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ÚVOD 

Postavenie pracovnej sily na trhu práce je ovplyvňované radom faktorov. Niektoré 

skupiny obyvateľstva majú problém nájsť si prácu, niektoré skupiny síce pracujú, ale kvalita 

ich pracovných miest je diskutabilná, niektoré skupiny sa realizujú v stabilnej, kvalitnej práci. 

Segmentácia na trhu práce sa rozširuje v kategóriách tých, ktorí si hľadajú prácu a tých, ktorí 

síce prácu majú, ale o  kvalite takýchto pracovných miest je možné s plnou vážnosťou 

pochybovať. 

Diskusie o novej skupine zamestnancov, zamestnaných chudobných, či chudobe 

zamestnaných majú v súčasnom globalizačnom svete mimoriadny význam a vyžadujú 

prijímanie efektívnych opatrení nie len na úrovni národných štátov,  ale aj na medzinárodnej 

úrovni. 

Na chudobu,  a rovnako na chudobu pracujúcich, je  možné nahliadať z rôznych uhlov. 

Pri skúmaní tohto javu, či skupiny zaradenej do tejto kategórie, je možné koncipovať a 

diferencovať rôzne premenné, zohľadňovať rôzne teoretické prístupy, medzinárodné, európske, 

vnútropolitické, ekonomické, sociálne a ľudsko-právne zámery. Tieto  môžu ovplyvňovať 

určitou mierou riešenie tohto javu, ale nemusia byť vždy v jednote.  

Chudoba pracujúcich, ako jav, a rovnako pracujúci chudobní, ako skupina,  sa 

v zjednodušenom pohľade, hlavne z  technického hľadiska vymedzujú pomerne jednoducho. V 

podstate ide o príjmovú chudobu stanovenú hranicou príjmu určitej kategórie populácie. Hoci 

na vymedzenie chudoby sa môžeme pozerať v širokých súvislostiach, v otázkach príjmovej 

chudoby nie sú ani v politickej, a ani v akademickej sfére výraznejšie disproporcie. Hľadisko 

materiálnych zdrojov a materiálnej deprivácie, ktoré sa vzťahujú k pracovnému trhu sa 

považuje všeobecne za významné.  

Vzťah k pracovnému trhu je  tou najdôležitejšou charakteristikou a noví chudobní 

pozostávajú najmä z tých, ktorí nereagujú na meniace sa požiadavky trhu práce (trvalo mimo 

trhu práce) a tých, ktorým ľudský kapitál umožňuje získavať pozície na trhu práce, majú záujem 

o začleňovanie sa do pracovného trhu, ale štruktúra pracovného trhu predstavuje  určitú 

prekážku,  limituje ich plnohodnotné začlenenie na tento trh a nie vždy je zárukou, že nebudú 

napriek  svojmu začleneniu na trh práce  ohrození rizikom chudoby.  

V predkladanej práci s názvom „Sociálne začlenenie, prekonávanie chudoby 

a odstraňovanie chudoby zamestnaných“ sme zvolili hlavné smery výskumu tak, aby sa 

objektom výskumu stal „zamestnanec – pracujúci“ a jeho postavenie na trhu práce. Ide o tú 

skupinu občanov – zamestnancov, ktorú tvoria tí, ktorých postavenie na  trhu práce je neisté 
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a v súvislosti s vývojom trhu práce sú ohrození rizikom chudoby, chudobou a možným 

následkom sociálneho vylúčenia. V tejto skupine sme sa zamerali na oblasti, ktoré môžu 

ovplyvňovať úroveň zamestnanosti a vyčleňovania z trhu práce najmä pracovnoprávne vzťahy, 

aktívne opatrenia na trhu práce, sociálnu ochranu a sociálnu pomoc a oblasť kolektívneho 

vyjednávania .  

Téma práce, postavená pomerne široko,  zvádzala k rôznym smerom analýz  a hodnotení 

rôznych inštitútov a  vzťahov. Po zvážení problému a témy sme sa zamerali na postavenie 

zamestnanca a občana na trhu práce v Slovenskej republike, pričom sme sa úmyselne zriekli 

medzinárodnej komparácie, vzhľadom na rôzne ekonomické a sociálne podmienky v rôznych 

štátoch a porovnávanie vybraných ukazovateľov by mohlo skresľovať pohľad na faktický stav 

v podmienkach Slovenska. 

V prvom rade považujeme za potrebné nazerať na zamestnanca ako na občana,  ktorý 

je zasadený do určitých spoločenských, teda politických, ekonomických, sociálnych, 

kultúrnych štruktúr, občana sociálneho štátu z hľadiska potrieb jeho plnej participácie na 

právach, ktoré mu ako ľudskej bytosti patria. Významnou inšpiráciou  pre smerovanie štúdie 

boli preto pre nás  pomerne nové prístupy k nahliadaniu na občana z hľadiska sociálneho 

občianstva, sociálnych práv,  sociálneho štátu a sociálneho partnerstva a potreby spájania týchto 

inštitútov, lebo len v ich jednote je možné formovať plnoprávneho občana a na plnoprávnom 

občanovi rozvíjať spoločnosť vo všetkých jej smeroch  (bližšie pozri Čambáliková, 2003, 2008, 

2009, 2011).  

Štrukturálne sme prácu rozdelili do štyroch celkov – kapitol. V úvodnej kapitole bolo 

snahou spracovateľov štúdie upozorniť a zdôrazniť význam základných ľudských práv 

a slobôd, a to nie len politické a občianske práva a slobody,  ale hlavne hospodárske a sociálne 

práva nie len občanov, ale aj pracujúcich,  ktoré zakotvujú medzinárodné a európske 

dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré deklaruje aj základný zákon 

Slovenskej  republiky Ústava.   Všetky tieto práva je potrebné vnímať v jednote a s akcentom 

na to, že práve hospodárske a sociálne práva sú významným determinantom uplatňovania 

všetkých troch generácií ľudských práv a ich vedúcou zásadou je zabezpečovanie práva na 

dôstojný život.  Táto časť práce predstavuje teoreticko-legislatívne východiská, ktoré 

vymedzujú rámce pre analytickú časť.  

V prvej analytickej časti sa zameriavame na trh práce a v druhej na sociálny systém. 

V obidvoch ucelených častiach sledujeme trend a možnosti sociálneho začleňovania určitej 

skupiny občanov, hlavne na trh práce. Analýza samozrejme nepokrýva všetky javy, vzťahy 

a premenné, ktoré môžu ovplyvňovať prezentované výsledky, ale poskytuje obraz o základných 
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vývojových trendoch vo vybraných oblastiach a umožňuje zhodnotenie vývojového stavu 

z hľadiska faktického postavenia občana a zamestnanca v spoločenskom vývoji Slovenskej 

republiky. 

Účelom prvej analytickej časti práce  je vymedziť postavenie zamestnanca na trhu práce 

vo vývojovom rade rokov 2004 až 2013. Základné analyzované ukazovatele trhu práce  môžu 

čiastočne poskytnúť  reálny obraz  o tom, ako sa prijímané európske a národné programy 

zamestnanosti a sociálneho začleňovania prejavovali na trhu práce v sledovanom období. Za 

dôležité z hľadiska zamestnancov a príjmovej chudoby alebo jej rizík  považujeme pracovné 

príjmy. Otázka odmeňovania a vývoja miezd v národnom hospodárstve bola, je a  trvalo bude 

v popredí záujmu vo všetkých sférach spoločnosti. Je zrejmé, že úroveň odmeňovania za 

vykonanú prácu patrí medzi základný predpoklad odstraňovania rizík chudoby  zamestnancov.  

Situáciu, ktorá bola a je na trhu práce v tejto oblasti, môžeme skúmať a hodnotiť z rôznych 

pohľadov. Našou ambíciou bolo analyzovať a posúdiť základné mzdové ukazovatele 

s akcentom na minimálnu mzdu, jej vývoj a jej výšku z pohľadu zabezpečovania životných 

potrieb a primeranej životnej úrovne, ktorú by zamestnancom mala zabezpečiť. S otázkami 

odmeňovania a začleňovania na pracovný trh bezprostredne súvisia aj ďalšie faktory, pričom 

za dôležité môžeme považovať pracovné podmienky, ktoré by mal, a ktoré poskytoval 

a poskytuje pracovný trh. Zo širokej škály pracovných podmienok sme sa zamerali,  a to hlavne 

z dôvodu zavádzania flexibility na pracovný trh, na neplnohodnotné formy  práce a ich možné 

dôsledky na zamestnancov a na vybrané indikátory ochrany práce z hľadiska ochrany zdravia 

a bezpečnosti práce a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov.   

Neopomenuteľnú úlohu na pracovnom trhu má sociálne partnerstvo, kolektívne 

vyjednávanie a jeho výsledok – kolektívna zmluva, ako právne záväzný dokument. Kolektívne 

vyjednávanie je súčasťou základných ľudských práv a slobôd a patrí k  sociálnej a právnej 

kultúra každého demokratického štátu. Zlepšovaním pracovných podmienok v rámci 

kolektívneho vyjednávania sa prirodzene uvoľnia bariéry stojace pred aktívnym  začleňovaním 

občanov na pracovný trh,  a preto považujeme posilňovanie postavenia odborových organizácii 

za nevyhnutné. 

Účelom aktívnych opatrení na trhu práce je hlavne zmierniť nepriaznivý stav na trhu 

práce, zvýšiť zamestnanosť a ovplyvňovať politiku sociálneho začleňovania nezamestnaných. 

Cieľom analýzy v tejto oblasti bolo zhodnotiť pomocou dostupných údajov,  ako sa realizuje 

aktívna politika na trhu práce a aké sú jej efekty z hľadiska zamestnanosti. 
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Druhá analytická časť práce sa venuje sociálnemu systému a uplatňovaniu jednotlivých 

jeho zložiek na obyvateľov  a konkrétne aj na zamestnanú časť populácie v určitých 

nepriaznivých, či záujmu hodných situácii. Vzhľadom na trh práce a potrebu sociálneho 

začleňovania sú predmetom tejto časti aj otázky rizík chudoby všeobecne, ale aj konkrétne vo 

sfére zamestnania  s dôrazom  na hodnotenie zákonných  inštitútov, ktorými sú  životné 

minimum a dávka v  hmotnej núdzi. Do oblasti sociálnych vecí patrí celý rad ďalších 

indikátorov, ktoré môžu určitou mierou ovplyvňovať sociálne začleňovanie vôbec a konkrétne 

aj začleňovanie na trh práce. Z týchto indikátorov považujeme pre trh práce za dôležitý 

indikátor zdravotný stav obyvateľstva a prístup k primeranému bývaniu.  Tieto indikátory 

analyzujeme a hodnotíme len v základnej rovine.  

Cieľom výskumu bolo nielen analyzovať a zhodnotiť vývoj sociálneho začleňovania 

zamestnancov, ktorí sú ohrození rizikom chudoby, ale hľadať aj cesty, ako súčasnú situáciu 

riešiť, aké opatrenia prijať, aby sa tento negatívny jav – nízka úroveň sociálneho začleňovania, 

najmä v oblasti zamestnávania mohol  eliminovať. Je zrejmé, že  problematika pracujúcej 

chudoby je mimoriadne vážna a komplikovaná a vyžaduje hĺbkové analýzy rôznych indikátorov 

ovplyvňujúcich trh práce a postavenie ohrozených skupín  a možnosti ich zapájania do 

pracovnej aktivity. Návrhy, ktoré sú výstupom z predkladanej štúdie a vychádzajú  

z analyzovaných dát, môžu mať  pri riešení problému chudoby pracujúcich tiež  svoj význam.  
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1 Sociálne začlenenie a sociálne práva v medzinárodných dokumentoch 

Postavenie občana v spoločnosti, jeho politický, právny, sociálny status je významnou 

mierou ovplyvňovaný úrovňou realizácie jeho základných ľudských práv a slobôd. 

Plnohodnotné občianstvo je determinované hospodárskymi a sociálnymi právami občanov.  

V tejto časti poukazujeme na význam základných ľudských práv a slobôd s akcentom na 

významné medzinárodné a európske dokumenty, ktoré zakotvujú hospodárske a sociálne práva 

tak, aby bolo možné hodnotiť ich zakotvenie v Ústave SR a vykonávacích právnych predpisoch 

a  posúdiť ich faktickú realizáciu v podmienkach Slovenskej republiky. 

1.1 Základné ľudské práva a slobody 

Ústavný inštitút základných ľudských práv je aktuálnou a trvalou problematikou 

v každom štáte, a to nie len z hľadiska vnútroštátneho zakotvovania a realizovania, ale aj 

z hľadiska medzinárodných aspektov.  Postavenie občana v štáte a spoločnosti, povaha, rozsah 

a garancie jeho práv majú zásadný význam pre každého človeka vo všetkých sférach jeho 

života.  

Ľudské práva v základnom, všeobecne prijímanom pojme,  je možné   charakterizovať 

ako základné práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia bez ohľadu na jeho 

rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú alebo štátnu príslušnosť. Sú neodňateľné (nikoho nemožno 

týchto práv pozbaviť), nescudziteľné (nemožno ich previesť na iného), nepremlčateľné 

(nepodliehajú premlčaniu, a teda ich trvanie je počas života človeka časovo neobmedzené) 

a nezrušiteľné (existujú nezávisle od vôle zákonodarcu, ktorý ich uznáva a  nemôže ich zrušiť). 

Ľudské práva pritom nie sú len etickými a morálnymi princípmi, ale ich dodržiavanie 

a efektívna ochrana patrí k základným črtám každého demokratického a právneho štátu.  

Z hľadiska terminologického vymedzenia sa v medzinárodných dokumentoch, 

národných ústavách a v odbornej literatúre stretávame s pojmami „ ľudské práva“ , „ľudské 

práva a slobody“, „základné  práva“, „základné práva a slobody“  a ďalšími  modifikáciami 

týchto spojení. V súčasnosti nenachádzame zhodu v tom, čo presne tieto pojmy vyjadrujú, a ako 

ich záväzne a jednoznačne definovať. Svák  (2006 s. 16) vymedzuje základné črty týchto práv, 

ktoré plynú z ich univerzality a ktorými sú:  platnosť pre všetkých ľudí, ktorá je  založená na 

ich rovnosti, objektívnosť, nadštátnosť (internacionálny aspekt) a právny štát. Ani z hľadiska  

európskeho a národného práva nejde o jednotnú terminológiu  (pozri napr. Šišková, 2003). 

Podľa komentáru k Ústave SR sa  názov základné práva a slobody  spája s tými právami 
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a slobodami, ktoré našli svoje vyjadrenie v „ústavných katalógoch“ a týmto ich ochrana 

nadobudla osobitný význam (Čič  a kol., s. 65). 

V práci budeme používať pojmy a spojenia tak,  ako sa uvádzajú v príslušných 

dokumentoch a pritom tieto spojenia budeme chápať v intenciách  Ústavy SR podľa ktorej: 

„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, 

nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Základné práva a slobody sa zaručujú na území 

Slovenskej republiky všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a 

náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k 

národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto 

dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“ (čl. 12). 

V rámci konkrétneho štátu sa pojem základné práva a slobody spája s označením 

kategórie práv a slobôd jednotlivca, ktoré sú,  ako jeho práva zakotvené v ústavných normách 

jednotlivých štátov a sú súčasťou právneho systému konkrétneho štátu. Ľudské práva a slobody 

a ich katalógy majú svoju históriu, ich účelom bolo, a je  formovať človeka ako dôstojnú ľudskú 

bytosť, bytosť slobodnú, plnoprávnu,  s aktívnou participáciou na všetkých právach, ktoré by 

mali ľudskej bytosti patriť. Účelom medzinárodných dokumentov je vytvoriť minimálny 

medzinárodný štandard týchto práv a účelom ich národného zakotvenia je rozširovať tento 

minimálny štandard, napĺňať jednotlivé práva obsahom v súlade s celkovým politickým, 

ekonomickým, sociálnym a kultúrnym rozvojom demokratickej spoločnosti. 

Zdôvodnenie ľudských práv nadobúda vo vyspelých demokraciách ďalší rozmer. 

Dejiny emancipovania slobody a základných práv sú dejinami odporu voči tyranii, odporu voči 

despotizmu. V súčasnom svete slobody prejavu, vlastníckej slobody, politických a sociálnych 

práv nadobúdajú tieto kategórie nový zmysel a význam. Pokiaľ smerovali základné práva proti 

nebezpečenstvu ohrozenia ľudskej slobody tyraniou, či despotizmom, v súčasnosti nad to 

smerujú proti bezmocnosti jednotlivca voči absurdite, anonymite a slobodu obmedzujúcej 

zložitosti systému (Čič, 2012, s. 69). 

Medzinárodný štandard tvorí katalóg ľudských práv a slobôd, ktorý sa všeobecne delí 

na tri skupiny označované ako tri generácie ľudských práv: 

- generácia občianskych a politických  práv, ktorá sa tvorila ako prvá,  

- generácia  hospodárskych,  sociálnych  a kultúrnych  práv, ktorá bezprostredne 

nadväzovala, 

-  generácia práva na rozvoj, práva na prírodné zdroje, na hodnotné životné prostredie, 

na mier, na solidaritu a právo na odzbrojenie.  
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Z prirodzeno - právneho chápania základných práv a slobôd, podľa ktorého základné 

práva a slobody nepochádzajú z vôle štátu, ten ich môže len zakotviť, majú tieto práva aj 

charakter verejných subjektívnych práv, teda upravujú vzťah medzi štátom (verejnou mocou) 

a jednotlivcom, kde oprávneniam jednotlivca patria určité povinnosti zo strany štátu, pričom 

obsah týchto povinností je určovaný charakterom jednotlivých práv a slobôd a môže sa 

vzťahovať na nezasahovanie, napr. osobná sloboda, nedotknuteľnosť obydlia, smerovať 

k účasti na správe vecí verejných, ako sú napr. sloboda prejavu, sloboda združovania, alebo 

znamená povinnosť poskytovania určitých plnení, ktoré smerujú k splneniu nárokov pre 

subjekty základných práv a slobôd, napr. právo na ochranu zdravia, právo v pracovných 

vzťahoch,  právo na sociálnu pomoc.  

Osobitné postavenie v systéme základných ľudských práv patrí hospodárskym 

a sociálnym právam.  V medzinárodnom i európskom chápaní k nim patria práva, ktoré 

v národnom právnom poriadku patria pod pracovné a sociálne právo. V súlade s európskou 

terminológiou môžeme hovoriť o „právach sociálnych“, ktoré zahŕňajú pracovné i sociálne 

právo. 

Pôsobenie medzinárodného sociálneho práva (najmä z hľadiska jeho subjektov - 

Organizácie Spojených národov a  Rady Európy) v právnom poriadku Slovenskej republiky sa 

odlišuje od pôsobenia sociálneho práva Európskej únie v slovenskom vnútroštátnom práve. 

Medzinárodné sociálne právo je predmetom ratifikačných procesov, ale sociálne právo 

Európskej únie pôsobí aj priamo a stáva sa spravidla bez sprostredkovania súčasťou národného 

právneho poriadku. Na Slovensku sa uplatňujú v zásade tri mechanizmy ochrany 

hospodárskych a sociálnych práv:  

- mechanizmy univerzálneho systému, ku ktorým zaraďujeme hlavne Všeobecnú deklaráciu 

ľudských práv  z roku 1948 a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach z roku 1966, 

- mechanizmy európskeho regionálneho systému, ku ktorým zaraďujeme najmä  Európsku 

sociálnu chartu (revidovanú)  z roku 1996 a Chartu základných práv Európskej únie z roku 

2007,  

- vnútroštátne mechanizmy, ku ktorým patrí Ústava SR a zákony, ktoré v rozsahu jej 

ustanovení  jednotlivé hospodárske a sociálne práva upravujú. 

Hospodárske a sociálne práva zahrňujú právo na prácu a všetky práva, ktoré s týmto 

právom súvisia (právo na pracovné podmienky, právo na vzdelanie, ochranu zdravia, právo na 

sociálne zabezpečenie a sociálnu pomoc, právo na kolektívne vyjednávanie a i.). Slovenská 
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republika pristúpila k dokumentom univerzálneho a európskeho systému ľudských práv, 

deklaruje tieto práva v Ústave i zákonoch a garantuje ich zachovávanie.  

1.2 Medzinárodná a európska ochrana hospodárskych a sociálnych práv 

Idea medzinárodnej ochrany ľudských práv dozrela počas druhej svetovej vojny a tesne 

po nej sa začala realizovať. Vznikom OSN a prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

nadobudla ochrana ľudských práv medzinárodný a univerzálny charakter. Normotvorná 

činnosť tejto najvýznamnejšej svetovej organizácie v oblasti sociálnych a ekonomických práv 

spočívala v prijatí významných  medzinárodnoprávnych dokumentov. K dokumentom, ktoré sa   

zaoberajú  sociálnymi právami patria najmä: 

1 Všeobecná deklarácia ľudských práv  z roku 1948 (ďalej aj „Deklarácia“) ktorá obsahuje 

v článkoch 22 až 27 aj ustanovenia o hospodárskych a sociálnych právach,  

2 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966 (ďalej 

aj „Pakt“),  ktorý tvorí súčasť právneho poriadku SR. Po ratifikácii nadobudol pre 

Slovensko účinnosť 23.3.1976. Publikovaný je  v Zbierke zákonov pod č.120/1976 Zb. vo 

forme vyhlášky MZV SR  a predstavuje pre SR všeobecne záväzný právny dokument. 

K Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach bol prijatý 

Opčný protokol (ďalej len „opčný protokol“), ktorý je najnovšou medzinárodnou  zmluvou, 

ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN a ktorý  Slovenská republika ratifikovala a vyhlásila 

v Zbierke zákonov pod č. 68/2013 Z. z.  Opčný protokol je univerzálnym medzinárodným 

dohovorom, ktorý zakotvuje možnosť podávania oznámení zo strany jednotlivcov alebo 

skupiny jednotlivcov v prípade porušenia hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv 

obsiahnutých v Pakte na Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ako stály orgán 

OSN.  

Všeobecná deklarácia ľudských práv a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych     

a kultúrnych právach 

V preambule Deklarácie je jednoznačne vyjadrená viera v základné ľudské práva, v 

dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, rovnaké práva mužov a žien v spojitosti s podporou 

sociálneho pokroku a lepších životných podmienok. Medzinárodný pakt o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach v preambule  nadväzuje na Všeobecnú deklaráciu ľudských 

práv a zdôrazňuje, že ideál slobodnej ľudskej bytosti oslobodenej od strachu a núdze možno 

dosiahnuť len vtedy, keď sa vytvoria také podmienky, v ktorých bude môcť každý požívať 

svoje hospodárske, sociálne a kultúrne práva. 
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Z hospodárskych a sociálnych práv zakotvených v uvedených medzinárodných 

dokumentoch  považujeme za významné najmä právo na prácu, odmenu za vykonanú prácu, 

ochranu rodiny, sociálne zabezpečenie, garanciu primeranej životnej úrovne.      

Deklarácia prezentuje v logickom spojení práva sociálne a hospodárske, a to právo na 

prácu, slobodnú voľbu povolania, spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, nárok na 

rovnaký plat za rovnakú prácu a ochranu proti nezamestnanosti. Právo na prácu sa priznáva 

každému a je chápané ako alternatívne právo, t. j. práca a odmena za prácu alebo prostriedky 

ochrany pri nezamestnanosti (čl. 23). Zdôrazňuje sa právo pracujúcich na ich základné 

hospodárske právo a to na odmenu za prácu,  nie len vo vzťahu k samotnému pracujúcemu, ale 

aj k jeho rodine: „Každý, kto pracuje, má nárok na spravodlivú a uspokojivú odmenu, ktorá by 

zabezpečovala jemu samému a jeho rodine živobytie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti, a ktorá 

by bola doplnená, keby to bolo potrebné, inými prostriedkami sociálnej ochrany“. Odmena za 

prácu je chápaná už ako právny nárok pracujúceho, nie len jeho právo. Odmena by mala byť 

spravodlivá a uspokojivá a v takej výške, aby postačovala pracujúcemu i jeho rodine na 

živobytie, ktoré je ľudsky dôstojné.  

Medzinárodný Pakt  nadväzuje a rozvíja uvedené ustanovenie Deklarácie a právo na 

prácu, ako základné právo každého dopĺňa o právo na príležitosť zarábať si na živobytie prácou 

a právo na slobodný výber práce (čl. 6). V tomto význame Pakt stanovuje povinnosť pre štáty 

vytvoriť také podmienky,  aby každý mal možnosť zarábať si na živobytie svojou prácou, 

pričom občan má slobodu výberu práce, nemá povinnosť prijať akúkoľvek prácu. Súčasne 

stanovuje aj opatrenia, ktoré majú urobiť štáty na dosiahnutie plného uskutočnenia tohto práva, 

a to okrem iného aj neustále zabezpečovať  prostriedky na dosiahnutie stáleho hospodárskeho, 

sociálneho a kultúrneho rozvoja a plnej a produktívnej zamestnanosti za podmienok, ktoré 

zabezpečia jednotlivcovi základné politické a hospodárske slobody.  

V súvislosti s právom na  prácu deklaruje Pakt právo na uspokojivé a spravodlivé 

pracovné podmienky pre každého človeka. K uspokojivým a spravodlivým pracovným 

podmienkam patrí najmä: odmena, ktorá sa poskytuje ako minimum všetkým pracovníkom, 

spravodlivá mzda a rovnaká odmena za prácu rovnakej hodnoty, bez akéhokoľvek rozlišovania,     

pričom najmä ženám sú zaručené pracovné podmienky nie horšie, než aké majú muži, s 

rovnakou odmenou za rovnakú prácu, slušný život pre pracujúcich a ich rodiny..  

Obidva medzinárodné dokumenty zakotvujú právo každého na sociálnu ochranu. Kým 

Deklarácia zakotvuje všeobecne právo človeka na sociálne zabezpečenie a nárok, ktorý je 

možno požadovať od štátu na zabezpečenie  práv nevyhnutných na dôstojnosť človeka 
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a slobodný rozvoj jeho osobnosti (čl. 22), v Pakte sa podrobnejšie deklarujú sociálne práva s 

dôrazom  a životnú úroveň každého jednotlivca a osobitne rodiny: „Štáty, zmluvné strany paktu, 

uznávajú právo každého na sociálne zabezpečenie, do ktorého patrí  právo na sociálne 

poistenie“. Osobitne sa  zdôrazňuje  význam rodiny a výchova detí a rodina sa  uznáva  za 

základnú a prirodzenú jednotku spoločnosti.   

Bezprostredne na sociálne práva, nadväzujú články medzinárodných dokumentov 

deklarujúce   právo na životnú úroveň každého občana. Deklarácia uznáva právo na životnú 

úroveň každého, pričom ide o právo na  primeranú úroveň nie len samotného človeka, ale aj 

jeho rodiny. Súčasne sa taxatívne vypočítava čo sa považuje za primeranú životnú úroveň 

z hľadiska práva jednotlivca i rodiny:  potrava, šatstvo, bývanie, lekárska opatera a nevyhnutné 

sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej 

neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, 

ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od ich vôle.  Pakt sa venuje životnej úrovni jednotlivcov 

a rodín, pričom rovnako ako Všeobecná deklarácia ľudských práv uznáva právo na „primeranú 

životnú úroveň“, pričom rozširuje toto právo o nevyhnutnosť  neustále zlepšovať životné 

podmienky jednotlivcov a rodín.  

Účelom Všeobecnej deklarácie ľudských práv bolo určiť štátom ciele pre budúci vývoj 

v otázkach  ľudských práv a najmä stanoviť základné zásady na dosiahnutie spoločného 

štandardu práv jednotlivcov a národov. Chýbajúci medzinárodnoprávny hodnotiaci 

mechanizmus Deklarácie dopĺňajú  dva medzinárodné pakty: Medzinárodný pakt o 

občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych právach  

a pristúpenie štátov (vrátane SR) k opčným protokolom k týmto paktom. 

Európska ochrana hospodárskych a sociálnych práv. 

Prijímanie medzinárodných štandardov na regionálnej úrovni v oblasti hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv je rozsiahle najmä v európskych zoskupeniach, kde integračné 

procesy dosiahli vysokú úroveň. K európskym zoskupeniam patrí Rada Európy a Európska 

únia. Najvýznamnejšími dohovormi platnými v súčasnosti  prijatými v rade Európy sú: 

- Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950). Slovenská republika je 

dohovorom viazaná od 1. januára 1993 (Oznámenie FMZV č. 209/1992 Zb.), 

- Európska sociálna charta (1961). Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 21. júla 1998 

(Oznámenie MZV SR č. 329/1998 Z. z.), ktorá bola nahradená Európskou chartou 

(revidovanou), 
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- Revidovaná európska sociálna charta (1996). Za Slovenskú republiku bola charta podpísaná 

18. novembra 1999. Národná rada Slovenskej republiky  vyslovila s týmto dokumentom 

súhlas  a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej 

republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi (Oznámenie MZV SR č. 273/2009 Z.z.). 

Posledný vývoj v Európskej únii, si  vyžiadal potrebu riešiť oblasť ľudských práv 

a základných slobôd aj v podobe všeobecne záväzných právnych aktov. Významným 

dokumentom prijatým na pôde Európskej únie je Charta základných práv Európskej únie 

prijatá v roku 2000 v Nice. Lisabonská Zmluva o EÚ posilňuje ochranu ľudských práv a slobôd 

tým, že v článku 6 ods. 1 výslovne „uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte 

základných práv Európskej únie, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy“.  Tým sa Charta  

stáva záväzným právnym dokumentom pre členské štáty Európskej únie. Je publikovaná 

v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 30. 3. 2010 pod č. (2010/C 83/02). 

K najvýznamnejším právnym dokumentom európskeho práva, ktoré upravujú oblasť 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv môžeme zaradiť Európsku sociálnu chartu 

(revidovanú) a Chartu základných práv Európskej únie. 

Európska sociálna charta (revidovaná) 

V preambule Európskej sociálnej charty revidovanej (ďalej aj „revidovaná charta“, 

„charta“) sú vymedzené ciele, ktoré majú  mať na zreteli štáty  v sociálnej oblasti a ktorými sú 

najmä:  zabezpečiť svojim obyvateľom sociálne práva presne vymedzené v týchto 

dokumentoch na zlepšenie ich životnej úrovne a sociálneho blahobytu a zachovať nedeliteľnú 

povahu všetkých ľudských práv.  

V prvej časti  revidovanej charty prijímajú zmluvné strany za cieľ svojej vnútroštátnej 

a medzinárodnej politiky  dosiahnutie podmienok na zabezpečenie účinného výkonu práv 

a zásad obsiahnutých v ustanoveniach charty. Zo zásad  a práv spadajúcich do hospodárskej 

a sociálnej oblasti vyberáme: 

- každý má mať možnosť zarábať si na živobytie prácou, pre ktorú sa slobodne rozhodne 

- všetci pracovníci majú právo na riadne podmienky práce 

- všetci pracovníci majú právo na primeranú odmenu, ktorá im, ako aj ich rodinám postačí na 

zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne 

- všetci pracovníci a zamestnávatelia majú právo kolektívne vyjednávať 

- všetci pracovníci a od nich závislé osoby majú právo na sociálne zabezpečenie 

- každá osoba bez primeraných zdrojov má právo na sociálnu a lekársku pomoc 
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- rodina ako základná jednotka spoločnosti má právo na primeranú sociálnu, právnu a 

hospodársku ochranu zabezpečujúcu jej plný rozvoj 

- všetci pracovníci majú bez diskriminácie podľa pohlavia právo na rovnaké príležitosti a na 

rovnaké zaobchádzanie v záležitostiach zamestnania a povolania 

- každý má právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením a právo na bývanie 

Z druhej časti revidovanej charty sa zameriavame na tie oblasti, ktoré bezprostredne 

súvisia  s prácou a sociálnymi otázkami. 

Právo na prácu dôsledne vychádza z hlavných cieľov Európskej únie, ktorými sú 

dosiahnutie a udržanie najvyššej a najstabilnejšej zamestnanosti a postupné dosiahnutie plnej 

zamestnanosti. Na zabezpečenie účinného výkonu práva na prácu formuluje tento článok 

základný záväzok pre zmluvné strany „účinne chrániť právo pracovníka zarábať si na živobytie 

v slobodne zvolenom povolaní.“ Revidovaná charta vychádza zo súčasných ekonomických 

podmienok členských štátov EÚ (nezamestnanosť) a popri ochrane práva pracovníka zarábať 

si na živobytie zakotvuje aj právo na bezplatné služby zamestnanosti, poradenstvo pri voľbe 

povolania, odborné vzdelávanie a pracovnú rehabilitáciu. 

Bezprostredne s právom na prácu súvisí právo na odmenu za vykonanú prácu, pričom 

„odmene“  priznáva charta adjektívum „primeraná“ (čl. 4).   Primeraná odmena by mala 

zabezpečiť pracovníkom a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň.  V ďalšom sa priznáva právo 

na zvýšenie odmeny (práca nad stanovený čas), rodová rovnosť v odmeňovaní, stanovenie 

dostatočne dlhej výpovednej lehoty a pravidlá pri povoľovaní zrážok zo mzdy. Všetky tieto 

ustanovenia spadajú pod pracovnoprávne predpisy členských štátov a zmluvné štáty sa 

zaväzujú tieto práva pracovníkom priznávať.  Záverečné ustanovenie uvedeného článku 

stanovuje spôsoby, akými by sa mali tieto práva dosahovať a to „slobodne uzavretými 

kolektívnymi zmluvami, právnym mechanizmom stanovenia miezd alebo inými prostriedkami 

primeranými vnútroštátnym podmienkam“. 

V súvislosti s právom na prácu a odmenu za vykonanú prácu zdôrazňuje revidovaná 

charta právo každého organizovať sa a právo na kolektívne vyjednávanie. V oblasti 

pracovnoprávneho zákonodarstva sa kladie v medzinárodných, európskych  a národných 

právnych predpisoch dôraz na zabezpečovanie  práce a jej výkonu tak, aby výkon zodpovedal 

prijateľným podmienkam práce pre pracovníkov a bol akceptovaný zamestnávateľmi. Dôležitú 

úlohu v tomto smere plní kolektívne vyjednávanie medzi zástupcami zamestnancov 

a zamestnávateľom. Kolektívne vyjednávanie  je  upravené v dvoch rovinách: v rovine 
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účinného výkonu práva kolektívne vyjednávať a v rovine účinnej ochrany zástupcov 

pracovníkov pre vyjednávanie. 

V prvej rovine ide o podporu vzájomných konzultácii pracovníkov a zamestnávateľov, 

uzatváranie kolektívnych zmlúv, využívanie zmierovacieho konania pri riešení pracovných 

sporov a právo na štrajk.  V druhej rovine sa zakotvuje ochrana  zástupcom zamestnancov pred 

konaním, ktoré ich môžu poškodiť, vrátane ich prepustenia z práce z dôvodu ich postavenia 

alebo aktivít a povinnosť vytvoriť pre zástupcov zamestnancov také podmienky, ktoré im 

uľahčia výkon ich činnosti. 

Rovnosť medzi mužmi a ženami je už dlhú dobu v centre záujmu Európskej únie a jej 

členských štátov. Na jej zabezpečovanie boli už prijaté mnohé medzinárodné dokumenty, 

deklarovaná je v primárnom a sekundárnom práve Európskej únie, ale stále je rodová rovnosť 

problémom vo všetkých  členských štátoch. Revidovaná charta zdôrazňuje právo na rovnaké 

príležitosti a na rovnaké zaobchádzanie vo veciach zamestnania a povolania bez diskriminácie 

na základe pohlavia vo svojom čl. 20. Účelom ustanovenia je, aby štáty, zmluvné strany, 

priznali toto právo a prijali príslušné opatrenia na jeho zabezpečenie a účinnejšie podporili jeho 

uplatňovanie.  

Priame sociálne práva sú upravené v revidovanej charte hlavne v podobe  práva na 

sociálne dávky, ochranu rodiny, nediskrimináciu a ochranu pred chudobou. Charta zaväzuje 

zmluvné strany na vytvorenie a udržiavanie systému sociálneho zabezpečenia na uspokojivej 

úrovni a vynakladanie úsilia  o jeho postupné zlepšovanie. Účelom tohto ustanovenia je 

motivovať štáty udržať tento systém a neznižovať jeho úroveň, teda nedopustiť, aby sa 

prehlbovala bieda obyvateľstva v európskych štátoch.  

Právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu formuluje revidovaná charta 

(čl. 16) v podobe záväzku zmluvných strán „ podporovať hospodársku, právnu a sociálnu 

ochranu rodinného života takými prostriedkami, ako sú sociálne a rodinné dávky“, ale aj 

obstaranie bývania pre  rodiny, pomoc mladým manželstvám a využívanie aj iných opatrení na 

plnenie tohto záväzku. V súvislosti s ochranou rodiny pracujúcich s rodinnými povinnosťami 

charta zakotvuje ich práva a výrazne sa prejavuje snaha nediskriminovať týchto pracovníkov 

oproti pracovníkom bez rodinných povinností. 

Faktický stav v štátoch EÚ, a to prehlbovanie chudoby obyvateľstva  sa prejavilo aj v 

tomto dokumente, ktorý v samostatnom článku  upravuje právo na ochranu pred chudobou 

a sociálnym vylúčením (čl. 30). Podľa tohto ustanovenia sa zmluvné strany pre potreby 

účinného výkonu tohto  práva zaväzujú: 
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a) prijať opatrenia v rámci celkového a koordinovaného nárastu postupov na podporu 

účinného prístupu k osobám, ktoré žijú v situácii sociálneho vylúčenia alebo chudoby, alebo 

k osobám vystaveným riziku vzniku takejto situácie, ako aj k ich rodinám, predovšetkým k 

zamestnaniu, bývaniu, odbornému vzdelávaniu a príprave, k výchove, kultúre a k sociálnej 

a lekárskej pomoci, 

b) preskúmať tieto opatrenia s cieľom ich úpravy v prípade potreby. 

 Bezprostrednú nadväznosť má ustanovenie o práve bývania (čl. 31),  podľa ktorého sa 

zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia na: podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 

predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia a 

sprístupnenie ceny bývania tým, ktorí sú bez dostatočných zdrojov. 

 Môžeme konštatovať, že prijatie Európskej sociálnej charty (revidovanej) Slovenskou 

republikou má okrem odborného a vecného rozmeru aj celospoločenský význam. Upravuje 

sociálne práva všetkých občanov a osobitne sa venuje pracujúcim. Pred jej ratifikáciou boli jej  

ustanovenia podrobené právnej analýze  s ohľadom na národnú právnu úpravu v sociálnej 

oblasti a po zvážení  pristúpila SR k väčšine jej článkov. 

 

Charta základných práv Európskej únie 

Tendencie posilniť ochranu ľudských práv občanov Únie vyústili do formulovania 

špecifického katalógu ľudských práv v Charte základných práv Európskej únie (ďalej aj „Charta 

ZP EÚ“). Charta ZP EÚ sumarizuje a kategorizuje práva, ktoré boli už skôr deklarované v iných 

dokumentoch. Opiera sa hlavne o ústavné tradície a medzinárodné záväzky spoločné pre 

členské štáty, Európske sociálne charty, judikatúru Európskeho súdneho dvora a Európskeho 

súdu pre ľudské práva. 

Jednotlivé kapitoly tohto dokumentu nemajú z hľadiska obsahu klasickú štruktúru, ako 

sa zaužívala pri členení ľudských práv v národných ústavách a medzinárodných dokumentoch, 

ale člení práva podľa hodnôt, ktoré demonštrujú priority Európskej únie. Všetky práva sú  

rozdelené do šiestich častí: dôstojnosť (právo na život, nedotknuteľnosť ľudskej dôstojnosti, 

zákaz nútených prác a otroctva a iné), slobody (napr. právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, 

právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života), rovnosť (rovnosť pred zákonom, 

zákaz diskriminácie, rovnosť medzi mužmi a ženami a i.), solidarita (právo pracovníkov na 

kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie, právo pracovníkov na informácie a konzultácie 

v rámci podniku, právo na prístup k službám zamestnanosti a i.), občianstvo (napr. sloboda 
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pohybu a pobytu, právo na prístup k dokumentom a i.) a spravodlivosť (právo na účinný 

prostriedok nápravy a spravodlivý proces, prezumpcia neviny a i.).  

V preambule Charty ZP EÚ sa okrem iného uvádza jej účel, ktorým je potreba posilniť 

ochranu základných práv s ohľadom na vývoj spoločnosti, sociálny pokrok, vedecký a 

technický rozvoj, a to zviditeľnením týchto práv. 

Z hospodárskych a sociálnych práv považujeme za významné hlavne  právo na prácu 

a tie práva, ktoré s týmto inštitútom bezprostredne súvisia a to:  právo na nediskrimináciu, právo 

na sociálne zabezpečenie, právo na  sociálnu pomoc.  Charta ZP EÚ  zaraďuje tieto práva do  

druhej (slobody), tretej (rovnosť) a  štvrtej kapitoly (solidarita). Žiada sa uviesť, že deklarované 

práva na seba vzájomne nadväzujú, vzájomne sa dopĺňajú a podmieňujú, preto je potrebné ich 

vždy vnímať v jednote a prezentovanie len jednotlivých práv nemôže túto podmienku v plnom 

rozsaku naplniť.  

Prvá kapitola  pod názvom Dôstojnosť (čl. 1) zdôrazňuje človeka a jeho postavenie 

v spoločnosti, ako ľudskej bytosti,  ktorej ľudská dôstojnosť prirodzene patrí a patria mu všetky 

osobné práva, ktoré sú s týmto inštitútom spojené. V dokumentoch medzinárodného významu 

sa pojem „ľudská dôstojnosť“ deklaruje,  ale Charta ZP EÚ ju zdôrazňuje a je základom pre 

výklad všetkých jej ustanovení. Dôstojnosť ľudskej osoby nie je vnímaná  len ako základné 

právo, ale predstavuje skutočný základ základných práv. Vo svojom rozsudku (z 9. októbra 

2001 vo veci C-377/98 Holandsko/Európsky parlament a Rada) potvrdil Súdny dvor, že 

základné právo na ľudskú dôstojnosť je súčasťou práva Únie. Z toho vyplýva, že žiadne právo  

nesmie byť použité na poškodenie dôstojnosti inej osoby, a že dôstojnosť ľudskej osoby je 

súčasťou podstaty  priznaných práv a musí sa preto rešpektovať, a to aj v prípade obmedzenia 

iného práva. 

Medzi  „Slobody“ sa  z hospodárskych sociálnych a kultúrnych práv zaraďuje hlavne 

právo na vzdelanie, právo na prácu, právo na  nediskrimináciu. Z tejto oblasti vyberáme 

ustanovenie o práve na prácu a ustanovenie o nediskriminácii. 

Základom je vyjadrenie   práva každého na prácu a vykonávanie slobodne zvoleného 

alebo prijatého povolania. Každý občan Únie má možnosť slobodne si hľadať zamestnanie, 

pracovať a usadiť sa a poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte. Uvedené ustanovenie 

má význam aj z hľadiska ostatných práv (diskriminácia, pracovné podmienky, odmeňovanie 

atď.), a to nie len z pohľadu jeho uplatňovania v rámci jednotlivých štátov, ale aj v rámci 

slobody pohybu, usadzovania a vnútorného európskeho trhu.  
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V čl. 21 sa zakazuje akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 

etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, 

politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, 

zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, čo môžeme považovať za hlavné, 

generálne nediskriminačné ustanovenie. Porovnaním s Medzinárodným dohovorom o ochrane 

základných ľudských práv a základných slobôd rozlišuje Charta ZP EÚ zákaz diskriminácie aj 

na zdravotné postihnutie, vek a sexuálnu orientáciu. Súčasne rozširuje zákaz diskriminácie aj 

z hľadiska štátnej príslušnosti: „ v rozsahu pôsobnosti zmlúv a bez toho, aby boli dotknuté ich 

osobitné ustanovenia, je zakázaná akákoľvek diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti“. 

V nadväznosti na generálne nediskriminačné ustanovenia sa osobitne zdôrazňuje rovnosť medzi 

ženami a mužmi: „Rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach 

vrátane zamestnania, práce a odmeňovania“. 

V rámci  „Solidarita“ sa  zakotvujú  hlavne sociálne práva, ktoré síce majú 

v jednotlivých štátoch Únie určité osobitosti, ale minimálny štandard je potrené udržať. Za 

pozornosť stojí právo na kolektívne vyjednávanie, právo na prístup k službám zamestnanosti, 

právo na súlad rodinného a pracovného života, právo na pracovné podmienky, sociálne 

zabezpečenie, sociálnu pomoc. 

V oblasti kolektívneho vyjednávania je zdôraznené  právo na kolektívne vyjednávanie 

a požaduje sa, aby sa úprava  pracovných a sociálnych podmienok pracujúcich konkretizovala 

v kolektívnych zmluvách. Priznáva sa právo na kolektívne vyjednávanie, ktoré sa môže 

realizovať v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi predpismi, ktoré upravujú túto oblasť. 

Ustanovenie čl. 28 znie:  Pracovníci a zamestnávatelia alebo ich príslušné organizácie majú v 

súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou právo vyjednávať a 

uzatvárať kolektívne zmluvy na zodpovedajúcich úrovniach a v prípade konfliktu záujmov 

uskutočniť kolektívne akcie na ochranu svojich záujmov vrátane štrajku.  

V súvislosti s nezamestnanosťou, ktorú sa snaží Únia a členské štáty riešiť a zabezpečiť 

jej znižovanie  Charta ZP EÚ stanovuje podmienku  bezplatného prístupu každého k službám 

zamestnanosti. Úlohou služieb zamestnanosti je hľadať prácu všetkým, ktorí majú záujem 

pracovať a môžu pracovať. Úloha týchto služieb  je v trhovom hospodárstve považovaná za  

mimoriadne dôležitú (čl. 29).  

V nadväznosti na ustanovenia,  ktorým sa priznáva každému právo na prácu 

a vykonávanie slobodne zvoleného povolania a  zamestnávania osôb s rodinnými povinnosťami 
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reaguje Charta ZP EÚ v čl. 33, v ktorom uznáva rodinu a priznáva rodine právnu, ekonomickú 

a sociálnu ochranu. Na zosúladenie pracovného a rodinného života má každý právo na ochranu 

pred prepustením z práce z dôvodu spojeného s materstvom, ako aj právo na platenú materskú 

dovolenku alebo rodičovskú dovolenku po narodení alebo osvojení dieťaťa. 

Spravodlivé a primerané pracovné podmienky sa musia priznať  každému pracovníkovi,  

pričom sa musí zohľadniť hlavne jeho zdravie, bezpečnosť pri práci a dôstojnosť. Spravodlivé 

a primerané pracovné podmienky sú spojenia, ktoré je možné v rôznych štátoch uplatňovať 

rôzne. V tejto súvislosti majú význam najmä ustanovenia o ľudskej dôstojnosti, 

nediskriminácii, ale aj ďalšie. Dikciou „musí“ stanovuje Charta záväzok pre štáty v súvislosti 

s ochranou zdravia, bezpečnosti a dôstojnosti pracovníkov.  

Za významné považujeme ustanovenie týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a sociálnej 

pomoci, ktorými sa má zabezpečiť minimálny životný štandard pre osoby v určitých životných 

situáciách a zamedziť chudobe a sociálnemu vylúčeniu: 

1. Únia uznáva a rešpektuje právo na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne služby, 

ktorými sa zabezpečuje ochrana v prípade materstva, choroby, pracovných úrazov, 

závislosti alebo vysokého veku, ako aj v prípade straty zamestnania, podľa pravidiel 

ustanovených právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.  

2. Každý, kto má bydlisko alebo sa oprávnene pohybuje v rámci Európskej únie, má právo na 

dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne výhody v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi 

právnymi predpismi a praxou. 

3. S cieľom bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe Únia uznáva a rešpektuje právo na 

sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom zabezpečiť dôstojnú existenciu všetkých osôb, 

ktoré nemajú dostatok prostriedkov, v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi a praxou. 

Vychádzajúc z uvedených ustanovení, je zrejmé, že v určitých životných situáciách sa 

rešpektuje právo na pomoc zo strany štátu v takom rozsahu, aby bola zabezpečená dôstojná 

existencia všetkých osôb. 

Osobitný význam majú záverečné ustanovenia Charty ZP EÚ  upravujúce jej výklad 

a uplatňovanie.  K týmto článkom sa počas koncipovania jej textu viedli zložité odborné 

diskusie. Ochrana týchto práv je formulovaná najmä v ustanovení podľa ktorého „akékoľvek 

obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto charte musí byť ustanovené zákonom 

a zákon musí rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady 

proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne 
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to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou alebo, ak je to potrebné na 

ochranu práv a slobôd iných.“  

Význam a prínos tohto dokumentu je hlavne v tom, že sústredil a zjednotil normy, ktoré 

už boli kodifikované na medzinárodnej i národných úrovniach do jedného uceleného celku. 

Zároveň prekonáva rozdiely medzi občianskymi, politickými právami na jednej strane 

a hospodárskymi a sociálnymi právami na strane druhej, ktoré boli uplatňované 

v medzinárodnom  a európskom práve a  združuje tieto práva podľa hlavných princípov  

ktorými sú dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo a spravodlivosť. 

Široký rozsah sociálnych práv zaradených do Charty ZP EÚ bol predmetom kritiky 

viacerých členských štátov s tým, že ich dodržiavanie a rozvoj bude znamenať neúmerné 

ekonomické náklady. Táto kritika spôsobila, že mnohé zo sociálnych práv neboli upravené ako 

subjektívne verejné  práva, ale len ako zásady. Charta teda, aj keď nie jednoznačne rozlišuje 

práva, slobody a zásady.  Za plnohodnotné subjektívne práva a slobody so žalovateľným 

právnym nárokom sa považujú tie, ktoré sú dostatočne konkretizované, aby z ich obsahu 

vyplynul individualizovaný právny nárok. Pokiaľ takáto podmienka nie je splnená a obsah 

práva ukotveného v Charte je príliš vágny, než by sa z neho dal odvodiť zrejmý právny nárok, 

takúto obsahovú dikciu treba považovať za zásadu, ktorá je adresovaná orgánom Únie alebo 

orgánom členských štátov s tým, aby ju  konkretizovali  (Barancová, 2010).  

 

Zhrnutie 

Hospodárske a sociálne práva zakotvené v dokumentoch OSN a dokumentoch 

európskych regionálnych organizácií majú spoločné ciele, a to stanoviť určitý minimálny 

štandard v oblasti týchto práv tak, aby sa práva občanov a pracujúcich reálne rešpektovali, aby 

sa stali záväzkom pre štáty, pre potreby  sociálneho  začleňovanie všetkých občanov do 

spoločenského diania a na trh práce, čo je predpokladom realizácie všetkých ostatných 

ľudských práv,  aby sa  sociálne začleňovanie reálne uplatňovalo a  zamedzovalo chudobe 

občanov, chudobe pracujúcich, sociálnemu vylúčeniu,  aby sa vytvárali také životné 

podmienky, ktoré reálne zabezpečia dôstojný život pre všetkých. 

Prirodzeným právom každého človeka je právo na prácu a právo na odmenu za 

vykonanú prácu. Právo na prácu zakotvuje Ústava SR nenárokovo a alternatívne. Ako sa 

realizuje toto právo, ako sa dosahujú zámery Únie na dosahovanie plnej zamestnanosti 

a vytváranie kvalitných pracovných miest, ako napr. flexibilita pracovného trhu  a realizované 
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aktívne opatrenia na trhu práce riešia  zamestnanosť a sociálnu inklúziu sú otázky, ktorými je 

potrebné sa zaoberať a analyzovať aj s ohľadom na základné ľudské práva a slobody.  

Výška odmeny za vykonanú prácu má byť podľa uvedených právnych dokumentov 

spravodlivá a uspokojujúca, taká,  aby zabezpečila pracujúcemu a jeho rodine živobytie, ktoré 

zodpovedá ľudskej dôstojnosti, taká, ktorá sa poskytne ako minimum všetkým pracovníkom 

a zabezpečí slušný život pre pracujúcich a ich rodiny,  má byť primeraná  a má pracovníkom 

a ich rodinám  stačiť na zabezpečenie dôstojnej životnej úrovne. Ústava SR sa o rodinách 

zamestnancov nezmieňuje, ale garantuje v súlade s medzinárodnými dokumentmi 

zamestnancom právo na odmenu za vykonanú prácu  „dostatočnú na to, aby im umožnila 

dôstojnú životnú úroveň“. V tejto súvislosti považujeme za potrebné zmieniť sa o zákonných 

podmienkach odmeňovania v SR, výške minimálnej mzdy a položiť si otázku či odmeňovanie 

v slovenských podmienkach je dostatočné a umožňuje dôstojnú životnú úroveň občanov 

a hlavne pracujúcich a ich rodín. Otázkou minimálnej mzdy vo vzťahu k dôstojnej existencii 

riešila vo svojom príspevku Macková (2014, s. 20 – 109). 

V súvislosti s podmienkami práce zdôrazňujú všetky uvedené dokumenty rodovú 

rovnosť v prístupe k zamestnaniu a rodovú rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch. Je zrejmé, 

že rodová rovnosť všeobecne, ale aj v pracovnoprávnych vzťahoch je stále problémom 

a napriek jej razantnému deklarovaniu v právnom poriadku SR sa ju zatiaľ nepodarilo 

dosiahnuť.  

Ochrana práce, bezpečnosť pri práci, zdravie pracujúcich je predmetom záujmu Únie 

a záväzných európskych dokumentov. Aj keď v podmienkach Slovenska je legislatíva v tomto 

smere na požadovanej úrovni,  otázkou môže byť jej reálne dodržiavanie zo strany 

zamestnávateľov a výsledky kontrol v tejto oblasti, ktoré môžu indikovať  aj nie celkom  

priaznivý stav. 

Osobitnú problematiku predstavuje oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. 

Právo na kolektívne vyjednávanie s cieľom uzatvárania kolektívnych zmlúv, ktorými by sa 

riešili pracovné podmienky zamestnancov aj nad rámec zákonných možností je v SR právne 

riešené v Zákonníku práce a zákone o kolektívnom vyjednávaní.  Aká je realita v oblasti 

kolektívneho vyjednávania, aká je odborová organizovanosť, aký je prístup zamestnancov 

a zamestnávateľov ku kolektívnemu vyjednávaniu, ako sa uplatňujú kolektívne zmluvy, aké je 

ich obsahové zameranie a aká je faktická možnosť riešiť pracovné podmienky kolektívnym 

vyjednávaním a jeho záväzným výstupom – kolektívnou zmluvou? Ide o otázky, ktorým 
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medzinárodné a európske dokumenty pripisujú mimoriadny význam a spoliehajú sa na tento 

inštitút, ktorý môže eliminovať negatívne javy v pracovných podmienkach zamestnancov.  

Právo na „životnú úroveň“ je v medzinárodných dokumentoch deklarované ako právo 

na „primeranú životnú úroveň“.  Napr. v ustanovení Paktu o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych  právach sa deklaruje „Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo každého 

jednotlivca na primeranú životnú úroveň pre neho a jeho rodinu, zahrňujúce dostatočnú výživu, 

šatstvo, byt, a na neustále zlepšovanie životných podmienok. Zmluvné štáty podniknú 

zodpovedajúce kroky, aby zabezpečili uskutočnenie tohto práva, uznávajúc pre dosiahnutie 

tohto cieľa zásadnú dôležitosť medzinárodnej spolupráce“. V slovenských podmienkach 

Ústava a vykonávacie zákony k nej deklarujú „primerané hmotné zabezpečenie v určitých 

životných situáciách“, a zabezpečujú občanov v hmotnej núdzi realizovaním zákonných 

inštitútov „dávka v hmotnej núdzi a životné minimum“. Natíska sa otázka, či súčasná legislatíva 

napĺňa právo každého občana na primeranú životnú úroveň a či dochádza k zlepšovaniu 

životných podmienok deklarovaných v medzinárodných dokumentoch. 

Podľa Mackovej (2012, s. 322) „úlohou každej vlády, štátnych a sociálnych inštitúcií, 

ktoré majú byť neutrálne, v 3. tisícročí by malo byť najmä zosúladenie garancie individuálnej 

slobody a udržanie sociálnej súdržnosti na princípe sociálnej spravodlivosti a sociálnej 

solidarity a široká koncepcia sociálnej politiky štátu založená na modernom vnímaní 

nescudziteľných, nepremlčateľných, neodňateľných a nezrušiteľných ľudských práv, ktorá by 

mala byť výsledkom celospoločenského konsenzu“. 
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2 Sociálne začlenenie a trh práce 

Sociálne začlenenie v súvislosti s trhom práce skúmame vo viacerých rovinách. Cez 

základné ukazovatele trhu práce skúmame vývoj zamestnanosti a možnosti zamestnávania 

v podmienkach SR. Zameriavame sa na mzdový vývoj, štatisticky sledované ukazovatele 

priemerných miezd a ich čisté a reálne hodnoty. Komparáciou inštitútov sociálnej ochrany 

(minimálna mzda, dávka v hmotnej núdzi, životné minimum) zisťujeme stav úrovne 

odmeňovania zamestnancov vo vzťahu k indikátorom chudoby. Vplyv na zamestnanosť vidíme 

aj v ďalších pracovných podmienkach a to najmä v neplnohodnotných formách zamestnávania, 

ochrane práce z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v oblasti kolektívneho 

vyjednávania. K pracovnému trhu patria aktívne opatrenia na trhu práce, kde skúmame najmä 

ukazovatele, ktoré nám môžu indikovať efektívnosť využívania týchto opatrení.  

2.1 Základné ukazovatele trhu práce 

Trh práce môžeme charakterizovať ako  mechanizmus zložitých vzťahov na strane 

dopytu a ponuky. Na trhu práce sa stretávajú rôzne ekonomické subjekty, formujú sa ich 

individuálne potreby v konkrétnom čase, stretávajú sa ich protichodné záujmy, ktoré je potrebné 

koordinovať a zmierňovať tak, aby sa predchádzalo sociálnym konfliktom, rešpektoval 

spoločenský záujem,  bol zabezpečený rozvoj národného hospodárstva a boli reálne 

zabezpečované práva všetkých účastníkov na trhu práce. 

Dôležitým aktérom na trhu práce je pracovná sila a jej postavenie, jej práva, ale aj 

povinnosti. Ako sa vyvíjal  trh práce od vstupu SR do Európskej únie dokumentujeme na 

nasledovných základných ukazovateľoch. 

  K základným charakteristikám trhu práce môžeme zaradiť ekonomické aktívne 

obyvateľstvo (pracovná sila), mieru ekonomickej aktivity, ako aj údaje o zamestnanosti 

a nezamestnanosti. Môžeme povedať, že údaje v sledovaných rokoch odrážajú vývoj v krajine, 

ekonomické a politické zmeny. 
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Tabuľka 1 Vývoj vybraných ukazovateľov trhu práce SR v rokoch 2004 – 2013 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ekonomicky 

aktívne obyv. 

spolu 

2 658,6 2 645,7 2 654,8 2 649,2 2 691,2 2 690 2 706,5 2 680 2 706,5 2 715,3 

Pracujúci 2 170,4 2 216,2 2 301,4 2 357,3 2 433,8 2 365,8 2 317,5 2 315,3 2 329 2 329,3 

Nezamestnaní 480,7 427,5 353,4 291,9 257,5 324,2 389 364,6 377,5 386 

Miera ekonom. 

aktivity (%) 
60,2 59,5 59,1 58,8 59,4 58,9 59 58,8 59,2 59,3 

Miera 

zamestnanosti 15 

- 64 (%) 

56,9 57,7 59,4 60,7 62,3 60,1 58,8 59,3 59,7 59,9 

Miera 

nezamestnanosti 

(%) 

18,1 16,2 13,3 11 9,6 12,1 14,4 13,6 14 14,2 

Prameň: ŠU SR, Výberové zisťovanie pracovných síl  

 

Na ekonomickej aktivite obyvateľstva sa doteraz významne neprejavil trend starnutia. 

Počet ekonomických aktívnych obyvateľov od roku 2004  do roku 2013 vzrástol o viac ako 1 

percentuálny bod.   Miera ekonomickej aktivity od roku 2004 mierne klesá a pohybuje sa 

v hranici 58,8 % (najnižšie v rokoch 2007 a 2011). Od roku 2011 do roku 2013 zaznamenávame 

len mierny nárast  o 0,5 percentuálneho bodu.  Miera zamestnanosti (15 až 64 r.)  od roku 2007 

(mierna variabilita) v zásade klesá  a do roku 2013 (59,9 %) nedosiahla hodnoty roku 2007. 

Vysoká miera nezamestnanosti od roku 2004 postupne klesala až do roku 2008 (9,6%). Od roku 

2011 do roku 2013 zaznamenávame mierny nárast. Podiel nezamestnaných osôb na pracujúcich 

sa od roku 2009 zvyšuje (rok 2009 13,7%) a v roku 2013 dosahuje 16,5 %. Pri pohľade na 

posledné roky 2011 až 2013 konštatujeme, že v ukazovateľoch miera  ekonomickej aktivity, 

zamestnanosti a nezamestnanosti je mierny nárast, najvyšší v miere nezamestnanosti o 0,6 

percentuálneho bodu vo vzťahu k roku 2011. 

Zamestnanosť sa realizovala v podnikoch rôznych právnych foriem,  vlastníckych 

vzťahov a veľkostných kategórií. Zamestnanosť z hľadiska veľkostných kategórií podnikov 

prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 2 Priemerný počet zamestnaných osôb podľa veľkostnej štruktúry podnikov (v 

osobách) 

 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podniky 0 - 19 255421 260544 294199 288838 305837 286678 307091 308055 335 067 315697 

Podniky 20 - 49 156963 163866 167295 192578 202305 184712 177377 200441 182985 199742 

Podniky 50 - 249 388474 407871 403376 397995 398105 386766 386203 391945 374075 366940 

Podniky do 250 800858 832281 864870 879411 906247 858156 870671 900441 892127 882379 

Podniky 250 - 499 139668 139599 145351 153808 154014 148818 147539 140185 138879 135802 

Podniky 500 - 999 140316 138356 136871 139707 147484 133285 122891 138379 140592 143641 

Podniky 1000 a 

viac 
339506 328502 343590 383557 385987 370135 363329 363545 366403 366483 

Podniky od 250 

do 1000 a viac 
619490 606457 625812 677072 687485 652238 633759 642109 645874 645926 

Spoluzamestnanci 1420348 1438738 1490682 1556483 1593732 1510394 1504430 1542550 1538001 1528305 

Podiel 

zamestnancov 

v podnikoch  do 

250 (%) 

56% 58% 58% 56% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 

Živnostníci 

(odhad) 
610000 636250 657500 666250 686250 666250 647500 650000 653250 647750 

Spoluzamestnanci 

a živnostníci 
2030348 2074988 2148182 2222733 2279982 2176644 2151930 2192550 2191251 2176055 

Živnostníci 

percentuálny 

podiel 

30% 31% 31% 30% 30% 31% 30% 30% 30% 30% 

Prameň: ŠÚ SR , podnikové výkazníctvo 

 

Z tabuľky je zrejmá variabilita zamestnávania z hľadiska veľkostnej štruktúry podnikov. 

Malé podniky do 19 zamestnancov  vykazujú relatívny nárast zamestnanosti až do roku 2012 

a v roku 2013 pokles v absolútnom vyjadrení o 19 370 zamestnancov. Pri porovnaní úrovne 

zamestnávania v rokoch 2012 a 2013 zaznamenávame v roku 2013 pokles aj v podnikoch od 

250 a do 499 zamestnancov. Veľké podniky nad 500 a 1000 zamestnancov vykazujú v roku 

2013 oproti roku 2012 mierny nárast zamestnávania. Z celkového počtu zamestnancov je väčšia 

časť (56 – 58 %) zamestnaných v malých a stredných podnikoch s počtom zamestnancov do 

250, čo potvrdzuje častokrát uvádzanú skutočnosť, že „nositeľom zamestnanosti“ na trhu práce 

je malý a stredný stav, pričom investičné stimuly sú poskytované väčšinou veľkým podnikom. 

Za pozornosť stojí aj údaj, ktorý vyjadruje podiel živnostníkov na celkovom počte 
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zamestnaných, ktorý je pomerne stabilný a od roku 2004 do roku 2013 sa pohybuje na úrovni 

30 – 31%  (SZČO). 

      Úrad práce sociálnych vecí a rodiny eviduje nezamestnanosť a rôzne ďalšie údaje, ktoré 

s touto kategóriou osôb súvisia. Na rozdiel od štatistických zisťovaní podľa výberového 

zisťovania pracovných síl  ide o údaje presnejšie a podrobnejšie sledované. 

 

Tabuľka 3 Evidovaná nezamestnanosť 

Ukazovateľ  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Priemerný počet 

uchádzačov o 

zamestnanie 

409082 340401 299181 250938 230433 340243 380791 389264 405889 415006 

Miera 

evid.nezamestn. z 

disponibilných 

uchádzačov o 

zamestn. (%) 

14,3 11,6 10,4 8,4 7,7 11,4 12,5 13,2 13,6 1 14,1 1 

Priemerná dĺžka 

evidencie 

uchádzačov o 

zamestn. (mesiace) 

12,35 11,89 10,83 10,52 10,18 11,9 13,92 13,93 14,01 17,43 

Prameň: ŠÚ SR 

 

Vysoký počet uchádzačov o zamestnanie v roku 2004 postupne klesal až do krízového 

roku 2008, od ktorého opäť nastupuje nárast uchádzačov o zamestnanie, ročný nárast o viac 

ako 1 percentuálny bod. Počet uchádzačov o zamestnanie  je v roku 2013 v absolútnom 

vyjadrení vyšší ako v roku vstupu SR do EÚ. Priemerná dĺžka evidencie uchádzačov 

o zamestnanie sa od roku 2004  do roku 2008 znižuje. Od roku 2009 je zrejmé výrazné 

predĺženie evidencie z 10,18 mesiacov na 17,43 mesiacov v roku 2013. Počet poberateľov 

dávky v nezamestnanosti má od roku 2009 opačný vývoj (bližšie pozri str. 68). 

S nezamestnanosťou súvisí aj rast sociálnych problémov v podobe poklesu životnej 

úrovne nezamestnaného a jeho rodiny, stresových situácií, zdravotných problémov, ale aj 

alkoholizmus a zvyšovanie kriminality. Miera týchto problémov do určitej miery závisí aj od 

dĺžky trvania nezamestnanosti. Je všeobecne známe, že čím je dlhšia doba nezamestnanosti, 

tým sú dôsledky s týmto stavom spojené závažnejšie. Zvyšovanie dĺžky nezamestnanosti 

indikuje stav rizika chudoby, chudobu a možnosť sociálneho vylúčenia. 
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Tabuľka 4 Dĺžka trvania nezamestnanosti (v tis. osôb) 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nezamestnaní 480,7 427,5 353,4 291,9 257,5 324,2 389 364,6 377,5 386 

do 1 mesiaca 

(vrátane) 
29,1 23,5 14,7 16,3 19,4 36,8 25,9 21,4 25,1 23,9 

viac ako 1 

mesiac až 3 

mesiace 

35,8 22,9 18,4 15,8 15,4 33 24,9 23,2 24,8 22,6 

viac ako 3 

mesiace až 6 

mesiacov 

45,6 32,9 22,3 19,5 20,4 37,9 36,9 31,4 31,8 30,6 

viac ako 6 

mesiacov až 1 

rok 

79,1 57 39,5 33,5 32,4 51,5 70,6 55,2 55,2 51,9 

viac ako 1 rok 

až 2 roky 
82,2 78,1 54,1 39,5 34,2 41,1 85,2 74,4 70,3 61,2 

viac ako 2 

roky 
209 213 204,1 167,4 135,8 124,1 145,6 159 170,4 145,2 

Prameň: ŠÚ SR ,VZPS,  údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB2011 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že celkový počet nezamestnaných sa od roku 2008 

zvyšuje. Nepriaznivé údaje v oblasti dlhodobej nezamestnanosti  (viac ako 1 rok až 2 roky) sa 

prejavili v roku 2012, keď nezamestnanosť trvajúca viac ako 2 roky sa týkala až 170 400 osôb. 

V roku 2013 zaznamenávame vo všetkých kategóriách mierny pokles.  

Základnou možnosťou zamestnania je aktivita uchádzača pri hľadaní pracovného 

miesta. Základný pohľad na počet a vývoj voľných pracovných miest v SR štatisticky 

podchytených za celé hospodárstvo spolu uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 5 Voľné pracovné miesta  

Ukazovateľ  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hospodárstvo spolu (počet) 24 798 17 310 13 424 14 165 14 072 15 048 

Prameň: ŠÚ SR (priemer zo štvrťročného štatistického výkazníctva) 

 

Z prehľadu vyplýva, že od roku 2008 sa znižuje počet voľných pracovných miest.  

V prípade porovnania počtu uchádzačov o zamestnanie v roku 2012 s počtom voľných 

pracovných miest (pri abstrakcii od požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu a alokáciu 

zamestnancov a zamestnávateľských subjektov) len 3,4 % uchádzačov o zamestnanie by bolo 
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uspokojených svojim zaradením na trh práce. V roku 2013 na základe údajov sledovaných ŠÚ 

na jedno evidované (nahlásené voľné) pracovné miesto pripadá 25,64 uchádzačov 

o zamestnanie. 

2.2 Mzdy a pracovné podmienky 

Odmeňovanie v podmienkach SR analyzujeme na vývoji miezd, sledujeme podiel 

zamestnancov v pásmach priemernej hrubej nominálnej mzdy a ďalšie s tým súvisiace 

ukazovatele, ktoré súčasne porovnávame. Osobitne sa venujeme minimálnej mzde, pričom 

vychádzame aj z analýzy a názorov Mackovej (2009) a navrhujeme jej výšku vo vzťahu 

k hranici chudoby. 

2.2.1 Vývoj miezd v SR 

Najdôležitejším ekonomickým  právom je právo zamestnanca na odmenu za vykonanú 

prácu, ktorú Ústava zamestnancom zaručuje a to odmenu dostatočnú na to, aby im umožnila 

dôstojnú životnú úroveň.  Problematika odmeňovania za prácu je v slovenskom práve osobitne 

upravená pre podnikateľskú a nepodnikateľskú sféru,  nakoľko je potrebné akceptovať 

rozdielnu tvorbu finančných zdrojov potrebných na odmeňovane. 

Odmeňovanie v podnikateľskej sfére upravuje Zákonník práce (§118 a nasl.). Podľa 

týchto ustanovení je „zamestnávateľ  povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu 

mzdu, ktorá  nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom“, ktorým 

je zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Zamestnávateľ 

dohodne mzdové podmienky s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so 

zamestnancom v pracovnej zmluve. Odmeňovanie v podnikateľskej sfére je založené na 

zmluvnom princípe so zákonne stanovenou ochrannou minimálnou mzdovou hranicou. 

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej 

zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového 

nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda 

zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne sumu minimálneho mzdového nároku, 

zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a 

sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému 

pracovnému miestu. 

V nepodnikateľskej sfére upravuje odmeňovanie zamestnancov niekoľko osobitných 

zákonov, pričom je zmluvný princíp výrazne obmedzený (napr. zákon č. 400/2009 Z. z. 
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o štátnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a pod. ). 

 

Tabuľka 6 Vývoj miezd (v EUR) 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hrubá minimálna mesačná 

mzda 
216 229 252 269 269 296 308 317 327 

Čistá minimálna mesačná 

mzda 
184 195 215 231 231 256 267 275 283 

Priemerná hrubá mesačná 

mzda  
525 573 623 669 723 745 769 786 805 

Priemerná čistá mesačná 

mzda  
408 447 484 518 558 586 603 608 622 

Rozdiel priemernej čistej 

mesačnej mzdy a 

čistej  minimálnej  

mesačnej mzdy 

224 252 269 287 327 330 336 333 339 

Podiel minimálnej čistej 

mesačnej mzdy a 

priemernej 

čistej    mesačnej mzdy v % 

45 44 44 45 41 44 44 45 45 

Prameň: ŠÚ SR, MPSVaR SR, vlastné spracovanie 

 

Pri porovnaní priemernej čistej mesačnej mzdy a minimálnej čistej mesačnej mzdy je 

vidieť, že priemerná mesačná čistá mzda postupne rastie a rozdiel medzi priemernou 

a minimálnou mzdou klesá.  V roku 2004 bola priemerná čistá mesačná mzda o 122 % vyššia 

ako minimálna čistá mesačná  mzda, v roku 2012 je o 119 % vyššia. Podiel čistej minimálnej 

mzdy na čistej priemernej mzde sa v sledovaných rokoch pohybuje medzi 44 až 45 %, najnižší 

podiel bol v roku 2008,  kedy nedošlo k zvýšeniu minimálnej mesačnej mzdy. Napriek rastu 

všetkých mzdových ukazovateľov v sledovanom období až po súčasnosť je zrejmé, že tieto 

hodnoty nezabezpečovali podmienky pre uspokojovanie životných potrieb pracujúcich.  

Za dôležité považujeme zistiť koľko zamestnancov je odmeňovaných v určitých 

mzdových pásmach, z dôvodu určenia počtu zamestnancov  s nižším príjmom. 

 

Tabuľka 7 Podiely zamestnancov v pásmach priemernej hrubej nominálnej mesačnej 

mzdy za plný pracovný čas (v %) 

Ukazovateľ 2009 2010 2011 2012 

menej ako 50 0 0 - - 

50,01 - 100 0,01 - - - 

100,01 - 150 0,02 0 - - 

150,01 - 200 0,05 0,01 - - 

200,01 - 250 0,24 0,11 0,05 0,03 
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250,01 - 300 3,24 1,81 0,64 0,27 

300,01 - 350 4,91 5,05 5,09 4,09 

350,01 - 400 6,54 6,58 6,6 5,79 

400,01 - 450 6,74 6,31 5,82 5,45 

450,01 - 500 7,14 6,43 6,15 5,78 

500,01 - 550 7,02 6,7 6,52 6,06 

550,01 - 600 6,95 6,87 6,55 6,21 

600,01 - 650 6,96 6,83 6,73 6,61 

650,01 - 700 6,56 6,63 6,6 6,63 

700,01 - 750 5,63 5,7 5,8 5,98 

750,01 - 800 5,04 5,17 5,37 5,42 

Prameň: ŠÚ SR 

 

Vychádzajúc z uvedených údajov môžeme konštatovať, že  na  Slovensku sú  dlhodobo 

poddimenzované mzdy zamestnancov. Nízke mzdy generujú chudobu aj medzi pracujúcimi a 

tým priamo ovplyvňujú ekonomický rast nízkou domácou spotrebou. V roku 2012 podľa údajov 

ŠÚ SR až 27,47 % zamestnancov na Slovensku zarábalo v čistom vyjadrení menej ako 450 eur 

mesačne a priemernú mzdu v tomto roku (805 eur) nedosahovalo viac ako 58,32 % 

zamestnancov. V pásme príjmovej chudoby do 346 eur v čistom pracovalo viac než 237 000 

zamestnancov. 

Rast priemerných miezd ešte nemusí znamenať ich reálnu hodnotu,  ktorá by 

zodpovedala reálnym životným potrebám pracujúcich. 

 

Tabuľka 8 Porovnanie vývoja nominálnej mzdy, cenovej hladiny a reálnej mzdy 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tempo medziročného rastu 

priemernej nominálnej 

mzdy (%) 

10,2 9,2 8 7,2 8,1 3 3,2 2,2 2,4 2,4 

Tempo medziročného rastu 

spotrebiteľských cien (%) 
7,5 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 

Tempo medziročného rastu 

reálnej mzdy (%) 
2,5 6,3 3,3 4,3 3,3 1,4 2,2 -1,6 -1,2 1 

Prameň: Štatistický úrad SR 

 

V rokoch 2009 a 2010 bola miera inflácie mimoriadne nízka. Vplyvom posilnenej 

inflácie v rokoch 2011 a 2012, ako aj vplyvom poklesu indexu nominálnej mzdy došlo 

k nepriaznivému vývoju reálnej mzdy. V roku 2013 index nominálnej mzdy rástol rýchlejšie 

ako spotrebiteľské ceny, v dôsledku čoho stúpla reálna mzda o 2,2 %.  
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Graf 1 Index reálnej a index nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR 

 

Prameň: ŠÚ SR 

 

Minimálna mzda 

Každý zamestnanec má v zmysle § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu 

najmenej vo výške minimálnej mzdy. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. 

z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje nielen na 

zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale od 1. januára 

2013 aj na fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o 

brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti). Sumu minimálnej mzdy 

každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením dvomi sumami :  

- v eurách za mesiac (mesačná minimálna mzda)   

- v eurách za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda).  

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní 

formou mesačnej mzdy. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, než je 

mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri posudzovaní ich právnych nárokov na výšku 

mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy. Minimálnou mzdou sú chránení zamestnanci  

vykonávajúci prácu v pracovnom pomere, služobnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere 

alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Vyššiu minimálnu mzdu ako vyplýva zo Zákona 
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o minimálnej mzde a vykonávacieho Nariadenia vlády je možné dohodnúť len v tzv. 

podnikateľskej sfére, a to:   

- v kolektívnej zmluve (t. j. v podnikovej kolektívnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa) alebo    

- uznesením členskej schôdze, ak ide o družstvo a pre členov družstiev je podľa stanov 

podmienkou členstva aj pracovný vzťah.   

Vyššiu minimálnu mzdu nie je možné dohodnúť u zamestnávateľov, u ktorých 

odmeňovanie zamestnancov neupravuje Zákonník práce (tzv. rozpočtové a príspevkové 

organizácie).   

 

Minimálne mzdové nároky   

Účelom inštitútu minimálnych mzdových nárokov je garantovať minimálnu výšku 

mzdy zamestnancov v závislosti od celkovej náročnosti ním vykonávaných prác, t. j. fyzickej a 

psychickej námahy zamestnanca vyplývajúcej z vykonávanej práce a z celkových podmienok 

práce na danom pracovnom mieste. Pracovným miestom sa rozumie súhrn pracovných činností, 

ktoré zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy (§ 120 ods. 3 ZP). Zamestnávateľ musí 

v pracovnej zmluve so zamestnancom uviesť nielen druh práce, na ktorý zamestnanca prijíma, 

ale aj stručnú charakteristiku druhu práce, ktorej výkon bude od zamestnanca vyžadovať [§ 43 

ods. 1 písm. a) ZP]. Táto charakteristika by mala byť základom aj pre vymedzenie pracovného 

miesta a pre posúdenie stupňa náročnosti práce na pracovnom mieste zastávanom 

zamestnancom. 

Na účely prípadnej kontroly správnosti zaradenia do stupňov náročnosti práce,  by mal 

zamestnávateľ viesť evidenciu o zaradení pracovných miest do stupňov náročnosti. 

Základnou povinnosťou zamestnávateľa, je povinnosť poskytnúť zamestnancovi mzdu 

najmenej vo výške sadzby minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti 

práce zodpovedajúci príslušnému pracovnému miestu. V praxi sa často stretávame, že 

zamestnávateľ toto ustanovenie zákonníka práce nedodržuje.  
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Tabuľka 9 Minimálne mzdové nároky a stupne náročnosti (rok 2013) 

 

Náročnosť miesta Mesačný plat 

1 - pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje 

výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných 

postupov a pokynov 

337,70 € 

2 - pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje 

výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných 

kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, 

alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých 

remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon 

opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych,hospodársko-správnych, 

prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených 

postupov 

405,20 € 

3 - pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje 

výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné 

zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých 

remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo 

prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou 

zodpovednosťou  za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné 

škody 

472,80 € 

4 - pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje 

samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových 

koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou 

námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve 

so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia 

zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou 

zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb, 

540,30 € 

5 - pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje 

výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických 

prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších 

úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a 

špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so 

zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie,organizácia a koordinácia veľmi zložitých  

procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov 

riešenia 

607,90 € 

6 - pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje 

tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s 

vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; 

výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so 

zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia 

najzložitejších  systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne 

škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené 

spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb 

675,40 € 

Prameň: Zákonník práce  

 

Minimálnu mzdu má väčšina členských štátov Európskej únie stanovenú zákonom, tie 

ktoré nemajú stanovenú zákonom majú minimálnu mzdu odvetvovú, stanovenú na základe 

kolektívneho vyjednávania.. Ide o hrubú mesačnú mzdu, pred zrážkou dane z príjmu 

a príspevkov do fondov sociálneho zabezpečenia, pretože výška odpočítaných súm je 

v jednotlivých krajinách rozdielna. Minimálna mzda je prepočítaná na 40-hodinový týždenný 
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pracovný čas a 52 týždňov v roku. Štatistiku minimálnych miezd uskutočňuje štatistický úrad 

Európskej únie Eurostat. 

 

Tabuľka 10 Minimálna mzda vo vybraných krajinách EÚ v roku 2013 (v EUR) 

Krajina 
Minimálna 

mzda 
Krajina Minimálna mzda 

Krajiny, ktoré 

nemajú 

minimálnu mzdu 

zákonom 

stanovenú 

Luxembursko 1784,19 Poľsko 376,53 Švédsko 

Belgicko 1501,82 Chorvátsko 374,31 Nemecko 

Holandsko 1469,40 Maďarsko 340,55 Cyprus 

Írsko 1461,85 Slovensko 337,70 Rakúsko 

Francúzsko 1430,22 Estónsko 320,00 Dánsko 

Slovinsko 783,66 Litva 289,62 Fínsko 

Španielsko 752,85 Lotyšsko 287,07 

- 
Malta 697,42 Bulharsko 158,50 

Grécko 683,86 Rumunsko 157,26 

Portugalsko 565,83 -  

Doplnené pre ilustráciu, nie je členom 

EÚ  
Rusko 

115,00  
(5 205 rubľov)  

 

Prameň: Eurostat, Rusko: wwww.residenceplus.sk 

 

Európska sociálna charta odporúča, aby minimálna mzda bola primeraná 

a zabezpečovala dôstojný život a mala by  dosahovať 60 % priemernej mzdy v hospodárstve. 

V roku 2013 na Slovensku minimálna mzda nedosahuje odporúčaný priemer  a nepresahuje ani   

42 % priemernej mzdy v hospodárstve. 

Hranica chudoby je definovaná ako 60 % mediánu národného ekvivalentného 

disponibilného príjmu. Ide o relatívnu hranicu chudoby, ktorá vyjadruje, do akej miery finančné 

prostriedky domácností klesajú pod stredovú hranicu príjmu v spoločnosti a ako taká je závislá 

od sociálno-ekonomického vývoja v danej krajine. Zároveň vyjadruje riziko príjmovej 

chudoby, čiže je meraná cez príjem jednotlivcov a domácností. V nasledujúcej tabuľke 

uvádzame hranicu rizika chudoby tak, ako je definovaná v EU SILC. Vzhľadom na to, že ide 

o ukazovateľ rizika príjmovej chudoby použili sme tento ukazovateľ na komparáciu príjmov 

z ekonomickej činnosti a z príjmov v rámci sociálnej ochrany. Uvedomujeme si, že 

zjednodušené porovnanie neposkytuje kvalifikovaný pohľad na skúmané javy, ale ilustruje 

vzťahy medzi skúmanými veličinami. 

 

  

http://www.humanet.sk/mzdy-a-personalistika
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Tabuľka 11 Vývoj miezd a vybraných inštitútov sociálnej ochrany (v EUR) 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hrubá minimálna mesačná 

mzda 
216 229 252 269 269 296 308 317 327 

Čistá minimálna mesačná 

mzda 
184 195 215 231 231 256 267 275 283 

Priemerná hrubá mesačná 

mzda  
525 573 623 669 723 745 769 786 805 

Priemerná čistá mesačná 

mzda  
408 447 484 518 558 586 603 608 622 

Životné minimum plnoletá 

fyzická osoba 
152 157 165 170 179 185 185 190 195 

Dávka v hmotnej núdzi – 

jednotlivec + príspevky 

k dávke (na zdravotnú 

starostlivosť, aktivačný 

príspevok, príspevok na 

bývanie) 

135 155 168 170 176 176 181 181 181 

Hranica chudoby - 188 212 245 265 284 306 315 346 

Prameň: ŠÚ SR, MPSVaR SR, EÚ SILC, vlastné spracovanie 

 

Výška jednotlivých dávok, nástrojov inštitútu sociálnej ochrany v prípade ilustrovaného 

postupu, ktorý sme zvolili by nedokázala plniť svoju ochrannú funkciu (dávka v hmotnej núdzi, 

životné minimum, minimálna mzda) vzhľadom na ich výšku, lebo sú nižšie ako hranica 

chudoby , čo súčasne znázorňuje aj nasledovný graf. 

 

Graf 1 Vývoj jednotlivých inštitútov sociálnej ochrany za roky 2004 - 2012  

 

Prameň: ŠÚ SR, MPSVaR SR, vlastné spracovanie 

 

Rovnaký prístup sme zvolili aj pri porovnávaní  priemernej čistej mzdy s hranicou 

chudoby. Porovnávali sme tieto kategórie z hľadiska veku, vzdelania a rodu vo vývojovom rade 

2004 - 2012. Z hľadiska vekovej štruktúry boli zvolené tri vekové kategórie, z hľadiska 
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vzdelania základné vzdelanie, stredné vzdelanie bez maturity, úplné stredné vzdelanie  

a vysokoškolské vzdelanie všetkých stupňov.  

 

Tabuľka 12 Komparácia priemernej čistej mzdy a hranice chudoby z hľadiska veku  

Ukazovateľ  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hranica  chudoby - 188 212 245 269 284 306 315 346 

Priemerná čistá  

mesačná mzda do 

veku  19 - 29 

rokov 

335 372,06 399,12 434,93 463,16 480,12 491,72 499,69 522,78 

Priemerná čistá 

mesačná mzda od 

30 do 49 rokov 

448,35 487,05 524,48 574,26 618,87 659,77 681,65 691,88 716,74 

Priemerná čistá 

mesačná mzda 

nad 50 rokov 

457,15 490,52 500,06 543,8 575,22 606,29 626,53 639,06 664,02 

Prameň: ŠÚ SR, EU SILC, vlastné spracovanie 

 

Z údajov je zrejmé, že z vybraných vekových skupín pracujúcich vo všetkých 

sledovaných rokoch je chudobou najviac ohrozená veková kategória 19 – 29 rokov. Pri 

porovnávaní priemernej čistej mesačnej mzdy a hranice chudoby sme zistili, že do roku 2009 

mal skúmaný ukazovateľ vo všeobecnosti stúpajúcu tendenciu, čiže stúpal rozdiel medzi 

priemernou mesačnou čistou mzdou a hodnotou stanovenou pre  hranicu chudoby. Zlom sa 

prejavil v krízovom období obdobne ako aj v ostatných ukazovateľoch a zaznamenávame 

najvýraznejšiu klesajúcu tendenciu rozdielu vo vekovej kategórii od 19 – 29 rokov. 

 

Tabuľka 13 Komparácia priemernej čistej mzdy a hranice chudoby z hľadiska 

vzdelania  

 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hranica chudoby - 188 212 245 269 284 306 315 346 

Priemerná čistá mesačná mzda 

-základné vzdelanie 
311,78 333,77 341,14 372,53 397,03 415,8 425,08 432,34 449,83 

Priemerná čistá mesačná 

mzda- stredné/učňovské bez 

maturity 

352,42 378,83 400,53 435,7 469,48 489,47 497,82 502,49 524,55 

Priemerná čistá mesačná 

mzda- úplné stredné 
438,48 457,08 491,33 532,76 579,18 610,34 627,38 629,64 657,12 

Priemerná čistá mesačná 

mzda- vysokoškolské (1., 2., a 

3. stupeň) 

610,38 670,34 765,96 803,12 840,3 879,96 882,3 878,26 895,04 

Prameň: ŠÚ SR, EU SILC, vlastné spracovanie 
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Z pohľadu vzdelania skupina pracujúcich ohrozená chudobou je so vzdelaním 

základným a učňovským ako aj stredným bez maturity. Rozdiel medzi priemernou čistou 

mesačnou mzdou a hranicou chudoby  v skupine pracujúcich so základným vzdelaním má od 

roku 2005 viac menej klesajúci charakter.  

 

Tabuľka 14 Komparácia priemernej čistej nominálnej mzdy a hranice chudoby 

z hľadiska rodu  

Ukazovateľ  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hranica chudoby - 188 212 245 269 284 306 315 346 

Priemerná čistá 

mesačná mzda - muži 498,92 545,78 574,04 624,79 663,6 704,43 723,97 733,97 761,28 

Priemerná čistá 

mesačná mzda - ženy 373,21 401,99 431,19 474,81 516,21 542,25 561,32 569,83 591,53 

Prameň: ŠÚ SR, EU SILC, vlastné spracovanie 

 

Priemerná čistá mesačná mzda z pohľadu pohlavia v porovnaní s vyššie sledovanými 

ukazovateľmi vykazuje menšie disproporcie, ktoré však napriek tomu existujú a sú 

v neprospech žien. 

2.2.2 Neplnohodnotné formy práce 

Európska únia v posledných rokoch uskutočnila viaceré iniciatívy podporujúce prácu 

vo flexibilných, neplnohodnotných pracovnoprávnych vzťahoch ako jednu z možností 

uplatnenia sa na trhu práce.  K uplatňovaniu týchto foriem práce zaujal stanovisko Európsky 

hospodársky a sociálny výbor  zo dňa 1. októbra 2009 a v bode 1.9. zdôrazňuje, „že pri 

reformách trhov práce v členských štátoch by sa malo predchádzať tomu, aby ďalej nerástol 

počet pracovných miest vyznačujúcich sa nadmernou flexibilitou na úkor istoty,  pretože 

prevaha vonkajšej flexibility by mohla spôsobiť rozsiahlu dereguláciu normálnych pracovných 

pomerov smerom k rozšíreniu pracovných pomerov bez primeraného zabezpečenia" ( 

Barancová, 2010). 

Odborná literatúra, dokumenty Európskej únie, ale aj prax zavádza pre tieto formy 

zamestnávania rôznu terminológiu – flexibilné, atypické, neštandardné, pružné, 

neplnohodnotné a pod. a všeobecne sa za ne považujú tie pracovnoprávne inštitúty, ktoré nie 

sú realizované v pracovnom pomere na dobu neurčitú a súčasne v režime ustanoveného 

týždenného pracovného času. V širšom význame (externom i internom) môžeme medzi tieto 

formy zamestnávania zaradiť pracovný pomer na dobu určitú, na kratší ako ustanovený 
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týždenný pracovný čas, príležitostné a sezónne práve, dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, domácku prácu, teleprácu, ale aj agentúrne formy zamestnávania, či 

„zamestnávanie živnostníkov“ a ďalšie.  V súvislosti s uvedeným trendom sa dostáva do 

popredia aj otázka, aké je využívanie týchto foriem v praxi a s akými dôsledkami na pracovné 

trhy a pracovnú silu. Aj keď je nepopierateľné, že tieto formy zamestnávania majú svoje 

opodstatnenie, mnohé sa v praxi dlhé obdobie využívali,  majú svoje výhody nie len pre 

zamestnávateľov, ale v určitom smere aj pre zamestnancov, je potrebné sledovať,  posúdiť a 

regulovať intenzitu ich využívania  a z toho plynúci vplyv na pracovnú silu v rôznych 

ekonomických a sociálnych podmienkach štátov. 

Slovenské právne predpisy termín „atypickej“ alebo „neštandardnej“ či „ 

neplnohodnotnej“ práce nepoužívajú.  Zo štruktúry zákona možno vyčítať, aké typy 

pracovnoprávnych vzťahov sa podľa Zákonníka práce považujú za iné než štandardné. 

Konkrétne sú to práca na dobu určitú, práca na kratší pracovný čas, telepráca, domácka práca, 

ale aj ďalšie. Pri voľnejšom chápaní  by sme medzi atypickú formu práce mohli zaradiť prácu 

na dohodu uzatvorenú mimo pracovného pomeru, tzv. agentúrne zamestnávanie, aj prácu 

vykonávanú samostatne zárobkovo činnými osobami pre zamestnávateľa.  

Súčasná oficiálna štatistika na Slovensku sleduje len nepatrnú časť neplnohodnotných  

foriem zamestnanosti. Sú to najmä pracovné pomery na kratší pracovný čas, ako je ustanovený 

týždenný pracovný čas.  Ostatné takéto formy zamestnania sú evidované len okrajovo, vďaka 

výberovému zisťovaniu pracovných síl. Keďže termín neštandardné pracovné miesto je skôr 

množinou zahŕňajúcou viacero rozdielnych typov pracovného kontraktu, zvolili sme pre 

analýzu tejto oblasti v podmienkach Slovenska dva základné indikátory a to podiel práce na 

kratší pracovný čas a podzamestnanosť. 

 

Zamestnanci na kratší pracovný čas 

Do tejto kategórie zamestnancov môžeme zaradiť najmä zamestnávanie na pracovné 

zmluvy na kratší pracovný čas, ako ustanovený týždenný pracovný čas a pracovné zmluvy na 

delené pracovné miesto. 
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Tabuľka 15 Zamestnanci podľa typu pracovného času a pohlavia (tis. osôb) 

Ukazovateľ  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zamestnanci spolu 2 094,20 1 994,70 1 947,10 1 946,40 1 968,90 1 967,10 

Zamestnanci na plný 

prac. čas 
2 034,70 1 915,40 1 861,10 1 854,60 1 880,10 1 867,20 

Zamestnanci na kratší 

prac. čas 
59,50 79,30 86,00 91,60 88,60 99,80 

Podiel zamestnancov na 

kratší a plný pracovný 

čas v % 

2,92 4,14 4,62 4,93 4,71 5,34 

Muži       

Zamestnanci 1 111,60 1 057,10 1 011,00 1 023,00 1 045,20 1 034,00 

Zamestnanci na plný 

prac. čas 
1 093,70 1 023,60 978,10 988,80 1 011,20 995,00 

Zamestnanci na kratší 

prac. čas 
17,90 33,50 33,00 34,10 34,00 39,00 

Podiel zamestnancov - 

muži na kratší a plný 

pracovný čas v % 

1,63 3,27 3,37 3,44 3,36 3,91 

Ženy       

Zamestnanci 982,60 937,60 936,10 923,40 923,70 933,00 

Zzamestnanci na plný 

prac. čas 
941,10 891,80 883,00 865,70 868,90 872,10 

Zamestnanci na kratší 

prac. čas 
41,60 45,80 53,10 57,50 54,70 60,80 

Podiel zamestnancov - 

ženy na kratší a plný 

pracovný čas v % 

4,42 5,13 6,01 6,64 6,29 6,97 

Prameň: ŠÚ SR, Výberové zisťovanie pracovných síl 

Z uvedených údajov je zrejmé, že počet zamestnancov na kratší pracovný čas na 

Slovensku v sledovaných rokoch narastá a zvyšujú sa aj podiely zamestnancov na kratší 

pracovný čas voči zamestnancom na plný pracovný čas.  Od roku 2008 sa zvýšil celkový počet 

zamestnancov na kratší pracovný čas v absolútnych hodnotách o viac ako 40 000. Z rodového 

hľadiska môžeme konštatovať, že z pohľadu zamestnanosti žien pracujú ženy na kratší 

pracovný čas vyššou mierou ako muži a podiel pracovných zmlúv na kratší pracovný čas sa od 

roku 2008 do 2013 v ženskej populácii zvýšil o viac ako 2,5 %. V sledovanom období  vzrastá 

aj zamestnanosť mužov na kratší pracovný čas a od roku 2008 došlo k zvýšeniu takýchto 

pracovných pomerov v mužskej populácii o 2,3 %. Dôvodom môže byť   jediná možnosť práce, 

ale aj snaha o doplnenie iného príjmu a zvýšenie príjmovej úrovne zamestnanca a rodiny. 

Štatisticky sa sleduje tzv. podzamestnanosť, teda počet osôb, ktoré v sledovanom týždni 

pracujú na kratší pracovný čas a majú záujem o prácu na vyšší počet hodín a sú schopné nastúpiť 

do nového zamestnania do dvoch týždňov. 
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Tabuľka 16 Zamestnanci podľa typu pracovného času a pohlavia (tis. osôb) 

Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

podzamestnaní ´ 

(do r. 2010) 

spolu 
17,9 22,5 22,7 19,7 30,5 51,6 56,3 . . . 

podzamestnaní  

(od r. 2011) 

spolu 
. . . . . . . 35,7 36 41,7 

podzamestnaní  

(do r. 2010) 

muži 
3,4 4,7 5,3 4,2 10,6 24,2 24 . . . 

podzamestnaní  

(od r. 2011) 

muži 
. . . . . . . 17,6 19 20,2 

podzamestnaní  

(do r. 2010) 

ženy 
14,5 17,8 17,5 15,6 19,8 27,4 32,4 . . . 

podzamestnaní  

(od r. 2011) 

ženy 
. . . . . . . 18,1 17 21,5 

Prameň: ŠÚ SR,  VZPS, údaje za rok 2011 sú revidované na základe výsledkov SODB 2011 

 

Podľa prezentovaných štatistických údajov do roku 2010 počet podzamestnaných osôb 

výrazne narastá. V roku 2011 pri použití inej metodiky sa počet takýchto osôb znížil, ale do 

súčasnosti sa počet ako v ženskej, tak aj v mužskej populácii postupne zvyšuje. Z celkového 

počtu zamestnancov na kratší pracovný čas, bol podiel podzamestnaných v roku 2011 necelých 

40  %. V roku 2012 už 40,6 % a v roku 2013 došlo k zvýšeniu o 1,2 % na 41,8 %. 

 

Práca dočasná, príležitostná alebo sezónna 

Podľa štvrťročne publikovaných výsledkov výberového zisťovania pracovných síl ŠÚ 

SR z rokov 2009 až 2013 môžeme zachytiť počty zamestnaných osôb v práci dočasnej, 

príležitostnej alebo sezónnej (pracovnoprávna legislatíva nepozná takéto členenie, pôjde zrejme 

o pracovné zmluvy na dobu určitú a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru). V týchto prehľadoch máme aj ukazovateľ, ktorý zisťuje aj motív prijímania prác 

takéhoto druhu a dĺžku trvania takýchto pracovnoprávnych vzťahov. 

 

Tabuľka 17  Zamestnanci v práci dočasnej, príležitostnej alebo sezónnej (v tis. osobách) 

Ukazovateľ 4 Q 2009 4 Q 2010 4 Q 2011 4 Q 2012 3 Q 2013 

Zamestnanci spolu z toho: 1963 1968 1977 1961,6 1 978,30 

v práci dočasnej, príležitostnej, 

sezónnej 
89,6 119,7 137,8 125,7 141,7 

celová dĺžka trvania: 

do 1 mesiaca 2,7 7,2 5,4 3,9 8,1 
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do 3 mesiacov 16,2 13,1 17,1 11,9 19 

do 6 mesiacov 28,2 44,8 50,6 55,1 63,6 

do 12 mesiacov 32,6 41,9 49,6 40,4 38,6 

viac ako 2 roky 4,8 6,2 5,8 6,8 4,6 

dôvody vykonávania práce 

odborná prax 2,1 1,7 2,3 1,2 2,6 

nemohli nájsť prácu 68,2 95,4 112,5 106,3 121 

tento typ práce im vyhovuje 19,3 22,6 22,9 18,2 18,1 

vzdelanie 

základné 14 23,4 27,8 32,9 21,7 

učňovské bez maturity 33,5 39,1 47 41,3 51,2 

učňovské s maturitou 31,2 44,5 46,3 39,2 46,6 

vysokoškolské 10,8 12,8 15,7 12,4 14,2 

Prameň:  ŠÚ SR, Výberové zisťovanie pracovných síl 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že  počty zamestnancov, ktorí prijímajú prácu dočasnú, 

príležitostnú a sezónnu sa od roku 2009 na Slovensku zvyšujú. Nárast predstavuje do súčasnosti 

v absolútnom vyjadrení 52 000 osôb. Súčasne klesá počet osôb, ktorým takýto typ práce 

vyhovuje a viac ako 85 % osôb (rok 2013) zamestnaných v tomto type zamestnania uvádza ako 

dôvod prijímania takejto práce nemožnosť nájsť stabilnú prácu. Z hľadiska vzdelania najvyšší 

podiel v tejto kategórii zamestnancov v roku 2013 patrí učňovskému vzdelaniu bez maturity 

(36 %),  ale viac ako 10% patrí zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním.  

Osobitnú kategóriu v dočasnej a príležitostnej práci tvoria dohody uzatvárané mimo 

pracovného pomeru. Dôvody, ktoré vplývajú na zaradenie dohôd do právneho poriadku 

Slovenskej republiky, sú najmä  

-  pokrytie tzv. príležitostných,  resp. krátkodobých pracovných činností, ktorých výkon v 

klasickom pracovnom pomere by predstavoval pre zamestnávateľa zbytočnú a neúmernú 

administratívu záťaž(príležitostná práca),  

- dosiahnutie vyššej pružnosti v organizácii  práce v podniku, resp. pracovného práva 

samotného.  

Otázky,  ako sa využívajú dohody  v pracovnej oblasti, v akom rozsahu, na aké činnosti 

a s akou dĺžkou, je veľmi ťažko štatisticky podchytiť v časových súvislostiach.  Určité údaje 

sleduje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a to zamestnávanie na dohody z radou uchádzačov 

o zamestnanie. Zákon o službách zamestnanosti umožňuje súbeh pracovnej činnosti a evidencie 

na úrade práce. Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe 

pracovnoprávneho vzťahu vtedy,  ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností 

nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Podľa údajov 
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Ústredia práce sociálnych  vecí a rodiny za obdobie posledných rokov túto možnosť využilo 5 

až 9% uchádzačov o zamestnanie. 

 

Tabuľka 18 Počet uchádzačov o zamestnanie pracujúcich na dohody 

Ukazovateľ 2012 2013 do 30.4.2014 

Počet UoZ 405 406 415 339 394 812 

Počet UoZ pracujúcich na dohodu 36 345 26 650 19 486 

Podiel UoZ pracujúcich na dohodu  8,97 6,42 4,94 

Prameň: ÚPSVR 

 

Môžeme konštatovať, že zamestnávatelia využívajú dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru a uprednostňujú  zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie touto 

formou pracovnoprávneho vzťahu pred stabilným pracovným miestom. 

Neplnohodnotné pracovnoprávne vzťahy, ich využívanie a dopady na pracovnú silu sú 

predmetom odborných diskusií na národnej i európskej úrovni. Názory môžeme v zásade 

zhrnúť nasledovne. Podľa (Hrnčíř, 2011) sú čiastočné  pracovné úväzky jednoznačne spojené 

s nižšou pracovnou istotou a stabilitou.  Z výskumov a správ, ktoré sa dotýkajú tejto oblasti 

vyplýva, že práca na čiastočný úväzok nie je zamestnancami prijímaná vždy dobrovoľne. Podľa 

Bednárika (2012)  nedobrovoľne uzatvorených zmlúv na čiastočný úväzok z celku takto 

uzatvorených zmlúv je  na Slovensku viac ako štvrtinový. V roku 2010 takéto zmluvy 

uzatvorilo na Slovensku 27,7% pracovníkov.  Podstatne horšie sú na tom muži, keď oni vo 

väčšom podiele než ženy z celkove uzatvorených čiastkových úväzkov tak urobili 

nedobrovoľne (v SR u mužov 34,8% nedobrovoľných čiastkových úväzkov, u žien menej 

23,4%,). Medzi zamestnancami pracujúcimi na takýto pracovný úväzok je vysoký podiel 

takých, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, teda tieto dva indikátory sa môžu 

prelínať.  

Typické pre  pracovné pomery na dobu určitú je dohodnutá doba pracovného pomeru 

a dohodnutý deň jeho skončenia. Rovnako, ako pri práci na čiastočný úväzok,  aj pri tomto 

spôsobe zamestnávania vystupujú  do popredia rizikové faktory najmä vtedy, ak sú takéto práce 

jediným zdrojom príjmu, čo pri takýchto zamestnaniach nebýva ojedinelé. Je to  hrozba 

skončenia pracovného pomeru a v prípade nezískania ďalšieho zamestnania možnosť 

nezamestnanosti,  prepadu  do chudoby a  sociálneho vylúčenia. Väčšinou takéto pracovné 

pomery predstavujú istotu a výhodu  pre zamestnávateľov, ktorí  prenášajú na zamestnancov 

vlastné  podnikateľské riziko a šetria  náklady spojené s potrebou ukončovania pracovných 

pomerov.  Vo väčšine prípadov ide o nedobrovoľné uzatváranie zmlúv tohto typu zo strany 
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zamestnancov, aj keď ťažko hodnotiť objektivitu týchto ukazovateľov, viac menej odrážajú 

subjektívny pohľad a možno aj obavu respondentov z vlastnej neschopnosti pracovne sa 

realizovať a podľa nášho názoru môžu byť údaje ešte vyššie. 

Zákonník práce umožňuje uzatvárať dohody o prácach mimo pracovného pomeru len 

výnimočne, pre potreby príležitostných prác. V praxi sa často obchádza  ich účel  čo  potvrdzujú 

aj Správy o stave ochrany práce a činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 

z rokov  2009 až 2012, podľa ktorých boli zistené vážne nedostatky v oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov vrátane dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Dohody nespĺňali 

svoj účel  (príležitostná práca), prekračujú stanovený rozsah práce a často sú využívané  na 

zakrývanie riadneho pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy. Problematika dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je už dlhšie obdobie v centre záujmu, 

dôsledkom čoho boli aj časté legislatívne zmeny v tejto oblasti.  Nad týmto právnym inštitútom 

je potrebné sa vážne zamyslieť a dať mu jednoznačne charakter  príležitostnej práce, čo súčasná 

legislatívy nezohľadňuje. 

V podmienkach Slovenska  rastie počet zamestnancov, ktorí využívajú neplnohodnotné 

formy zamestnávania. Pričom dôvodom, ktoré viedli zamestnancov k prijatiu takejto práce sú, 

ako vyplýva z výsledkov výberového zisťovania o pracovných silách, a aj z realizovaných 

výskumných úloh  najmä snaha uplatniť sa na trhu práce a nemožnosť nájsť si stálu prácu. Za 

dôležitú považujeme aj skutočnosť,  že zmluvná voľnosť, ktorá predstavuje jednu zo 

základných súkromnoprávnych zásad individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, je pri týchto 

formách zamestnávania deformovaná, lebo zamestnanec síce má možnosť vybrať si zmluvného 

partnera -  zamestnávateľa, voľba formy výkonu práce a pracovných podmienok je však 

nedobrovoľná, obmedzená. 

Celkovo môžeme zhodnotiť, že neplnohodnotné formy zamestnávania v súčasných 

podmienkach nerovnováhy ponuky a dopytu po pracovnej sile na trhu práce síce opticky 

zvyšujú zamestnanosť, ale súčasne predstavujú  pre väčšinu zamestnancov  riziká v oblasti 

pracovných podmienok, neistotu kontinuálneho pracovného života  a reálnu možnosť prepadu 

do stavu na hranici chudoby, stavu chudoby, ale aj sociálneho vylúčenia. Závažným 

argumentom v neprospech atypických zamestnaní v súčasnom období je fakt, že dostávajú 

zamestnanca do existenčnej neistoty, čo by sa dalo povedať o všetkých atypických formách 

zamestnania a len veľmi zriedkavo dochádza k situáciám, že sa sám zamestnanec dobrovoľne 

rozhodne riešiť napríklad dva alebo tri čiastočné pracovné úväzky(Barancová, 2010).  

V súvislosti s pružnosťou trhu práce uvádza napr. Sirovátka (2009, s. 11), že „diferenciácia 

rizík na trhu práce súbežne s jeho flexibilizáciou pri raste tlakov globálnej súťaže vedie 
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k postupnému rastu neštandardných a neistých zamestnaní a následne k chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu.“ Rovnako Kuchař (2007)  hovorí o tom, že s narastajúcou pracovnou neistotou úzko 

súvisí aj riziko sociálneho vylúčenia, ktoré spočíva v obmedzenom prístupe k pracovným 

príležitostiam. Mareš (2002), spája tieto formy zamestnávania s marginalizáciou najmä nízko 

kvalifikovaných pracovníkov,  redukciou ich šancí zatlačovaných do nevýhodných okrajových 

pozícií na trhu práce. Pracovná kariéra na týchto miestach je periodicky prerušovaná obdobiami 

nezamestnanosti. Flexibilizácia pracovných trhov so sebou prináša podľa Kotýnkovej (2006) aj 

riziko postupného prehlbovania priepasti medzi kvalifikovanými pracovníkmi na trhu práce 

a nekvalifikovanou pracovnou silou, mladými ľuďmi a inými znevýhodnenými skupinami. To 

by mohlo podľa jej slov viesť k značným príjmovým nerovnostiam či dokonca zvýšenej 

nezamestnanosti. Wallace (2002) poukazuje najmä na výrazný nárast napätia súvisiaceho s 

udržaním si pracovného miesta, čo sa môže podpísať napríklad na zdravotnom stave 

pracovníkov. Podľa niektorých autorov (napr. Rievajová – Kavec, 2009) jednotlivci potrebujú 

istotu zamestnania viac ako istotu pracovného miesta. Za úvahu stojí aj fakt, ako je možné, že 

miera nezamestnanosti je v mnohých krajinách  naďalej vysoká pri súčasnom raste flexibility 

trhu. 

V súvislosti s týmito formami zamestnávania je potrebné uviesť, že nie vždy ide pri 

týchto formách zamestnávania len o problém ekonomického prežitia, ale aj o budúce nároky 

spojené so zdravotným a sociálnym poistením najmä starobným dôchodkovým poistením.  

2.2.3 Ochrana práce 

Ústavné právo zamestnanca na uspokojujúce pracovné podmienky vrátane práva na 

ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci je upravené najmä v Zákonníku práce, zákone č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Bezpečná práca a  ochrana zdravia, dobré pracovné podmienky a  spokojnosť zamestnancov 

idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky 

a zvýšením kreativity pracovníkov, čo je základom prosperity každej organizácie a jej 

konkurencieschopnosti. Dnes aj partneri v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch si čoraz viac 

všímajú aj to, ako sa prezentujeme v tejto oblasti.  

Ambíciou nasledovnej analýzy je zhodnotiť pracovné podmienky zamestnancov na 

základe vybraných ukazovateľov sledovaných inšpektorátom práce v kontrolovaných 
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organizáciách,  ktoré môžu vo všeobecnej rovine podať určitý obraz o pracovných 

podmienkach zamestnancov.  

Dôležitým ukazovateľom stavu ochrany života a zdravia je štatistika pracovnej 

úrazovosti. Prevencia v tejto sfére má veľký význam a prevenčné oparenia a ich rozsah závisia 

od charakteru práce, od konkrétneho pracovného miesta a ťažko ich zovšeobecňovať. Zamerali 

sme sa na vybrané nedostatky podľa údajov publikovaných v správach Národného  inšpektorátu 

práce. Osobitné miesto zaujímajú zistenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

 

Tabuľka 19 Pracovné úrazy a pracovná neschopnosť pre chorobu a úraz 

Ukazovateľ  2008 2009 2010 2011 2012 

Priemerný počet 

nemocensky 

poistených 

(zárobkovo činné 

osoby, počet) 

1 903 867 2 273 470 2 301 146 2 341 720 2 296 589 

Počet prípadov 

pracovných úrazov 12 524 10 043 9 802 9 442 8 767 

Smrteľné pracovné 

úrazy 
80 44 48 40 52 

Choroby z povolania 

(novohlásené) 201 220 482 386 393 

Kalendárne dni 

pracovnej 

neschopnosti pre 

pracovné úrazy (tis.) 

544 545 529 529 527 

Priemerná doba 

pracovnej 

neschopnosti pre 

pracovné úrazy (dni) 

43,45 54,25 53,93 56,07 60,13 

Prameň: ŠÚ SR 

 

Počet prípadov pracovných úrazov oproti roku 2008 klesol do roku 2012 o 30 % , ale 

v počte kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pre pracovné úrazy nezaznamenávame 

významnú zmenu. Priemerná doba pracovnej neschopnosti pre pracovné úrazy sa výrazne 

(oproti roku 2008) predĺžila skoro o 17 dní. Na základe týchto údajov môžeme dedukovať, že 

charakter pracovných úrazov sa mení, sú vážnejšie, pre zamestnávateľa znamenajú dlhšiu 

neprítomnosť zamestnanca na pracovisku a vyššie náklady zamestnávateľa a Sociálnej 

poisťovne.  V smrteľných pracovných úrazoch sa situácia mení,  v roku 2012 evidujeme  52 

prípadov. Nepriaznivá situácia je v oblasti chorôb z povolania, ktoré vznikajú v príčinnej 

súvislosti s pracovnou činnosťou, vplyvom nepriaznivých faktorov pracovného prostredia. 

Počet novohlásených chorôb z povolania sa zvýšil oproti roku 2008 skoro dvojnásobne, aj keď 
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musíme brať do úvahy skutočnosť, že na vznik choroby z povolania pôsobia nepriaznivé 

faktory pracovného prostredia viac rokov. 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 7 písm. a/ bod 1 ukladá zamestnávateľom 

povinnosť zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru kópiu 

záznamu o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom 

úraze dozvedel.  V  rokoch 2008 až 2013  zaslali organizácie  orgánom dozoru inšpektorátu 

práce nasledovný počet záznamov o registrovaných pracovných úrazoch.  

 

Tabuľka 20 Registrované pracovné úrazy orgánom dozoru inšpektorátu práce 

Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet záznamov 

o oznámených 

pracovných úrazoch 

9 122 7 048 7 140 6 921 8 245 8 283 

Podiel žien na 

registrovaných 

pracovných úrazoch 
29,92 32,62 30,98 31,52 32,93 33,26 

Podiel mladistvých na 

registrovaných 

pracovných úrazoch 

0,32 0,37 0,36 0,36 0,16 0,23 

Prameň: Rozbory pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií 

v organizáciách v pôsobnosti orgánov Národného inšpektorátu práce za roky 2008 až 2013  

 

Môžeme konštatovať, že do roku 2011 počet oznámení o pracovných úrazoch klesá, ale 

od roku 2012 zaznamenávame opäť nárast tohto negatívneho javu. Podiel žien na 

registrovaných pracovných úrazoch rovnomerne narastá. Podiel mladistvých na registrovaných 

pracovných úrazoch síce poklesol, čo je zrejme odrazom nižšej aktivity mladistvých 

v pracovnoprávnych vzťahoch  z dôvodu ich vzdelávacích aktivít. Z členenia pracovných 

úrazov podľa druhu prevažujúcej ekonomickej činnosti zamestnávateľských organizácií 

zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz, vyplýva, že najvyšší podiel týchto úrazov sa 

koncentroval v týchto odvetvových oddieloch podľa ŠKEČ: priemyselná výroba, kde podiel 

oproti roku 2008 (51,93 %) poklesol na 39 % v roku 2013,  veľkoobchod a maloobchod, kde 

zaznamenávame nárast oproti roku 2008 (10,91%) o viac ako 2%. V dopravných činnostiach   

ide o nárast o 2,6 %.  

V oblasti ochrany práce patrí k najzávažnejším zisteniam: 

- nízka odborná spôsobilosť zamestnancov, neinvestovanie zamestnávateľa do odbornej 

spôsobilosti zamestnancov, 
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- prideľovanie (neprideľovanie) osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú 

často nekvalitné, lacné, neplnia svoj účel, 

- porušovania v  oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 

- neznalosť platnej legislatívy  odbornými zamestnancami i štatutárnymi orgánmi 

zamestnávateľa, 

- plnenie povinností v oblasti BOZP má skôr formálny charakter, ale aj ďalšie. 

 

Tabuľka 21 Prehľad vybraných porušení (nedostatkov) podľa objektov kontroly 

Objekt kontroly 2009 2010 2011 2012 

Ustanovené pracovné podmienky 1 584 1 793 9 030 7 157 

Ochranné osobné pracovné 

prostriedky 
1 836 2 046 2 232 1 453 

Riadenie bozp 7 472 8 238 7 189 5 331 

Organizácia práce 714 794 635 411 

Pracovnoprávne a mzdové predpisy 16 823 11 122 8 333 8 280 

Prameň: Správy o stave ochrany práce a činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 

v rokoch 2009 až 2012 

Z pohľadu kontrolovaných subjektov došlo od roku  2011 v ustanovených pracovných 

podmienkach a osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej aj „OOPP“) v roku 2012  

k miernemu zlepšeniu. V oblasti OOPP  je častým nedostatkom zisťovaným počas výkonov 

inšpekcie práce neposkytovanie OOPP potrebných k ochrane života a zdravia zamestnancov 

pri výkone pracovných činností, resp. poskytovanie takých, ktoré nezabezpečujú dostatočnú 

ochranu zamestnancov. Neposkytovanie OOPP sa vyskytuje najmä pri krátkodobých 

zamestnaniach na dobu určitú a na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru, bolo tiež zistené, že v niektorých firmách sa poskytujú OOPP až po uplynutí skúšobnej 

doby.  

V oblasti organizácie práce  boli zistené nedostatky pri obsluhe strojov a neurčenie 

bezpečného pracovného postupu. Mnohé podnikateľské subjekty nevenujú dostatočnú 

pozornosť overovaniu zdravotnej spôsobilosti na prácu, nezaraďujú zamestnancov na práce s 

ohľadom na ich zdravotný stav, osobnostné predpoklady a odbornú spôsobilosť. Táto 

skutočnosť má nepriaznivý dopad na úrazovosť.  

Najviac nedostatkov bolo zistených pri výkone inšpekcie práce v oblasti 

pracovnoprávnych vzťahov a mzdových predpisov. Išlo hlavne o porušovanie  podstatných 
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náležitostí dohodnutých v pracovnej zmluve (§ 43 Zákonníka práce). Nevyplácanie mzdy v čase 

výplaty, neplatenie nadčasových hodín, príplatky za prácu v noci a pod.  Ďalším najčastejšie sa 

vyskytujúcim porušením je rozpor s ustanovením § 120 Zákonníka práce, podľa ktorého je 

zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu v sume minimálneho mzdového 

nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce, čo je aj častým dôvodom na podnety zo 

strany zamestnancov a porušenia týkajúce sa pracovného času.  Vo zvýšenej miere sa vyskytli 

porušenia ustanovenia § 223 Zákonníka práce upravujúceho dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru. Často sa dohodami prekrýva riadny pracovný pomer a teda neplnia 

svoj účel - príležitostných prác. 

Pracovné úrazy, prevenčné opatrenia v oblasti BOZP a porušovanie pracovnoprávnych 

predpisov dávajú určitý obraz o podmienkach práce zamestnancov. Dodržiavanie predpisov na 

ochranu zdravia pri práci a pracovnoprávnych a mzdových predpisov je znakom vyspelosti 

zamestnávateľa a všetci zamestnávatelia by si mali túto svoju zodpovednosť voči 

zamestnancom, ale aj voči sebe a spoločnosti uvedomovať. Zlepšenie podmienok v tejto oblasti 

vidíme vo viacerých smeroch, ale ide hlavne o: 

- posúdenie, či sú sankcie za nedodržiavanie predpisov v oblasti BOZP a pracovnoprávnych 

a mzdových predpisov dostatočne vysoké, či sa zamestnávateľom viac neoplatí riskovať 

porušenie predpisov na úkor zamestnancov a uhradiť sankciu, ako zvyšovať náklady 

spojené s dodržiavaním práva v tejto oblasti a prípadne pristúpiť k úprave legislatívy 

zvýšením sankčných postihov, 

- zvyšovať odbornosť v problémových oblastiach bezpečnosti práce u odborných 

zamestnancov formou pravidelných školení odborne zameraných na ochranu práce pre 

konkrétny predmet činnosti organizácie, zapájať všetkých zamestnancov do  problematiky 

BOZP, 

- zvýšenie aktivity odborových orgánov a zástupcov zamestnancov v oblasti BOZP 

a pracovnoprávnych vzťahov.  Aj keď zástupcovia zamestnancov a odbory majú zo zákona 

významné oprávnenia v oblasti BOZP zo zistení vyplýva, že aj keď im Zákonník práce 

poskytuje ochranu, nie vždy zasahujú do praktík zamestnávateľov v obave pred stratou 

zamestnania. 

2.3 Aktívna politika trhu práce 

Aktívna politika trhu práce (ďalej aj „APTP“) je významným činiteľom, ktorý 

napomáha sociálnemu začleneniu uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“) na trh práce  

širokým spektrom nástrojov. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny  v úzkej spolupráci s 
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úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci celého Slovenska implementujú nástroje APTP, 

ktorých legislatívny rámec je obsiahnutý v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o 

službách zamestnanosti”). Od roku 2004 prešiel zákon o službách zamestnanosti veľkým 

počtom legislatívnych zmien. Najväčšie  zmeny, ktoré sa týkali  aktívnych opatrení trhu práce 

boli nasledovné:  

Od 1.5.2008 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, v ktorej 

navrhované úpravy aktívnych opatrení na trhu práce vytvorili  priestor pre poskytnutie podpory 

občanom pri zmene zamestnania, najmä rizikovým skupinám na trhu práce, ako aj podpora a 

pomoc počas obdobia ich prechodu z nezamestnanosti alebo neaktivity do práce, ako aj 

zabezpečenie zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Novým  § 50a sa ustanovilo 

poskytovanie príspevku na udržanie v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami s cieľom 

motivovať uchádzačov o zamestnanie prijímať nízko platené pracovné miesta, vrátane 

sezónnych pracovných miest a tiež motivovať zamestnávateľov prijímať zamestnancov z radov 

uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri 

mesiace. Novelou sa vytvoril právny rámec na zakladanie sociálnych podnikov, ktoré riešia 

tvorbu a udržanie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v týchto 

podnikoch a poskytovanie príspevku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest 

v sociálnom podniku.  

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov účinný od 1.3.2009 kontinuálne nadväzoval na Návrh opatrení na zmiernenie dopadov 

globálnej finančnej krízy a hospodárskej ekonomickej krízy na zamestnanosť. Cieľom právnej 

úpravy bolo podporiť vytváranie nových pracovných miest príspevkom na vytvorenie nového 

pracovného miesta podľa § 50e zákona pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  

Od 1. marca 2010 nadobudla účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti, ktorou 

bol zavedený nový nástroj APTP, príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 

- §50i.  

Ďalšou novelou zákona, účinnou od 23. septembra 2010, bol zákon o službách 

zamestnanosti doplnený o nové aktívne opatrenie trhu práce, a to o príspevok na podporu 

zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov 

mimoriadnej situácie, ktorého znenie je upravené v § 50j zákona. 

Vyhodnotenie realizácie aktívnej politiky trhu práce za jednotlivé roky zverejňuje od 

roku 2009 Ústredie PSVR. Z tohto dôvodu sme implementáciu jednotlivých aktívnych opatrení 

http://www.vssr.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=5483383&FragmentId2=5483414
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na trhu práce analyzovali za roky 2009 až 2013. Zamerali sme sa na nástroje, ktoré podporujú 

vytváranie a udržanie  pracovných miest u zamestnávateľov, a to:  

- § 50 - príspevok na zamestnávanie znevýhodneného UoZ 

- § 50a - príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 

- § 50c - príspevok na podporu vytvárania a udržania PM v sociálnom podniku 

- § 50e - príspevok na podporu vytvorenia nového PM 

- § 50i - príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 

- § 50j - príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred 

povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 

- §  56 - príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska 

- § 54 -  programy a projekty 

 

Výdavky na jednotlivé nástroje APTP sú hradené zo štátneho rozpočtu, ale aj 

spolufinancované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) cez Národné projekty. 

 

Tabuľka 22 Výdavky na vybrané aktívne opatrenia trhu práce za roky 2009 – 2013 (Eur) 

Ukazovateľ 2009 2010 2011 

Nástroj 

APTP 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest (VPM) 

Dohodnutá 

suma vEur 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest 

(VPM) 

Dohodnutá 

suma v Eur 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest  

Dohodnutá 

suma v Eur 

§50 128 287 325 236 510 211 523 1 196 440 

§50a 1 502 5 847 572 3 112 12 740 462 4 357 18 522 207 

§50b-c 437 2 732 522 383 2 049 712 187 1 087 714 

§50e 6 559 20 822 633 3 408 8 504 784 0 0 

§50i - - 5 376 18 014 552 3 724 11 897 398 

§50j - - 158 453 524 10 420 30 717 764 

§56 1 417 11 284 044 1 631 13 793 583 2 025 17 463 550 

Spolu  10 043 40 974 096 14 304 56 066 828 21 236 80 885 073 

 

Pokračovanie tabuľky 22 

Ukazovateľ 2012 2013 

Nástroj 

APTP 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest  

Dohodnutá 

suma v Eur 

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest  

Dohodnutá 

suma v Eur 

§50 599 1 457 118 1 506 6 002 036 
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§50a 2 451 10 431 465 1 262 5 073 413 

§50b-c 139 863 400 69 322 488 

§50j 5 499 16 940 943 4 776 13 842 

636 

§54 320 1 247 813 11 787 62 341 

959 

§56 2 026 17 656 995 1 710 14 217 

647 

Spolu  11 034 48 597 734 21 110 101 800 

179 

Prameň: ÚPSVR  

 

APTP majú v niektorých prípadoch potenciál pre niektoré skupiny uchádzačov o 

zamestnanie zvýšiť šancu nájsť si prácu alebo zlepšiť príjem v získanej práci, ale nie sú riešením 

pre celkovú nezamestnanosť. Teoreticky je hlavnou výhodou aktívnych politík možnosť 

priamej intervencie na trhu práce a presného cielenia skupiny nezamestnaných, ale v praxi majú 

viacero rizík, ktoré znižujú ich účinnosť. Celkový počet osôb, ktoré by sa zamestnali na trhu 

práce, sa tak nezvýši oproti situácií, ak by sa dané  opatrenie nerealizovalo. Zamestnanie UoZ 

cez APTP tak nevytvára nové pracovné miesta, ale len zvyšuje šance UoZ získať už existujúce. 

Výška  finančných prostriedkov vynaložených  na APTP (ako vyplýva z uvedeného prehľadu) 

v sledovanom období rástla, okrem roku 2012. 

Väzba medzi celkovými výdavkami APTP na tvorbu pracovných miest, zamestnávanie 

uchádzačov o zamestnanie a celkovým úbytkom nezamestnaných je pomerne slabá, aj keď 

vplyv celkových výdavkov na počty  umiestnených úradmi práce je štatisticky významný 

a kladný. Vplyv výdavkov APTP na pokles nezamestnanosti však štatistické údaje  

nepotvrdzujú.  

 

Tabuľka 23 Ukončené opatrenia APTP (počet UoZ) 

Nástroje 

APTP 

2009 2010 2011 

Počet 

UoZ 

z toho 

Počet 

UoZ 

z toho 

Počet 

UoZ 

z toho 

naďalej sú 

zamestnan

í 

sú v 

evidencii 

úpsvar 

naďalej sú 

zamestnaní 

sú v 

evidencii 

úpsvar 

naďalej sú 

zamestnaní 

sú v 

evidencii 

úpsvar 

§50 2138 1194 639 854 504 141 242 106 118 

§50a 177 70 48 887 535 186 2133 1131 646 

§50b-c 56 6 35 185 24 76 597 358 79 

§50e 56 6 35 7338 4427 1505 3070 1898 676 

§50i - - - 361 167 102 7707 1543 5189 

§50j - - - 6 0 0 6757 358 4963 

§54 - - - 0 0 0 0 0 0 

§56 856 467 136 1150 574 149 1889 1018 257 

Spolu 3283 1743 893 10781 6231 2159 22395 6412 11928 
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Pokračovanie tabuľky 23 

Nástroje 

APTP 

2012 2013 

Počet 

UoZ 

z toho 

Počet 

UoZ 

z toho 

naďalej sú 

zamestnaní 

sú v 

evidencii 

úpsvar 

naďalej sú 

zamestnaní 

sú v 

evidencii 

úpsvar 

§50 303 155 77 570 371 142 

§50a 2879 1403 564 2989 1768 569 

§50b-c 155 59 9 223 22 16 

§50e - - - - - - 

§50i - - - - - - 

§50j 6447 282 5595 3224 183 2113 

§54 303 16 264 2198 231 976 

§56 1183 336 136 2219 468 259 

Spolu 11270 2251 6645 11423 3043 4075 

Prameň: ÚPSVR  

 

Napriek tomu, že  poskytnutie finančných prostriedkov v rámci APTP vedie k 

vytvoreniu pracovného miesta alebo zamestnaniu uchádzača, po skončení podpory zo strany 

štátu väčšinou pracovné miesta zanikajú. Priama tvorba pracovných miest má za roky 2009 až 

2013 najhoršie štatistické výsledky. V rokoch 2009 a 2010 bolo zachovaných  53 - 57% 

pracovných miest po ukončení podpory zo strany štátu, a do evidencie úradov práce sa vrátilo 

20 – 27% uchádzačov o zamestnanie. Naopak v rokoch 2011 až 2012 bol trend opačný. 

Zachovaných bolo iba 20 – 28% pracovných miest a späť do evidencie prišlo 53 až 59 % 

uchádzačov. Príčinu tohto stavu vidíme v aktívnych  opatreniach trhu práce, ktoré boli 

zamerané na tvorbu pracovných miest  vo verejnom sektore. 

 

Tabuľka 24 Štruktúra UoZ umiestnených na nástrojoch APTP podľa dosiahnutého 

vzdelania (počet) 

 2009 2010 2011 

Nástroje 

APTP 

ISCED 

1a2 

ISCED 

3 

ISCED  

4 

ISCED 

5a6 

ISCED 

1a2 

ISCED 

3 

ISCED  

4 

ISCED 

5a6 

ISCED 

1a2 

ISCED 

3 

ISCED  

4 

ISCED 

5a6 

§50 údaj sa nesledoval 94 132 5 33 221 207 17 112 

§50a údaj sa nesledoval 1664 1366 54 270 2165 2237 70 527 

§50b-c údaj sa nesledoval 273 121 8 23 145 73 12 16 

§50e údaj sa nesledoval 1989 1852 59 477 29 16 3 8 

§50i údaj sa nesledoval 3161 1709 93 413 2301 1068 31 323 

§50j údaj sa nesledoval 102 49 8 0 8677 1708 212 264 

§54 údaj sa nesledoval 0 0 0 0 0 0 0 0 

§56 údaj sa nesledoval 1026 662 77 73 1251 1037 88 169 

Spolu údaj sa nesledoval 8309 5891 304 1289 14789 6346 433 1419 

Pokračovanie tabuľky 24 

 2012 2013 

nástroje 

APTP 

ISCED 

1a2 

ISCED 

3 

ISCED  

4 

ISCED 

5a6 

ISCED 

1a2 

ISCED 

3 

ISCED  

4 

ISCED 

5a6 

§50 220 336 18 111 381 865 128 184 
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§50a 1284 1184 140 221 491 1096 31 142 

§50b-c 167 42 2 5 96 26 4 2 

§50e - - - - - - - - 

§50i - - - - - - - - 

§50j 4226 1195 172 107 2602 1955 135 177 

§54 162 157 1 46 2333 8013 567 2874 

§56 933 1057 134 165 648 1350 151 184 

Spolu 6992 3971 467 655 6551 13305 1016 3563 

Prameň: ÚPSVR  

 

Vysvetlenie k hlavičke tabuľky 24 

Stupeň V slovenskej školskej sústave 

ISCED 1  1. stupeň základnej školy 

ISCED 2  2. stupeň základnej školy a nižšie ročníky osemročných gymnázií 

ISCED 3  Stredné školy s maturitou, Stredné odborné školy bez maturity 

ISCED 4  Pomaturitné kvalifikačné vzdelávanie 

ISCED 5 vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie – II. stupeň, vysokoškolské 

bakalárske vzdelanie - I. stupeň, vyššie odborné vzdelanie, pomaturitné špecializačné 

ISCED 6  Doktorandské štúdium 

 

Z uvedených štatistických údajov za roky 2010 až 2013 vyplýva, že na podporovaných 

pracovných miestach sa umiestňujú najmä uchádzači o zamestnanie, ktorí majú  ukončené 

základné vzdelanie alebo sú bez vzdelania 48,6%. Z toho vyplýva, že sa podporuje tvorba  

nízkokvalifikovaných pracovných miest, t.j. s nižšou pridanou hodnotou. V týchto prípadoch 

hrozí „ hypotetické riziko“, že zamestnávatelia po skončení podpory pracovného miesta 

s nižšou pridanou hodnotou ukončia pracovný pomer  s uchádzačmi o zamestnanie a následne 

príjmu  iných UoZ z evidencie a využijú opätovne podporu na pracovné miesto, ktoré 

v skutočnosti nebude novovytvorené.  

APTP taktiež nesie riziko zneužívania. Uchádzači o zamestnanie, ktorí by aj tak získali 

prácu, alebo už pracujú hypoteticky môžu upraviť svoje správanie tak, aby splnili podmienky 

potrebné pre získanie podpory. Takto použité prostriedky predstavujú mŕtve náklady, ktoré 

nemajú žiaden vplyv na výsledky na trhu práce a iba zvyšujú príjmy zamestnávateľov. Napr. 

legislatívne sa nedá zabrániť, aby zamestnávateľ, ktorý má viac existujúcich firiem neprepustil 

(po dohode) zamestnancov z jednej firmy, a následne po splnení podmienok (napr. tri mesiace 

evidencie na úrade práce a vek do 29 rokov, znevýhodnenie nad 50 rokov, občan s nízkym 

vzdelaním, občan so zdravotným postihnutím,…) ich prijal na novovytvorené pracovné miesta 

v druhej firme cez príspevok APTP. Príspevok na podporu tvorby pracovných miest by  

teoreticky mohli čerpať aj zamestnávatelia, ktorí premiestňujú zamestnancov z jednej firmy do 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISCED_1&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%A1_%C5%A1kola
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISCED_2&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISCED_3&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_%C5%A1kola
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maturita
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_odborn%C3%A1_%C5%A1kola
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISCED_4&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=ISCED_6&action=edit&redlink=1
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druhej  a príspevok by  predstavoval  iba ich rentu. Vo väčšine ide o nízko platené miesta a  

vytvorenie jedného takéhoto miesta môže byť tak podporené opakovane. 

 

2.4 Kolektívne vyjednávanie 

Ekonomická kríza sa prejavuje prehlbovaním chudoby a nielen u tých, ktorí sú 

nezamestnaní alebo starí, ale aj u tých, ktorí dokonca pracujú, a to rôznymi formami. Zvyšuje 

sa pracovný čas za tú istú mzdu, dochádza ku skracovaniu pracovných úväzkov, a tým aj ku 

skracovaniu miezd,  odznelo na konferencii dňa 17.2.2014 na tému „Sociálne práva a sociálny 

dialóg vo svetle ekonomickej krízy“. Zamestnanci majú určité práva, ktoré by mali ich 

zamestnávatelia dodržiavať medzi ktoré patrí aj právo na kolektívne vyjednávanie, právo na 

prístup k službám zamestnanosti, právo na ochranu, spravodlivé a primerané pracovné 

podmienky. Nadnárodné spoločnosti si ale dovolia aj proti vôli štátu presadiť také pracovné 

podmienky, ktoré nekorešpondujú so sociálnym modelom, na ktorom je Európska únia 

vybudovaná. 

Kolektívne vyjednávanie je rozhodujúcou a najdôležitejšou formou utvárania a 

rozvíjania právnych vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom. Cieľom 

kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok, 

podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a 

zamestnancami (alebo ich organizáciami).  

Zmena dojednávaných pracovných podmienok v rámci kolektívneho vyjednávania, je 

možná, pokiaľ nejde o rozpor s kogentnými ustanoveniami Zákonníka práce. Výsledkom 

kolektívneho vyjednávania je kolektívna zmluva. Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní 

existujú dva stupne kolektívnych zmlúv – podniková kolektívna zmluva a kolektívna zmluva 

vyššieho stupňa. 

Podniková kolektívna zmluva sa uzatvára medzi jedným zamestnávateľom a odborovou 

organizáciou alebo viacerými odborovými organizáciami v rámci podniku. Kolektívna zmluva 

vyššieho stupňa (ďalej aj „KZVS“) sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov, medzi 

organizáciou zamestnávateľov - združením (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom 

(jedným alebo viacerými). Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa dohadujú pre jednotlivé 

hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom meradle. Zmluvná strana na strane 

zamestnávateľov je povinná odovzdať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa Ministerstvu práce 

sociálnych vecí a rodiny SR na uloženie.  
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Hlavnou úlohou odborov pri vyjednávaní mzdovej časti kolektívnej zmluvy je 

dohodnúť pre zamestnancov rast mzdy a to v takej miere, aby zabezpečovala alebo aspoň 

zachovávala rast  životnej úrovne zamestnanca alebo ju aspoň udržovala. To znamená, že rast 

mzdových  príjmov zamestnanca v určitom období  dohodnutý v kolektívnej zmluve napr. za 

rok, by mal byť vyšší alebo  aspoň rovnaký, ako je rast spotrebiteľských cien (inflácia) v tomto 

období. V súčasnosti vidíme len  dve možnosti ako zvýšiť mzdy zamestnancov. Prvou 

možnosťou je možnosť požadovať každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy, druhou je 

kolektívne vyjednávanie o mzdových podmienkach. 

Kolektívne vyjednávania má význam a  pozitívny dopad na životy zamestnancov a ich 

rodín.  Význam kolektívneho vyjednávania stúpol  vďaka rozširovaniu kolektívnych zmlúv 

vyššieho stupňa  aj na zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi zamestnávateľského zväzu. 

Zamestnanci v týchto podnikoch si môžu uplatňovať všetky nároky, ktoré z KZVS vyplývajú, 

čo posúva úroveň ich pracovných podmienok vyššie. 

Základným účelom rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je ochrana 

zamestnanca a úprava jeho sociálnych nárokov vo výhodnejšej podobe, ako mu priznáva 

minimálny štandard, obsiahnutý spravidla v zákonnej pracovno-právnej úprave. Význam 

extenzie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pri ochrane práv zamestnancov má i ďalšie 

pozitívum v podobe udržiavania sociálneho zmieru v spoločnosti, v kontexte realizácie 

sociálneho dialógu prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. 

V prevažujúcej miere sa v krajinách EÚ kolektívne vyjednáva súčasne na dvoch až troch 

úrovniach. Na Slovensku, podobne ako aj vo väčšine ostatných postkomunistických krajinách, 

prevláda v kolektívnom vyjednávaní podniková úroveň, zatiaľ čo v krajinách západnej Európy 

(s výnimkou Veľkej Británie) sa vyjednáva predovšetkým na odvetvovej, medziodvetvovej a 

centrálnej úrovni. 

Rozsah využívania mechanizmu extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa je 

jedným z najvýraznejších faktorov ovplyvňujúcich úroveň pokrytia zamestnancov 

kolektívnymi zmluvami. Aj v dôsledku hospodárskej krízy pozorujeme v EÚ trend mierneho 

poklesu miery pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami pri dlhodobejšom a výraznejšom 

znížení ich organizovanosti v odboroch. Na Slovensku je tento trend pri oboch ukazovateľoch 

ešte výraznejší. V problematike rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 

prichádzalo počas ostatných rokov na Slovensku k dvom zásadným názorovým stretom, a to 

konkrétne pri otázke extenzie bez, resp. so súhlasom zamestnávateľa, na ktorého sa mala KZVS 

rozšíriť. Zástancovia dobrovoľných extenzií dávajú väčší dôraz na dodržiavanie princípov 

zmluvnej voľnosti, vlastníckych práv a práv slobodne sa združovať a podnikať, zatiaľ čo 
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oponenti nútených extenzií (t. j. bez potreby súhlasu zamestnávateľa) uprednostňujú 

udržiavanie sociálneho zmieru, ako prvku verejného záujmu, a zabezpečenie rovnakých 

štandardov v pracovnoprávnych vzťahoch (tzv. sociálny anti-dumping). V súčasnosti možno v 

SR rozšíriť pôsobnosť KZVS na zamestnávateľa len s jeho súhlasom.  

Rast mzdy u zamestnávateľa je možné zabezpečiť záväzkami o raste jednotlivých  

zložiek mzdy ako sú napr. základná mzda, prémie, mzdové zvýhodnenia atď., ktoré v súhrne 

vygenerujú celkový rast priemernej mzdy. Tento spôsob je pre zamestnancov  najvýhodnejší, 

pretože nárok na každú zložku mzdy je garantovaný každému zamestnancovi, ktorý splní 

podmienky pre ich poskytnutie a tým je aj súdne vymáhateľný. 

V mnohých štátoch je extenzia KZVS platná len vtedy, ak je zmluvou už pokryté určité 

percento (väčšinou minimálne 50%) zamestnancov a/alebo zamestnávateľov, pričom v 

mnohých prípadoch musia navrhovatelia preukázať i dostatočnú reprezentatívnosť v danom 

sektore.  

Hlavný trend, ktorý pozorujeme v Európe počas ostatných troch desaťročí, a ktorý bol 

krízou ešte viac urýchlený, je trend smerom k väčšej decentralizácii kolektívneho vyjednávania, 

t.j. trend smerom od národných a sektorových kolektívnych zmlúv cez regionálne ku 

špecifickým podnikovým kolektívnym zmluvám. 
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3 Sociálne začlenenie a sociálny systém 

Sociálny systém alebo systém sociálneho zabezpečenia možno definovať skupinou 

sociálnych udalostí a rizík. Medzi tieto udalosti či riziká patrí najmä choroba, staroba, detstvo, 

nezamestnanosť, strata živiteľa, invalidita, materstvo a chudoba. Sociálne zabezpečenie je 

súbor nástrojov, ktoré sú zriadené na to, aby kompenzovali finančné dôsledky týchto situácií 

alebo udalostí. V tejto časti analýzy sa zameriame na sociálny systém alebo systém sociálneho 

zabezpečenia ako súbor plošných  redistribučných  schém a legislatívnych nástrojov, ktorých 

cieľom je ochrana jednotlivca pred hmotnou núdzou (Macková, 2012, s. 15-16). Zameriavame 

sa hlavne na tie nástroje sociálnej ochrany (vybrané druhy sociálneho poistenia, sociálnej 

pomoci najmä dávky v hmotnej núdzi), ktoré majú súvislosť s príjmom a vplyv na chudobu 

pracujúcich.  Okrajovo sa dotkneme tém ako bývanie a zdravotný stav obyvateľstva, ktoré 

rovnako vplývajú na možnosti začleňovania občanov na trh práce. 

3.1 Sociálna ochrana 

Sociálna ochrana je definovaná ako súhrn intervencií zo strany verejných alebo  

súkromných inštitúcií, ktorých cieľom je uľahčiť domácnostiam a jednotlivcom záťaž  

vyplývajúcu z vopred určených rizík (totožné s názvami účelov výdavkov sociálnej  ochrany). 

Sociálnu ochranu v SR zabezpečuje systém sociálneho zabezpečenia, ktorý  pozostáva z troch 

častí. Dominantné aj z  pohľadu objemu prostriedkov je sociálne poistenie, zvyšné časti 

predstavuje štátna sociálna podpora (najmä rodín) a sociálna pomoc. Nepriamu formu 

sociálneho zabezpečenia predstavujú daňové bonusy, podpora zamestnanosti a sociálne služby. 

Pri analýze sociálneho systému je užitočné také členenie, ktoré zároveň pomáha 

uvedomiť si základné funkcie sociálneho zabezpečenia. Ide o rozdelenie celého systému podľa 

toho, akú príjmovú nerovnosť sa daný nástroj snaží riešiť. Príjmová nerovnosť sa dá  rozdeliť 

na dva druhy: 

- momentálna interpersonálna príjmová nerovnosť – rozdiel príjmu v jednom okamihu 

medzi rozdielnymi ľuďmi, 

- intrapersonálna príjmová nerovnosť v čase – rozdiel v príjmoch u toho istého človeka 

v rozličných fázach jeho života. 

Prvá nerovnosť  súvisí s rozdielnym príjmovým potenciálom rôznych ľudí, pričom 

nástroje sociálneho systému sú aktivované v prípade, že tento rozdiel prekročí určitú mieru 

(napr. pokles pod arbitrárne stanovenú príjmovú hranicu väčšinou definovanú ako životné 

minimum či hranica chudoby). Mnohí práve potláčanie tejto nerovnosti (teda solidaritu 
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v zabezpečovaní istého minimálneho príjmu) považujú za najdôležitejšiu funkciu systému 

sociálneho zabezpečenia. Hlavným nástrojom je potom redistribúcia príjmov smerom od 

relatívne bohatších k tým chudobnejším. Rozdiel v príjmoch u jedného človeka môže byť 

spôsobený vekom (či už nízkym alebo naopak vysokým), chorobou, nepredvídateľnými 

udalosťami alebo inými zmenami, ktoré prináša život. S expanziou sociálneho systému v čase 

dochádza aj k stále väčšiemu dôrazu práve na tento druh príjmovej nerovnosti. Napriek tomu, 

že v niektorých situáciách nie je možné jednoznačne určiť, ktorú z uvedených nerovností 

sociálny systém rieši, toto rozdelenie má značný význam, keďže pomáha vysvetliť rozličné 

fungovanie dvoch základných nástrojov sociálneho systému, a to sociálnej podpory a 

sociálneho poistenia. Kým primárnym cieľom sociálnej podpory je odstraňovať interpersonálnu 

príjmovú nerovnosť, sociálne poistenie sleduje hlavne vyrovnanie výšky príjmu jednotlivca v 

čase. 

K jasnejšej definícii rozdielu medzi konceptom sociálnej podpory a sociálneho poistenia 

dospejeme analýzou kritérií, ktoré aktivujú príslušné sociálne nástroje. Pri sociálnej podpore je 

to núdza, teda negatívne vnímaná situácia, v ktorej súčet príjmov v rodine (keďže jednotlivec 

je členom rodiny, núdza sa neposudzuje individuálne) nedosahuje hranicu zákonom 

stanoveného životného minima. Sociálny nástroj má potom za úlohu túto situáciu zmeniť, 

pričom sa neskúma, z akého dôvodu k takejto situácii došlo, ale overuje sa reálnosť núdze. 

Dávky bývajú financované priamo zo štátneho rozpočtu. Pri sociálnom poistení je „spúšťačom“ 

udalosť, čiže okolnosť, ktorá zhoršila situáciu poisteného (choroba, výpoveď, staroba, a pod.). 

Cieľom dávok je v tomto prípade snaha o dosiahnutie stavu, ktorý bol pred udalosťou, pričom 

ich výška koreluje s predchádzajúcimi príjmami. Udalosť sa na rozdiel od núdze nevzťahuje na 

rodinu, ale na jednotlivca a financovanie je realizované cez špecializované fondy (poisťovne). 

Je možné konštatovať, že sociálny systém sa v čase neustále vyvíjal a preberal nové 

úlohy a ciele. Tento vývoj pokračuje dodnes. Zmeny v sociálnom systéme bývajú výsledkom 

politických tlakov záujmových skupín (zamestnanci, zamestnávatelia, sociálne skupiny atď.). 

Dochádza tak k čiastkovým zmenám jednotlivých častí  sociálneho systému bez vyhodnotenia 

vplyvu na jeho ostatné časti resp. efektívnosti dopadov zmien  vo vzťahu k objemu 

vynaložených zdrojov a na kvalitu a dôstojnosť života. 

3.1.1 Sociálne poistenie 

Základnou úlohou systému sociálneho poistenia je ochrana ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva pri vzniku vymedzených sociálnych udalostí (napr. choroba, tehotenstvo, 
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materstvo, invalidita, staroba, úmrtie živiteľa). Podstatou tohto systému je jeho úzka 

previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem.  

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „zákon o sociálnom poistení“) tvorí systém sociálneho poistenia päť samostatných 

podsystémov: nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné 

poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

Vzhľadom na to, že hlavná téma predkladaného výskumu sa dotýka chudoby 

zamestnaných v kapitole „Sociálne začlenenie a sociálny systém“ sa zameriame na analýzu 

dávok zo systému sociálneho poistenia, ktoré sa dotýkajú pracujúceho obyvateľstva. 

Nemocenské poistenie je poistením pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo 

zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, 

tehotenstva a materstva. V súvislosti so zavedením poskytovania náhrady príjmu počas prvých 

desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca z prostriedkov zamestnávateľa 

(zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov), sa upravilo  poskytovanie nemocenského  

financovaného Sociálnou poisťovňou od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Z nemocenského poistenia sa za podmienok ustanovených zákonom poskytujú nemocenské 

dávky, a to: nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka a materské. 

 

Tabuľka 25 Počet prípadov zúčtovaných dávok nemocenského poistenia  

Dávka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nemocenské 1067620 967404 989290 1048828 1159881 1302777 1269041 1264517 1300650 

Ošetrovné 124728 114142 113769 125187 135124 129071 126899 139648 128442 

Vyrovnávacia 

dávka 
877 1 016 860 851 922 1 055 989 1 137 966 

Materské 162312 196585 201691 205368 218204 237288 241112 278554 290654 

Prameň: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva roky 2004 – 2012 

 

Z uvedeného vyplýva, že  o zúčtovanie dávok nemocenského poistenia v sledovaných 

rokoch požiadali občania vo viac ako milión prípadoch, pričom od roku 2004 do roku 2012 sa 

počet prípadov zvyšuje. Počet prípadov ošetrovného nevykazuje výraznejšie zmeny 

v sledovaných rokoch. Najvyšší počet  v tomto ukazovateli  bol v roku 2011. Počet prípadov 

zúčtovaných dávok – materské od roku 2004 rovnomerne narastá, v porovnaní s rokom 2012 

vykazuje nárast viac ako 55%.   
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Tabuľka 26 Priemerná výška nemocenských dávok za obdobie (v EUR) 

Dávka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nemocenské 110,50 117,70 131,20 140,80 157,90 185,00 199,00 208,60 224,00 

Ošetrovné 32,30 39,60 44,80 50,10 55,20 64,00 70,00 75,10 75,00 

Vyrovnávacia 

dávka 
45,40 30,60 36,30 29,20 38,90 46,00 47,00 51,10 54,00 

Materské 216,60 198,00 207,30 225,70 256,10 286,00 318,00 384,60 440,00 

45% 

priemernej  

mzdy 

236,38 258,03 280,24 300,94 325,36 335,03 346,05 353,70 362,25 

45% 

minimálnej 

mzdy 

97,02 103,07 113,52 120,99 120,99 132,98 138,47 142,65 147,24 

Prameň: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva roky 2004 – 2012, vlastné spracovanie 

 

Výška dávok nemocenského poistenia v zmysle  Dohovoru MOP č. 102/1952 – 

Dohovor o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia, ratifikovaný SR v roku 1991, dosahuje 

najmenej 45 % predchádzajúceho zárobku alebo 45 % minimálnej mzdy ( ak ide o zamestnanca 

s príjmom vo výške minimálnej mzdy) alebo 45 % priemernej mzdy v hospodárstve. Z vyššie 

uvedenej tabuľky je zrejmé, že priemerná výška nemocenských dávok za obdobie rokov 2004 

– 2012 nedosahuje 45 % priemernej mzdy v hospodárstve, tak ako stanovuje uvedený dohovor. 

Dávky nemocenského poistenia nezabezpečujú dostatočne zdravé a slušné životné podmienky 

pre poberateľa dávky a jeho rodinu a pri dlhotrvajúcej práceneschopnosti je poberateľ dávky 

a jeho rodina vystavená riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. 

 

Úrazové poistenie 

Úrazové poistenie je poistením zamestnávateľa pre prípad poškodenia zdravia alebo 

úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu alebo choroby z povolania. Dávkami 

úrazového poistenia sú úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, 
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pozostalostná úrazová renta, jednorazové odškodnenie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, 

rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského 

uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.  

 

Tabuľka 27 Vybrané ukazovatele úrazového poistenia (v EUR) 

Ukazovateľ  2010 2011 2012 

Celková suma vyplatených dávok úrazového 

poistenia v mil. Eur 
39,3 42,8  43,2 

Počet vyplatených dávok – úrazová renta 73490,0 79448,0 79067,0 

Priemerná výška úrazovej renty v Eur 278,8 281,0  281,8 

Suma  na úrazové renty v mil. Eur 20,5 21,9 22,3 

Podiel úrazovej renty na celkovej sume vyplatených 

dávok úrazového poistenia v % 
52,2 51,2 51,6 

Prameň: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva, roky 2010 - 2012, vlastné spracovanie 

 

Nárok na úrazovú rentu zákon podmieňuje poklesom pracovnej schopnosti vykonávať 

doterajšiu zárobkovú činnosť zamestnanca. Nárok vznikne poškodenému, ktorý v dôsledku 

pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti vyšší ako 40 

%.  V tejto súvislosti  je potrebné upozorniť, že pokles pracovnej schopnosti sa skúma vo vzťahu 

k tej zárobkovej činnosti, pri ktorej zamestnanec  utrpel pracovný úraz, alebo z ktorej mu bola 

zistená choroba z povolania.  Suma úrazových dávok peňažného charakteru, t. j. aj suma 

úrazovej renty, sa určuje z denného vymeriavacieho základu zisteného z rozhodujúceho 

obdobia.  

Celková suma vyplatených dávok v roku 2012 bola 43,2 mil. eur, čo predstavuje 100,1 

% výdavkov za rok 2011, ide teda o mierny medziročný nárast. Najpočetnejšia a finančne 

najnáročnejšia dávka je úrazová renta. Za rok 2012 bolo vyplatených 79 067 úrazových rent, 

čo predstavuje oproti roku 2011 nárast o 2,55 %. Priemerná výška tejto dávky za rok 2012 bola 

281,75 eur, t. j. 0,27 % nárast oproti roku 2011. Na túto dávku bolo vynaložených 22,3 mil. eur 

(51,5 % všetkých výdavkov základného fondu úrazového poistenia). Druhou najpočetnejšie 

vyplácanou dávkou bol úrazový príplatok v rozsahu 27 669 prípadov, čo oproti roku 2011 

predstavuje nárast o 1,8 %. Najvyššiu priemernú výšku na jeden prípad predstavovali dávky: 

jednorazové odškodnenie (11 897 eur) a jednorazové vyrovnanie (2 377 eur) - ide však o menej 

početné dávky. 

Priemerná výška úrazovej renty pre jeden prípad za rok 2012 predstavovala 281,75 eur, 

čo je menej ako 50 % priemernej mzdy v hospodárstve, ktorá je ustanovená v zmysle Dohovoru 

MOP č. 102/1952 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia a tiež menej ako hranica 

chudoby, ktorá podľa EU SILC pre rok 2012 bola 346 eur. Na základe uvedeného možno 
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konštatovať, že časť zamestnancov, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo chorobu z povolania sa 

v prípade poberania úrazovej renty ocitnú v riziku chudoby. 

Sociálna poisťovňa evidovala k 31. decembru 2012 celkom 193 282 poistných udalostí, 

z toho v roku 2012 bolo zaregistrovaných 12 821 nových pracovných úrazov a 382 chorôb z 

povolania. Dávka úrazového poistenia bola poskytovaná celkove 19 586 poberateľom, z toho 

18 471 poškodeným následkom pracovného úrazu, 1 029 poškodeným následkom choroby 

z povolania, 86 pozostalým či iným oprávneným osobám po poškodenom, ktorý zomrel v 

dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. V pobočkách bolo uplatnených celkom 

25 503 žiadostí o dávku úrazového poistenia.  

Príjmy Sociálnej poisťovne (Správa o sociálnej situácii obyvateľstva, 2013), na úrazové 

poistenie v roku 2012 činili 134 956 tis. eur, kým celková suma vyplatených dávok úrazového 

poistenia činila 43 200 tis. eur, čo predstavuje 32% z fondu úrazového poistenia.  V rámci 

sociálneho dialógu by odbory mali presadzovať  podporu zdravia a bezpečnosti pri práci a 

nevyčerpané prostriedky zo základného fondu úrazového poistenia využiť na prevenciu a na 

rekondičné pobyty pre pracujúcich v zdraviu škodlivom prostredí. 

 

Garančné poistenie  

Garančné poistenie je poistením pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa 

na uspokojenie nárokov zamestnanca. Pri tomto druhu poistenia platí poistné len zamestnávateľ 

a poisteným je zamestnanec, pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Poistným 

plnením je napríklad náhrada mzdy, nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení 

pracovného pomeru, nároky cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vznikli pri plnení 

pracovných povinností atď., ak zamestnávateľ nie je schopný plniť svoje záväzky voči 

zamestnancom z dôvodu, že sa stal platobne neschopným. Z garančného poistenia sa vypláca 

dávka garančného poistenia. Zároveň sa z garančného poistenia uhrádzajú príspevky na 

starobné dôchodkové sporenie nezaplatené zamestnávateľom do základného fondu príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie v zákonom ustanovenej lehote. Konkurz je zvyčajne zdĺhavé 

konanie, na ktorého konci nie vždy dostanú zamestnanci svoje peniaze. „Pomôcť“  môže 

Sociálna poisťovňa.  Zamestnanci insolventných spoločností majú právo požiadať Sociálnu 

poisťovňu o vyplatenie dávky garančného poistenia.  Ako dôkaz platobnej neschopnosti  

zamestnávateľa poisťovni stačí fakt, že  bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. Kým v roku 

2008 poisťovňa zaevidovala 62 insolventných firiem, ktorých zamestnanci požiadali o túto 

dávku, v roku 2010 ich už bolo 174, v roku 2011 ich bolo 186 a v roku 2012  bolo 167 platobne 

neschopných  zamestnávateľov. V prípade nemajetnosti firmy je toto poistenie jedinou 
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možnosťou, ako sa dostať aspoň k časti svojich peňazí.  Zvýšenie počtu návrhov na vyhlásenie 

konkurzu od roku 2008 stúpa. V roku 2013 bolo na Slovensku vyhlásených 394 konkurzov, čo 

je o 32 viac ako v roku 2012. Ide tak o rekordne najvyšší počet bankrotov. Najrizikovejšími 

odvetviami boli rovnako ako v roku 2012 obchod, priemysel a stavebníctvo. Z aktuálnej 

analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že v prvom štvrťroku 2014 bolo 

vyhlásených 109 konkurzov, čo je o 26 menej ako v prvom štvrťroku 2013 (135) a zároveň je 

to najnižší počet konkurzov vyhlásených za prvé tri mesiace od roku 2010. V úpadku sa v 

prvom štvrťroku 2014 ocitli iba traja väčší zamestnávatelia (dvaja v konkurze, jeden v 

reštrukturalizácii), ktorí zamestnávali od 100 do 149 zamestnancov.   

 

Tabuľka 28 Vybrané ukazovatele garančného poistenia  

Ukazovateľ  2009 2010 2011 2012 

Počet prípadov celkom 8 114 6 048 6 531 5 275 

Priemerná výška garančnej dávky v Eur 1 217 1 418 1 078 1 265,09 

Výdavky na dávku garančného poistenia 

v tis. Eur 
9 871, 6 8 577, 9 6 888, 4 6 673, 33 

Počet platobne neschopných 

zamestnávateľov 

údaj v ŠÚ 

nevykazovaný 

v tomto období 

174 186 167 

Prameň: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva, roky 2009 – 2012, vlastné spracovanie 

 

Za rok 2012 bolo vyplatených 5 275 dávok , čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje 

pokles o 19,2 %. Celkový objem vyplatených prostriedkov na dávku garančného poistenia bol 

33,5 mil. eur (vrátane príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených 

zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné sporenie v zákonom 

ustanovenej lehote), oproti predchádzajúcemu roku ide o 20,3% zníženie. Priemerná výška 

dávky za rok 2012 činila 1 265 eur, čo predstavovalo nárast o 17,4 % oproti roku 2011. 

Sociálnej poisťovni  bolo v roku 2012 doručených 6 065 podaní dotýkajúcich sa 

garančného poistenia, z toho 5 085 žiadostí o dávku garančného poistenia. Pobočky vydali 

celkovo 5 522 rozhodnutí. Poisťovňa vyplatila na dávkach garančného poistenia 6 673 330 eur 

pre 5 275 zamestnancov. Priemerná vyplatená suma dávky garančného poistenia bola vo výške 

1 265,09 eur a odvíjala sa od výšky výdavkov na dávky garančného poistenia a počtu 

zamestnancov, ktorým bola dávku garančného poistenia vyplatená. 

Príjmy Sociálnej poisťovni na garančné poistenie predstavovali v roku 2012 -  46 688 000 eur. 
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Poistenie v nezamestnanosti  

Poistenie v nezamestnanosti je poistením pre prípad straty príjmu z činnosti 

zamestnanca v dôsledku straty zamestnania a na zabezpečenie príjmu v dôsledku 

nezamestnanosti. Z poistenia v nezamestnanosti sa vypláca dávka v nezamestnanosti. 

 

Tabuľka 29 Vývoj ukazovateľov dávok v nezamestnanosti  

Rok 

Výdavky dávky v 

nezamestnanosti v tis. 

Eur 

Priemerný mesačný 

počet poberateľov 

dávky v 

nezamestnanosti 

Priemerná mesačná suma 

dávky v nezamestnanosti 

vyplatená na 1 poberateľa v 

Eur 

2004 131 850 75 897 144,8 

2005 80 985 38 497 175,4 

2006 63 982 26 991 197,6 

2007 59 654 22 311 222,9 

2008 66 274 22 527 245,2 

2009 172 579 50 602 284,3 

2010 150 682 43 002 292,01 

2011 163 513 42 153 323,25 

2012 175 828 42 521 344,59 

Prameň: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva, roky 2004 – 2012, vlastné spracovanie 

 

V roku 2012 predstavoval priemerný mesačný počet poberateľov dávky 

v nezamestnanosti 42 521 osôb, t. j. približne  rovnaký priemerný počet ako v roku 2011. Počet 

osôb, ktoré v roku 2012 boli poberateľmi dávky v nezamestnanosti, predstavuje 143 896, z čoho 

bolo 72 345 žien (50,3 %) a 71 551 mužov (49,7 %). Z hľadiska vekovej štruktúry bol najväčší 

podiel poberateľov dávky v nezamestnanosti vo vekovej skupine 30 - 39 ročných (najväčšia 

skupina mužov poberateľov dávky v nezamestnanosti bola vo veku 25 – 34 rokov a najväčšia 

skupina žien poberateliek dávky v nezamestnanosti bola vo veku 30 – 39 rokov). 

Výdavky na dávky v nezamestnanosti v roku 2012 dosiahli sumu 175,8 mil. eur, t. j. 7,5 

% nárast výdavkov oproti roku 2011. Priemerná mesačná výška dávky v roku 2012 bola 314 

eur, čo je o 7,7 % viac ako v roku 2011. Priemerná mesačná suma dávky v nezamestnanosti na 

jedného poberateľa v roku 2012 činila 344,59 eur, čo je takmer na úrovni hranice chudoby za 

rok 2012 (346,33 eur podľa EU SILC 2012). Aj pri dávke v nezamestnanosti je možné 

konštatovať, že časť poberateľov tejto dávky sa ocitá na hranici chudoby, čím sa ochranná 

funkcia dávky v nezamestnanosti u časti poberateľov hlavne v nižších príjmových pásmach 

nenapĺňa. 

Ústava SR v čl. 39 v rámci sociálnych práv deklaruje, že občania majú právo na 

primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu. Vyššie prevedená analýza vývoja 
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vybraných dávok sociálneho poistenia dokumentuje, že u značnej časti občanov dochádza 

k porušeniu ich základných sociálnych práv, nakoľko výška dávok nedosahuje takú výšku, 

ktorá by bola primeraná na zabezpečenie dôstojného života a ochrany pre rizikom chudoby.  

3.1.2  Štátna sociálna podpora 

Podpora štátu rodinám sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom systému štátnych 

sociálnych dávok, predstavujúcich súbor peňažných plnení, ktorými sa štát podieľa na zvládnutí 

viacerých životných situácií, najmä u rodín s nezaopatrenými deťmi, ale aj iným spôsobom - 

materská a rodičovská dovolenka a materské, daňový bonus. Štátne sociálne dávky prispievajú 

na krytie nákladov na výživu a iné osobné potreby detí a tiež nákladov, spojených s ďalšími 

sociálnymi udalosťami.  

Štátne sociálne dávky tvoria súčasť systému sociálneho zabezpečenia. V rámci reformy 

sociálnej sféry sa popri sociálnom poistení a sociálnej pomoci dotvára ďalší systém sociálneho 

zabezpečenia, ktorý dostal pomenovanie štátna sociálna podpora. Zameriava sa na podporu 

takých sociálnych udalostí, ktoré nie sú pokryté zo systému sociálneho poistenia a ich 

akceptovanie štátom umožňuje predchádzať stavu, kedy sa jednotlivec ocitá v stave hmotnej 

alebo sociálnej núdze a je odkázaný na pomoc.  

Štátne sociálne dávky majú nasledovné  charakteristické znaky: 

a) Štát je organizátor a poskytovateľ dávok štátnej sociálnej podpory. Cieľom je, aby životná 

úroveň rodín s nezaopatrenými deťmi neklesla podstatne nižšie v porovnaní s úrovňou 

bezdetných rodín. Nie je zámerom dávok štátnej sociálnej podpory uspokojovať nimi 

základné potreby rodiny a nahrádzať ekonomickú aktivitu jej členov. Životná úroveň rodín 

sa má aj naďalej zabezpečovať hlavne z pracovných príjmov. Podporná funkcia dávok 

štátnej sociálnej podpory je vyjadrená aj ich samotným pomenovaním – sú to „príspevky“ 

majúce peňažnú formu. Príspevky sa financujú zo štátneho rozpočtu, a to prerozdeľovaním 

jeho príjmov na základe princípu solidarity. Na tvorbe prostriedkov na financovanie dávok 

štátnej sociálnej podpory sa podieľajú tak rodiny bezdetné, i rodiny s deťmi, osoby 

s vyššou, ale i nižšou príjmovou úrovňou, čo je výrazom celospoločenskej solidarity.   

b) Poskytovanie príspevkov nie je viazané na určitú dosiahnutú príjmovú úroveň rodiny tak, 

ako to v nedávnej minulosti bolo. Zrušilo sa sledovanie výšky príjmu osôb spoločne 

posudzovaných, od ktorej sa potom odvodil vznik nároku na dávku. V súčasnosti existencia 

sociálnej udalosti (napr. narodenie dieťaťa) a splnenie ďalších právnych podmienok (medzi 

ktoré nepatrí určenie výšky príjmovej hranice rodiny) odôvodňujú vznik nároku 

oprávnenej osoby na niektorý z príspevkov.  
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Systém štátnej sociálnej podpory pozostával v roku 2012  z nasledujúcich 

jednorazových a opakovaných dávok: prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, 

rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, 

príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri 

deti alebo viac detí ,alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, 

príspevok na pohreb. 

 

Prídavok na dieťa 

Plošne najrozšírenejšou dávkou je prídavok na dieťa. Nárok na prídavok má len rodič 

starajúci sa o dieťa. Keďže sa pri poskytovaní dávky netestuje vlastné finančné zabezpečenie 

rodičov, dávku poberajú aj rodičia, ktorých príjem mnohonásobne presahuje priemernú mzdu 

v krajine. To isté platí pre rodičovský príspevok, daňový bonus, príspevok pri narodení 

a príspevok na pohreb. 

 

Tabuľka 30 Vývoj výšky štátnej sociálnej dávky – prídavok na dieťa a príplatok 

k prídavku na dieťa (v EUR) 

Rok Prídavok na dieťa Príplatok k prídavku na dieťa 

2009 21,25 9,96 

2010 21,99 10,31 

2011 22,01 10,32 

2012 22,54 10,57 

2013 23,1 10,83 

2014 23,52 11,03 

Prameň: MPSVR 

 

Z hľadiska počtu poberateľov a objemu vyplatených finančných prostriedkov je 

prídavok na dieťa najrozsiahlejšou dávkou štátnej sociálnej podpory. Prijatím zákona č. 

600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení sa zaviedlo s účinnosťou od 1.januára 2004 paušálne poskytovanie prídavku na dieťa 

mesačne na každé nezaopatrené dieťa bez ohľadu na vek dieťaťa a príjem rodičov. V roku 2012 

bol počet poberateľov prídavku na dieťa v priemernom mesačnom vyjadrení 688 344 

poberateľov na 1 155 687 nezaopatrených detí. Najpočetnejšou skupinou rodín, ktorým sa 

poskytoval prídavok na dieťa v roku 2012, boli jednodetné rodiny, ktoré tvorili 50,0 % z 

celkového počtu.  
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Rodičovský príspevok 

S účinnosťou od 1. januára 2011 vstúpila do platnosti novela zákona č. 571/2009 Z. z. 

o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Umožnilo sa tak rodičom 

v období poberania rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť akoukoľvek 

formou, pričom výška príjmu z tejto činnosti ani doba vykonávania práce neovplyvňuje nárok 

na rodičovský príspevok ani jeho výšku. Rodičia v čase vykonávania zárobkovej činnosti môžu 

zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa buď druhým rodičom, starým rodičom alebo inou 

plnoletou fyzickou osobou alebo umiestnením dieťaťa v zariadení súkromnom, cirkevnom či 

štátnom vrátane materských škôl. 

 

Tabuľka 31 Vývoj výšky štátnej sociálnej dávky – Rodičovský príspevok (v EUR) 

Rok Zárobkovú činnosť rodič vykonáva Zárobkovú činnosť rodič nevykonáva 

2009 158,57 - 

2010 164,22 256 

2011 190,1 256,3 

2012 194,7 - 

2013 199,6 - 

2014 203,2 - 

Prameň: MPSVR 

 

S účinnosťou od 1. januára 2010 vstúpil do platnosti nový zákon č. 571/2009 Z. z. 

o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa 

zaviedli dve výšky súm rodičovského príspevku a to:  

- 164,22 eur mesačne  

- 256 eur mesačne do dvoch rokov veku dieťaťa pre tých rodičov, ktorým sa pred vznikom 

nároku na rodičovský príspevok vyplácalo materské, alebo ktorí boli v posledných dvoch 

rokoch pred narodením dieťaťa najmenej 270 dní nemocensky poistení. V prípade, ak rodič 

po dvoch rokoch veku dieťaťa zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne, rodičovský 

príspevok mu počas tohto obdobia patrí vo výške 164,22 eur. 

V roku 2011 sa pristúpilo k poskytovaniu vyššieho rodičovského príspevku v prípade, 

ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí. Rodičovský príspevok v sume 194,70 eur 

mesačne sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Zároveň sa 

zaviedlo poskytovanie rodičovského príspevku v nižšej sume a to len v sume 50 % mesačne zo 
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sumy 194,70 eur, ak staršie dieťa v starostlivosti rodiča zanedbáva plnenie povinnej školskej 

dochádzky, t. j. v mesiaci vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín, a to 

najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace. Znížený rodičovský príspevok sa vypláca 

rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov. 

Osoby na rodičovskej dovolenke z rodového hľadiska vykazujú najväčší nepomer 

medzi mužmi a ženami. Na Slovensku rodičovské voľno na starostlivosť o narodené dieťa 

čerpajú tradične takmer výlučne iba ženy.  Nedá sa odlíšiť, aký podiel z nárastu čerpania 

rodičovskej dovolenky pripadá na demografické a individuálne dôvody (túžba po dieťati) a aký 

na prípadné stratégie riešenia straty práce materstvom.  

3.1.3 Sociálna pomoc a životné minimum 

Dávky v hmotnej núdzi 

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky  sa poskytujú občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým 

osobám, ktoré sú s občanom v hmotnej núdzi (ďalej aj „HN“) spoločne posudzované za 

podmienok taxatívne vymedzených v zákone č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. 

Podmienkou pridelenia dávky je preverenie príjmovej a materiálnej situácie žiadateľov.  

Hmotná núdza je podľa legislatívy stav, keď príjem členov domácnosti podľa  zákona 

o pomoci v hmotnej núdzi  nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným 

predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho 

práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. 

 

 

Tabuľka 32 Vývoj dávky  v hmotnej núdzi (v EUR) 

Dávka v hmotnej núdzi  

a príspevky k nej 

od 1.1.2004     

zákon 

č.599/2003 

Z.z. 

od 1.9.2004    

nariadenie 

vlády 

č.486/2004 

Z.z. 

od 1.9.2005   

nariadenie 

vlády 

č.382/2005 

z.z. zákon 

č.305/2005 

Z.z. 

od 

1.11.2005     

zákon 

č.471/2005 

Z.z. 

od 1.1.2006     

nariadenie 

vlády 

č.573/2005 

Z.z. 

Jednotlivec 47,92  50,79  51,78  51,78  51,78  

Jednotlivec s najviac  4 deťmi 71,70  81,33  82,98  82,98  82,98  

Dvojica bez detí 83,98  88,30  89,96  89,96  89,96  

Jednotlivec s viac ako  4 deťmi 104,89  120,83  123,15  123,15  123,15  

Dvojica s najviac 4 deťmi 106,55  120,49  122,82  122,82  122,82  
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Dvojica s viac ako 4 deťmi 139,76  160,99  164,31  164,31  164,31  

Príspevok na zdravotnú 

starostlivosť 
1,66  1,66  1,66  1,66  1,66  

Príspevok na bývanie pre 

jednotlivca 
25,89  32,53  37,51  45,14  45,14  

Príspevok na bývanie pre viac 

osôb 
44,15  55,43  63,73  71,37  71,37  

Aktivačný príspevok 33,19  
od 1.4.2004                

49,79 
56,43  56,43  56,43  

Oochranný príspevok 33,19  
od 1.4.2004                

49,79 
56,43  56,43  56,43  

Zvýšenie dvhn pre tehotné ženy 11,62  11,62  11,62  11,62  11,62  

Zvýšenie dvhn pre deti plniace 

si povinnú školskú dochádzku 
− − − − − 

Zvýšenie dvhn rodičom 

starajúcim sa o dieťa do 1 roku 

veku 

− − − − 11,62  

 

Pokračovanie tabuľky 32 

Dávka v hmotnej núdzi a 

príspevky k nej 

od 1.9.2006     

nariadenie 

vlády 

č.486/2006 

Z.z. 

od 

1.9.2007     

nariadenie 

vlády 

č377/2007 

Z.z. 

od 

1.9.2008     

nariadenie 

vlády č 

336/2008 

Z.z. 

od 

1.1.2009     

zákon č. 

562/2008 

Z.z. 

od 

1.9.2009     

nariadenie 

vlády 

č.324/2009 

Z.z. 

od 

1.1.2011     

zákon 

č.543/2010 

Z.z. 

Jednotlivec 54,44  55,77  58,42  58,43  60,50  60,50  

Jednotlivec s najviac  4 

deťmi 
87,30  92,94  109,64  109,54  115,10  115,10  

Dvojica bez detí 94,60  96,59  101,57  101,58  105,20  105,20  

Jednotlivec s viac ako  4 

deťmi 
129,46 136,10  159,33  159,34  168,20  168,20  

Dvojica s najviac 4 deťmi 129,12  132,78  150,04  150,04  157,60  157,60  

Dvojica s viac ako 4 

deťmi 
172,94  177,92  201,16  201,16  212,30  212,30  

Príspevok na zdravotnú 

starostlivosť 
1,99  1,99  1,99  2,00  2,00  2,00  

Príspevok na bývanie pre 

jednotlivca 
48,46  49,46  52,11 52,12  55,80  55,80  

Príspevok na bývanie pre 

viac osôb 
76,35  78,01  83,32 83,32  89,20  89,20  

Aktivačný príspevok 63,07  63,07  63,07  63,07  63,07  63,07  

Ochranný príspevok 63,07  63,07  63,07  63,07  63,07  63,07  

Zvýšenie dvhn pre tehotné 

ženy 
11,62  12,28  12,95  12,95  13,50  13,50  

Zvýšenie dvhn pre deti 

plniace si povinnú školskú 

dochádzku 

− − − 16,60  17,20  17,20  

Zvýšenie dvhn rodičom 

starajúcim sa o dieťa do 1 

roku veku 

11,62  12,28  12,95  12,95  13,50  13,50  

Prameň: MPSVR SR 
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Dotácie pre dieťa v hmotnej núdzi 

V súvislosti s prehlbovaním pozitívnych účinkov zmien v systéme pomoci v hmotnej 

núdzi sa  realizovali opatrenia vo forme poskytovania finančných prostriedkov základným a 

špeciálnym školám, ktoré navštevuje významné percento detí v hmotnej núdzi na zabezpečenie 

stravy a školských potrieb so zameraním na podporu plnenia povinnej školskej dochádzky a 

predškolským zariadeniam na zabezpečenie stravy. Opatrenie sa realizovalo vo forme 

poskytovania dotácie na stravu a dotácie na školské potreby.  

Dotácie sa  poskytujú na stravu a školské potreby deťom, ktoré žijú v rodinách,  sú 

poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,  žijú v rodinách, 

kde je priemerný mesačný príjem za šesť po sebe nasledujúcich mesiacov najviac vo výške 

životného minima podľa zákona č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 

neskorších predpisov. 

Náhradné výživné je suma poskytnutá štátom na zabezpečenie výživy oprávnenej 

osoby v prípade, ak  si vyživovaciu povinnosť neplní povinná osoba, ktorou je rodič dieťaťa 

alebo iná fyzická osoba, povinná platiť výživné dieťaťu. 

 

Tabuľka 33 Čerpanie výdavkov - vybrané ukazovatele skutočnosť k 31.12. príslušného 

roku  (v EUR) 

Rok 2010 2011 2012 

Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi 10 918 722 12 280 109 12 475 744 

Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi 2 708 544 2 750 016 2 730 527 

Náhradné výživné 6 601 662 7 540 247 8 340 784 

Prameň: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva 

 

Názorová klíma v spoločnosti pri vnímaní chudoby sa viaže najmä na prízvukovanie 

sociálnej spravodlivosti. Na základe štúdie Percepcia nerovností a príčin chudoby na Slovensku 

(Strapcová, 2005) sa zistilo, že v súčasnosti Slováci najčastejšie vnímajú chudobu ako dôsledok 

nespravodlivosti v spoločnosti. Možno teda konštatovať, že vo verejnosti neprevažuje názor, 

ktorý by akcentoval negatívnu morálku sociálne odkázaných a diskreditoval ich sociálne 

postavenie. Nad „prísne odsudzujúcim“ postojom teda prevažuje skôr akceptácia. Podobne tiež 

vo verejnej mienke neprevážili fatalistické postoje kladúce dôraz na odovzdanosť osudu a 

bezbrannosť chudobných, hoci ich podiel nie je zanedbateľný. Zdá sa teda, že priestor na 

neformálne solidarizovanie s chudobnými zostáva do veľkej miery otvorený.  

To sa potvrdilo aj pri skúmaní vzťahov s názormi na opatrenia sociálnej politiky a 

sociálne zabezpečenie. Akceptácia chudobných a prejavy neformálnej solidarity sa odrážajú i 



 
75 

na preferovaní pozitívne zameraných opatrení voči sociálne odkázaným. Naopak, 

stigmatizujúce vnímanie identity chudobných ľudí má často za následok pozitívny postoj k 

redukovaniu sociálnej podpory. 

Z hľadiska dynamiky názorových zmien možno v porovnaní s rokom 1991 hovoriť 

o výraznom názorovom posune od postoja kladúceho dôraz na zlyhanie a individuálnu 

zodpovednosť za vlastný osud k postoju, ktorý zdôrazňuje zlyhávanie spoločnosti a 

spoločenskú zodpovednosť voči sociálne odkázaným a vylúčeným občanom. Vysvetlenie tejto 

zmeny spájame najmä s tým,  že počas posledných 15 – 20  rokov doľahli na väčšiu časť 

domácností ekonomické zmeny, a to najmä zmeny na trhu práce, ktoré pôsobili negatívne a 

zapríčinili pokles životnej úrovne mnohých slovenských domácností. Neformálna solidarita so 

sociálne odkázanými prevažuje nad ich odmietaním a stigmatizáciou. 

 

Životné minimum 

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, 

pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze (Zákon č. 601/2003 Z.z.). Sumy životného minima 

sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých 

peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových 

domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR. Rozhodujúcim obdobím, 

za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností je obdobie od apríla 

predchádzajúceho kalendárneho roku do apríla bežného kalendárneho roku. 

 

Tabuľka 34 Výška životného minima od 1. júla príslušného roka (v EUR) 

Rok 
Plnoletá fyzická 

osoba 

Ďalšia spoločne 

posudzované osoba 
Nezaopatrené dieťa 

od 1.7.2004 152,03 106,22 69,04 

od 1.7.2005 157,01 109,54 71,37 

od 1.7. 2006 165,3 115,51 75,35 

od 1.7. 2007 170,28 118,83 77,67 

od 1.7.2008 178,92 124,81 81,66 

od 1.7.2009 185,19 129,18 84,52 

od 1.7. 2010 185,38 129,31 84,61 

od 1.7. 2011 189,83 132,42 86,65 

od 1.7.2012 194,58 135,74 88,82 

od 1.7.2013 198,09 138,19 90,42 

Prameň: MPSVaR SR 
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Chudoba v SR by bola oveľa vyššia, keby domácnosti neboli podporované  sociálnymi 

dávkami. Slovensko patrí podľa štúdie Svetovej banky o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu 

práce do skupiny krajín, kde majú výdavky na sociálnu ochranu priemerný vplyv na pokles 

chudoby. Na druhej strane aj štedrá sociálna záchranná sieť, aj keď je efektívna v boji proti 

chudobe, môže mať aj negatívne účinky.  Demotivuje ľudí  hľadať si prácu, a tým sa vymaniť  

z „pasce chudoby“. Sociálna ochrana nie je optimálne nastavená pre tých, ktorí si nájdu  

zamestnanie a príjmom sa dostanú  tesne nad hranicu úrovne poberania dávok. Demotivačné 

efekty sú, ak sa jednotlivec  znovu zamestná za minimálnu mzdu, v domácnosti je viac detí ( 

prídavky na deti, rodičovský príspevok, sociálne dávky,....) a sociálne príjmy sa približujú ku 

skutočnému príjmu zo zamestnania,  hlavne v prípade rodín s nízkym vzdelaním. V určitých 

situáciách a kombináciách veku, vzdelania, regiónu a štruktúry domácností je možné, že pri 

zamestnanosti oboch dospelých sú na tom horšie, ako keď pracuje iba jeden dospelý člen 

domácnosti, pretože potencionálny čistý príspevok do celkového príjmu domácnosti druhej 

zárobkovo činnej osoby, môže byť veľmi nízky alebo dokonca nižší ako sociálny príjem. 

3.2 Vybrané indikátory životných podmienok 

3.2.1 Zdravotný stav 

Pravdepodobne najčastejšie citovanou  definíciou zdravia, je definícia, ktorú verejnosti 

predložila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO, World Health Organization) a je 

zakotvená v preambule  Ústavy tejto organizácie takto: „Zdravie je stav úplnej telesnej, 

duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“ V Slovenskej 

republike je právo na ochranu zdravia zakotvené v Ústave SR,  a toto právo sa zaraďuje medzi 

základné hospodárske, sociálne a kultúrne práva občana. Samotným  zaradením  práva na 

zdravie  v Ústave  sa zdôrazňuje význam tohto práva aj  z hľadiska hospodárskeho a sociálneho.  

Ústava v čl. 40 ustanovuje, že „každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného 

poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky 

za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Vychádzajúc z uvedeného ustanovenia môžeme  

vyvodiť, že každý má právo na ochranu zdravia, na bezplatnú zdravotnú starostlivosť,  ale na 

základe zdravotného poistenia. Podmienky, podľa ktorých sa bude realizovať toto právo 

ustanoví zákon. Oblasť ochrany zdravia upravuje množstvo právnych predpisov,  pre bežného 

človeka nie je možné s nimi pracovať a ani práva z nich účinne realizovať. K základným 

právnym predpisom napr. patrí  zákon, ktorý garantuje právo na ochranu zdravia (č.355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov), verejné zdravotné poistenie  upravuje  zákon č. 581/2004 Z. z. 

o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, dôležitým je zákon č. 576/2004 Z. z.  o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

rozsah bezplatnej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej  z verejného zdravotného poistenia 

upravuje zákon  č. 577/2004 Z. z. a ďalšie. 

Všeobecne akceptovaná definícia pojmu zdravotný stav obyvateľstva (populácie) 

v súčasnosti neexistuje. Určité vymedzenie podáva napr. Vagner (1996, In: Vilinová, 2012),  

podľa ktorého  zdravotný stav obyvateľstva podáva obraz o dosiahnutom stupni zdravia jedinca 

spoločenskej skupiny alebo populácie ako celku. 

Odborná literatúra, ako aj výskumné projekty  a správy, ktoré sa zaoberajú 

problematikou zdravotného stavu obyvateľstva vychádzajú pri hodnotení zdravotného stavu 

populácie z faktorov, podmienok , determinantov, indikátorov,  ktoré vplývajú na zdravotný 

stav obyvateľov. Determinanty zdravia sú faktory, teda príčiny a podmienky, ktoré komplexne 

pôsobia na zdravie človeka. Zdravie človeka je teda zložitým spôsobom podmienené 

(determinované) kladným i záporným spolupôsobením súboru vnútorných a vonkajších 

vplyvov. K základným determinantom, ovplyvňujúcim zdravie človeka patrí  životný 

štýl,   genetický základ, socioekonomické a prírodné životné prostredie, zdravotná starostlivosť. 

Môžeme ich vyjadriť aj prehľadne. 

Obrázok 1 Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav človeka (Souhtby, 1998) 

Prameň:  Vilinová, 2012, s. 17, upravené 
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Osobitná pozornosť sa v poslednom období venuje  sociálnoekonomickým faktorom 

a ich vplyvu na zdravotný stav obyvateľov. Výskumné aktivity v Anglicku priniesli nový, hlbší 

pohľad na determinanty zdravia. V dielach, ktoré sa venujú tejto problematike (Marmot,  

Wilkinson., 2003, 2006) sa vymedzujú indikátory, ktoré vplývajú na zdravie vrátane indikátora 

„chudoby“.  Sociálny  gradient je vymedzený  ako vplyv úrovne sociálno-ekonomických 

faktorov na zdravie. Štatisticky je dokázané, že jedinci nižšieho socioekonomického postavenia 

(vyjadreného kvalitou materiálneho zabezpečenia – spotreby domácnosti a úrovňou 

dosiahnutého vzdelania) sú častejšie chorí ako „bohatí“. Sociálne príčiny teda prispievajú k 

rozdielom vo výskyte chorobnosti a úmrtnosti medzi sociálnymi skupinami. Čím dlhšie žijú 

ľudia v stresujúcich, sociálno-ekonomicky nevýhodných podmienkach, tým väčší negatívny 

dopad má táto situácia na ich zdravie. Sociálne a ekonomické prostredie významne ovplyvňuje 

zdravie jedincov počas ich celého života, „ľudia, ktorí sú na sociálnom rebríčku nižšie, obvykle 

majú takmer dvojnásobné riziko závažného ochorenia a predčasnej smrti ako tí, ktorí sú na 

vrchole sociálnej hierarchie“ (Brabcová, Vacková, 2013). Podľa uvedených autoriek patrí 

k základným determinantom socioekonomického statusu  zamestnanie, dosiahnuté vzdelanie 

a príjem.  

Pre zistenie úrovne zdravia obyvateľstva sme zisťovali percento pracovnej neschopnosti 

a priemernú dobu trvania jedného prípadu pracovnej neschopnosti. Vzhľadom na možné 

krajové rozdiely porovnávame tento ukazovateľ aj v rámci krajov vo vývojovom rade. 

 

Tabuľka 35 Priemerné percento pracovnej neschopnosti 

Ukazovateľ 2004 2006 2008 2010 2012 

Slovenská republika 2,876 2,973 3,322 3,941 4,145 

Bratislavský kraj 2,11 1,868 2,169 2,284 2,144 

Trnavský kraj 2,733 2,87 3,354 4,039 3,923 

Trenčiansky kraj 3,332 3,225 3,599 4,037 4,235 

Nitriansky kraj 3,043 3,315 3,393 3,783 3,81 

Žilinský kraj 2,902 3,385 3,744 4,184 4,662 

Banskobystrický kraj 2,923 2,784 3,196 3,348 3,291 

Prešovský kraj 3,407 4,199 4,27 6,059 7,063 

Košický kraj 2,975 3,034 3,232 4,248 4,695 

Prameň: ŠÚ SR  

 

Priemerné percento pracovnej neschopnosti sa v slovenskej populácii výrazne zvyšuje. 

Výrazne sa prejavuje najmä v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji. V nadväznosti na tento 

ukazovateľ sme zisťovali priemernú dobu pracovnej neschopnosti, ktorá je  vyjadrením  počtu  
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kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pripadajúcich na jeden prípad pracovnej 

neschopnosti. 

 

Tabuľka 36 Priemerná doba trvania jedného prípadu práceneschopnosti (v dňoch) 

Ukazovateľ 2004 2006 2008 2010 2012 

Slovenská republika 34,16 34,79 33,96 46,71 50,48 

Bratislavský kraj 27,42 26,5 29,22 35,72 36,00 

Trnavský kraj 31,64 34,11 32,60 45,71 46,83 

Trenčiansky kraj 32,07 32,88 33,39 45,54 47,83 

Nitriansky kraj 34,31 35,44 31,16 42,54 45,55 

Žilinský kraj 37,38 37,90 38,37 50,26 55,62 

Banskobystrický kraj 38,03 37,09 33,37 44,08 44,62 

Prešovský kraj 38,51 41,54 39,29 57,07 65,79 

Košický kraj 37,40 36,21 34,31 49,1 54,51 

Prameň: ŠÚ SR 

 

Podiel  kalendárnych dní pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz a priemerného 

počtu nemocensky poistených, násobený počtom kalendárnych dní v roku sa na Slovensku 

celkovo od roku 2004 zvyšoval. Z hľadiska krajov zaznamenávame stále výrazné zvyšovanie 

v Prešovskom kraji. Oproti roku 2010 došlo k zníženiu tohto ukazovateľa len v Bratislavskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Všeobecne je možné konštatovať, že z pohľadu 

pracovnej neschopnosti sa zdravotný stav obyvateľstva od roku 2004 zhoršuje. 

Vzhľadom na údaje, ktoré potvrdzujú zvýšenú chorobnosť v populácii Slovenska sme 

považovali za vhodné zisťovať úroveň zdravotnej starostlivosti v počte zdravotníckych 

pracovníkov. 

 

Tabuľka 37 Počty lekárov a sestier na obyvateľov SR 

Rok 
Počet lekárov na 

100 000 obyvateľov 

Počet sestier na 

100 000 obyvateľov 

Počet sestier pri 

posteli chorého 

2004 97,68 367,19 310,59 

2006 93,21 334,31 282,33 

2008 96,89 322,82 284,04 

2010 107,13 327,00 283,68 

2012 112,46 313,42 279,06 

Prameň: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky,  2012 

 

Z uvedených údajov je zrejmé, že od roku 2004 sa počet lekárov (s výnimkou roku 

2006) zvyšuje pri znižovaní stredného zdravotníckeho personálu – sestier. 
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Otázky štandardnej miery úmrtnosti podľa príčin smrti sa pravidelne sledujú aj na 

medzinárodnej úrovni a zisťujú sa aj príčiny úmrtnosti z hľadiska klasifikácie chorôb. 

Z dostupných štatistických údajov sme vybrali krajiny, vrátane priemeru za EÚ, aby sme 

porovnali úroveň Slovenska v tejto oblasti. Údaje za jednotlivé krajiny sú za roky 2009, 2010 

a 2011 tak, ako boli poskytnuté na spracovanie. 

 

Tabuľka 38 Štandardná miera úmrtnosti podľa príčin smrti (muži, ženy) 

krajina Rok 

Zhubné 

nádory-

muži 

Zhubné 

nádory -

ženy 

Obehová 

sústava-

muži 

Obehová 

sústava-

ženy 

Tráviaca 

sústava- 

muži 

Tráviaca 

sústava -

ženy 

Slovensko 2011 273,9 114,6 515,7 337,6 65,9 30,7 

EÚ 2011 219,8 128,9 264,0 171,8 38,6 21,2 

Česká republika 2011 246,3 144,4 412,9 268,1 43,2 23,2 

Rakúsko 2011 195,8 125,5 240,7 160,7 31,8 15,9 

Maďarsko 2011 328,6 177,8 516,2 319,3 82,5 34,7 

Švajčiarsko 2010 176,3 110,8 181,2 115,9 22,8 15,0 

Holandsko 2011 218,4 154,6 170,9 113,4 22,2 17,1 

Belgicko 2009 217,1 130,3 205,7 132,1 33,8 20,8 

Prameň:: Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky, 2012 

 

Z prehľadu je zrejmé, že Slovensko nevykazuje priaznivé výsledky a takmer vo 

všetkých úmrtiach na vymedzené ochorenia je pod priemerom EÚ. 

Univerzálny nárok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe povinného 

verejného zdravotného poistenia majú všetci občania Slovenska. Pokrýva prakticky celú 

zdravotnú starostlivosť s výnimkou malej časti výkonov (napr. v zubnom lekárstve a 

kozmetickej chirurgii), ako aj s výnimkou časti nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky, 

ktoré platia pacienti v hotovosti. 

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov SR je možné hodnotiť z viacerých 

aspektov. Medzi aspekty patrí cenová dostupnosť, geografická a fyzická dostupnosť 

poskytovateľa, ako aj slobodný výber konkrétneho lekára u poskytovateľa. Je potrebné 

zvažovať aj dostupnosť liekov, špeciálneho materiálu a pomôcok. Dostupnosť plánovanej 

špecializovanej zdravotnej starostlivosti nie je optimálna. Dostupnosť sa líši podľa typu 

zdravotných výkonov ako aj podľa regiónov. 

Slovenská legislatíva upravuje podmienky na vytváranie čakacích zoznamov na 

poskytnutie plánovanej (odkladnej) zdravotnej starostlivosti, avšak má svoje nedostatky. 

Pravidlá na vytváranie a vedenie čakacích zoznamov boli doteraz podľa mnohých analytikov 
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len formálne, málo zrozumiteľné a nedostatočne vynútiteľné, čo vytváralo priestor pre rôzne 

neformálne platby či korupciu a nerovný prístup niektorých pacientov k včasnej liečbe. 

Slovensko je nad priemerom krajín EÚ, ako aj OECD, čo sa týka priamych platieb 

pacientov (out-of-pocketpayments), ktoré v priebehu pár rokov masívne vzrástli. Ide o nárast 

rôznych polooficiálnych poplatkov, ktoré nie sú vôbec, alebo sú len veľmi slabo regulované. 

Podľa správy MZ SR (2011) nie sú k dispozícii dôkladné analýzy rozsahu tohto fenoménu. V 

praxi sa vyberajú poplatky napríklad, ročné poplatky za dispenzarizáciu v súkromných 

centrách, poplatky za rozlične definovanú nadštandardnú starostlivosť a nadštandardné služby, 

poplatky za výber lekára, operatéra alebo pôrodníka a čoraz širšie poskytovaná zdravotná 

starostlivosť u nezmluvných poskytovateľov alebo na vlastnú žiadosť. V neposlednom rade 

stále pretrváva nepresne zmapovaná oblasť šedej ekonomiky, najmä v ústavných 

zdravotníckych zariadeniach, kde sa lekárom neoficiálne poskytujú rôzne úhrady za prednostné 

ošetrenia alebo výber lekára. Ani analýzy tohto fenoménu nie sú verejne k dispozícii. Podľa 

názoru MZ SR existuje odôvodnená obava, že ak sa nezvýši rozsah a miera financovania 

zdravotníctva z verejných zdrojov, finančná záťaž pacienta bude stúpať a cenová dostupnosť 

kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre sociálne slabé skupiny bude klesať.  Podľa údajov OECD 

predstavovali  v roku 2011 platby obyvateľstva 31 % výdavkov na zdravotníctvo, 69 % je 

hradených z verejných zdrojov. 

3.2.2 Bývanie 

Bývanie je uznané ako jedna zo základných ľudských potrieb, ktorá by mala byť 

uspokojovaná na úrovni adekvátnej, celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja 

spoločnosti. Prístup k dostupnému  a  kvalitnému bývaniu patrí k základným ľudským potrebám 

a právam. Je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim sociálnu situáciu obyvateľstva. Sociálna 

diferenciácia spoločnosti vytvára požiadavku na zapojenie verejných subjektov do oblasti 

bývania. Riešenie takých problémov ako prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová 

dostupnosť bývania, kvalita bývania nie je možné zabezpečiť bez určitých intervencií štátu a 

iných verejných subjektov na trhu s bytmi. V súlade so zámermi koncepcie štátnej bytovej 

politiky je na Slovensku vytvorený systém podporných ekonomických nástrojov rozvoja 

bývania, ktoré sú diferencované podľa sociálnej situácie záujemcov o bývanie. V pôsobnosti 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej aj 

„MDVRR SR“) je dlhodobo zabezpečený systém  podpory obstarávania nových nájomných 

bytov prostredníctvom kombinácie dotácií a zvýhodneného úveru zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania (ďalej aj „ŠFRB“).  
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Základné charakterizovanie fungovania trhu s bytmi sa odvíja od zloženia bytového 

fondu Slovenskej republiky. Najnovšie informácie o bytovom fonde sú dostupné z výsledkov 

sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré uskutočnil Štatistický úrad v máji 2011. 

Podľa výsledkov sčítania 21. mája 2011 mala SR 5 397 036 obyvateľov. Bytový fond SR tvorilo 

1 994 897 bytov, z čoho bolo 1 776 698 trvale obývaných (89,1 %) a 205 729 neobývaných 

bytov (10,3 %). Celkový bytový fond sa za 10 rokov od sčítania v roku 2001 zvýšil o 110 051 

bytov. 

 

Tabuľka 39 Bytový fond SR podľa vlastníckej štruktúry (v %) 

Názov 1991 2001 2011 

Byty vo vlastnom dome (rodinnom dome) 50,2 47,1 41,9 

Byty v osobnom vlastníctve v bytovom dome 5,2 26,7 43 

Ostatné bezplatne užívané byty 0,2 0,1 4 

Nájomné byty 21,2 8,1 1,8 

Družstevné byty 22,1 14,9 3,5 

Domovnícke, služobné byty 0,8 0,5 0,3 

Iné a nezistené byty 0,3 1,7 5,5 

Spolu 100 100 100 

Prameň: ŠU SR 

 

Zatiaľ čo v západnej Európe takmer polovica ľudí býva v prenajatých bytoch, na 

Slovensku je to naopak. Nájomných bytov sú len necelé dve percentá a tento stav sa v dohľadnej 

budúcnosti nezmení. Na Slovensku prevláda falošná predstava, že byty v súkromnom 

vlastníctve bývajú znakom bohatej spoločnosti. Keď si však porovnáme jednotlivé štáty, 

zistíme, že čím chudobnejšia krajina, tým viac ľudí má bývanie na svojich pleciach. Práve 

v najbohatších krajinách EÚ žije vysoký podiel obyvateľstva v nájomných bytoch, v Nemecku 

ich tak býva viac ako polovica. Paradoxne v Rumunsku, ktoré je jedným z najchudobnejších 

štátov únie, žijú vo vlastnom takmer všetci občania. Na Slovensku je to podobne. Nájomných 

bytov je veľký nedostatok a i tie, čo samosprávy s finančnou pomocou štátu postavia, sú 

prednostne určené sociálne slabším obyvateľom. Na Západe existujú tri druhy nájomných 

bytov – vo verejnom vlastníctve, kde obyvateľov väčšinou chráni regulovaná výška nájomného, 

v družstevnom a súkromnom vlastníctve.  

Zlom v bytovej politike, ktorá bola jednou z priorít bývalého režimu, nastal v 90. rokoch. 

Vtedy sa začal masový predaj nájomných bytov, pretože štát nemal prostriedky na ich opravu. 
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Zadĺženosť na opravách predstavovala asi 400 miliárd korún, čo boli takmer dva štátne 

rozpočty. Keďže sa byty dali odkúpiť za pomerne nízke ceny, záujem bol veľký. 

Bola to výborná vec pre jednu generáciu, ale čo tie ďalšie? Teraz nám vzrástol podiel 

bytov, kde žijú spolu až dve generácie.  Absencia dostupných nájomných bytov na trhu s bytmi 

má negatívny vplyv aj na migráciu obyvateľstva za prácou. 

 

Tabuľka 40 Podiel bytov a domov v súkromnom vlastníctve (v %) 

Štát 
Podiel bytov a domov v súkromnom 

vlastníctve 

Rumunsko 96 

Slovensko 89 

Litva 89 

Maďarsko 87 

Poľsko 58 

Dánsko 58 

Francúzsko 58 

Holandsko 56 

Rakúsko 52 

Nemecko 46 

Priemer EÚ 65 

Prameň: ŠU SR 

 

Tabuľka  41 Základné údaje SODB 2011, domy v SR 

  Domy 

Územie Spolu Spolu 

Podľa typu Podľa vlastníctva Podľa obdobia výstavby 

Z toho Z toho Z toho 

RD BD Iné FO Štát Obce 
Iné 

PO 

Kombinované 

vlastníctvo 
Iné 

Do roku 

1945 

1946 –

1990 

1991 – 

2000 

2001  a 

neskôr 

SR 1070790 905815 815386 64615 9627 792997 2009 6583 3737 44908 4182 133674 592355 52776 59827 

Prameň: Štatistický úrad SR 

RD – Rodinný dom, BD – Bytový dom, FO – fyzická osoba, PO – právnická osoba. 

 

Štát prostredníctvom dotácií a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania podporuje pri 

stavbe nájomných bytov aspoň obce. Na naštartovanie väčšej výstavby by však bolo treba 

zapojiť investorov. Takáto výstavba by pomohla pri tvorbe pracovných miest. 
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Vybavenosť bytmi na 1000 obyvateľov v SR zaostáva za vyspelými krajinami západnej 

Európy, kde sa tento ukazovateľ pohybuje v rozmedzí 400 až 500 bytov na 1000 obyvateľov (v 

SR je 370 bytov na 1000 obyvateľov).  

Úroveň bývania nepodmieňuje len nová výstavba, ale významne ju ovplyvňuje aj stav 

existujúceho bytového fondu. Značná časť bytov v bytových domoch vykazuje nedostatky, 

ktoré sú spôsobené prekročením životnosti a opotrebovaním stavebných konštrukcií 

a inštalačných rozvodov, čo znižuje ich úžitkovú hodnotu, zvyšuje prevádzkové náklady a môže 

viesť k vzniku porúch, ktoré môžu negatívne vplývať na zdravie obyvateľstva a bezpečnosť 

užívania stavieb. Nevyhnutným predpokladom pre udržanie kvalitatívnej úrovne bývania je 

nielen zabezpečovanie pravidelnej údržby a cyklických opráv bytového fondu, ale pri bytových 

domoch starších ako 20 rokov aj realizovanie obnovy v potrebnom rozsahu. Špecifický dôraz 

je potrebné klásť na bytové domy postavené hromadnými formami výstavby, a to najmä 

panelovou technológiou, kde sa najviac prejavuje vysoká energetická a ekologická náročnosť. 

Nájomné bývanie na Slovensku je jedným z kľúčových problémov, ktoré je potrebné 

riešiť, a to z pohľadu jeho fyzickej ako aj cenovej dostupnosti. Podľa odborných odhadov je 

v súčasnosti vo vlastníctve obcí a štátu cca 1,8 % bytov. V krajinách Európskej únie sa podiel 

nájomných bytov pohybuje od 19 % do 62 %, pritom verejný nájomný sektor vlastní v priemere 

18 % z bytového fondu. Z týchto skutočností vyplýva, že prístup k nájomnému bývaniu  na 

Slovensku je veľmi obmedzený, preto je potrebné venovať zo strany štátu zvýšenú pozornosť 

jeho rozvoju, a to jednak vo verejnom nájomnom sektore, ako aj v súkromnom nájomnom 

sektore. 

Miera, do akej výdavky na bývanie predstavujú bremeno rozpočtu sa na Slovensku – 

podobne ako aj v ostatných krajinách EÚ,  líši podľa typu domácností. Najviac zo svojich 

príjmov dávajú na bývanie domácnosti jednotlivcov. U nich sa podiel výdavkov na bývanie 

vyšplhal až na 46%. Pri porovnaní  úrovne výdavkov s priemernými hodnotami jednočlenných 

domácností v iných krajinách EÚ, jednočlenné domácnosti na Slovensku sú na tom najhoršie. 

Za jednotlivcami nasledujú domácnosti osôb starších ako 65 rokov, ktoré žijú samy. Podiel 

nákladov spojených s bývaním prekročil 40 % aj v prípade domácností osamelých rodičov. 

Výkonnosť ekonomiky v najbližšom období nevytvorí dostatok disponibilných zdrojov, 

ako aj finančných možností u obyvateľstva pre financovanie primeraného bývania. Pre 

financovanie bytovej výstavby a obnovy bytového fondu sa okrem vlastných zdrojov 

stavebníkov musí využívať komplexný systém ekonomických nástrojov, najmä výhodných 

úverov a daňových úľav. 
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4 Sociálne začleňovanie – závery a odporúčania 

Predkladaný výskum mal za cieľ analyzovať a  zhodnotiť vývoj v oblasti sociálneho 

začlenenia skupiny obyvateľov- zamestnancov, ktorí aj napriek pracovnej aktivite sú ohrození 

chudobou a následne možnosťou sociálneho vylúčenia. V závere predkladáme návrhy a 

opatrenia, ktoré by mohli napomôcť pri postupnom zmierňovaní a odstraňovaní negatívneho 

javu – zvyšovanie chudoby pracujúcich. Opatrenia, ktoré navrhujeme vychádzajú zo zistení, 

ktoré boli analyzované v jednotlivých kapitolách a sú podložené konkrétnymi  zistenými 

faktami.  

Záverečné návrhy uvádzame v štruktúre: zistenia, kde konkretizujeme daný jav alebo 

skutočnosť, záver z konkrétneho  zistenia,  kde formulujeme a snažíme sa o zovšeobecnenie   

zisteného javu a v tretej časti navrhujeme opatrenia, ktorých rozpracovávanie a konkrétna 

realizácia by mohla pomôcť sociálnemu začleňovaniu a odstraňovaniu chudoby pracujúcich. 

Štruktúrované zistenia uvádzame v poradí, ako boli spracovávané jednotlivé kapitoly  

a konkrétne zistenia v nich tak, aby bola zachovaná, rovnako ako vo výskume ich  logická 

nadväznosť.  

 

Zistenie 
Sociálne práva zamestnancov nezabezpečujú minimálnu úroveň ich ekonomického 

blahobytu a je ohrozená ich participácia na pracovnom živote a z toho dôvodu aj  na 

spoločenskom živote a súčasne aj ich status plnoprávneho občana. 

Záver 
Nový fenomén "pracujúca chudoba" spôsobuje vylúčenie určitej skupiny 

zamestnaných nielen z participácie na pracovnom živote, sú ohrození rizikom 

chudoby s následným vylúčením z angažovanosti na základných právach a slobodách 

Opatrenie 
Účasť všetkých kompetentných aktérov na príprave programov a stratégií , aby 

bol dosiahnutý spoločný konsenzus v riešeniach  na elimináciu tohto negatívneho 

javu tak, aby zamestnanec a každý občan mohol pracovať a žiť dôstojne. 

 

Zistenie 

Medzinárodné  dokumenty zakotvujú pre signatárske štáty záväzky v oblasti 

hospodárskych a sociálnych práv. Základnými zásadami sú rovnosť a dôstojnosť. 

Polarizácia spoločnosti, vyčleňovanie určitých skupín obyvateľstva z participácie na 

spoločenskom živote a tvorenie a rozširovanie tzv. pracujúcej chudoby nemôže byť 

v súlade s týmito medzinárodnými zásadami. 

Záver 

Vyčlenenie určitej skupiny zamestnaných s neistou pozíciou na trhu práce vytvára 

polarizáciu medzi zamestnancami. Ohrozené sú medzinárodne deklarované zásady - 

právo na dôstojnú prácu, primerané odmeňovanie, kvalitné pracovné miesto, právo 

na slušný život a dôstojnú životnú úroveň  pracujúcich. 

Opatrenie 

Akceptovať skutočnosť, že hospodárske a sociálne práva významne 

determinujú politické práva a občianske práva a slobody. Uskutočniť efektívne 

opatrenia na reálne naplňovanie týchto práv, posilňovať významného aktéra v 

tejto oblasti a to odbory a ich základný nástroj kolektívne vyjednávanie. 
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Zistenie 

Miera zamestnanosti sa od roku 2009 znižuje, miera nezamestnanosti sa zvyšuje 

(2013 - 14,2 %) 

Počet uchádzačov o zamestnanie od roku 2009 prudko stúpa, ako aj dĺžka evidencie 

v mesiacoh, počet voľných pracovných miest klesá 

Záver 
Podľa nášho názoru nedostatok voľných pracovných príležitostí, ktorý v mnohých 

regiónoch a lokalitách  trvá už viac rokov, ovplyvňuje nezamestnanosť, mnohé 

pracovné miesta zanikli v dôsledku útlmu v niektorých odvetviach hospodárstva 

Opatrenie Vytvoriť podmienky na rozvoj tých odvetví, ktoré by mohli generovať kvalitné a 

udržateľné pracovné miesta 

 

Zistenie 
Malé a stredné podniky (MaSP) v podnikovej ekonomike poskytujú pracovné 

príležitosti 71,8 % aktívnej pracovnej sily a  59,5 % podiel na celkovej zamestnanosti 

v hospodárstve SR. 

Záver 

MaSP sú pilierom slovenského hospodárstva, sú hlavnými tvorcami pracovných 

miest. Pri poskytovaní podpory zo strany štátu je selektívne zvýhodňovanie veľkých 

podnikov. Podporné nástroje zohrávajú pre MaSP nezastupiteľnú úlohu v podpore 

rastu a ich konkurencieschopnosti. 

Opatrenie 

Systémové zlepšovanie podmienok na podnikanie MaSP - kľúčové pri vytváraní 

pracovných miest a znižovaní nezamestnanosti. Posilniť rámcové podmienky 

pre podnikateľov odstránením existujúcich štrukturálnych prekážok, zvýšiť 

systém podpory a neposkytovať selektívne zvýhodnenia. 

 

Zistenie 

Minimálna mzda (352 eur - hrubá minimálna mzda, 304,84 eur - čistá minimálna 

mzda) dosahuje necelých 42 %  priemernej mzdy v hospodárstve, čistá minimálna 

mzda  nedosahuje ani hranicu rizika chudoby, ktorá podľa posledných údajov 

zisťovania EU SILC 2012 predstavovala 346 eur mesačne. 

Záver 
Minimálna mzda nie je primeraná a nezabezpečuje dôstojný život . SR  nedodržiava 

európske dokumenty a Ústavu SR 

Odporúčanie 
Právne upraviť vzťah minimálnej mzdy a priemernej mzdy  v hospodárstve 

tak, aby minimálna mzda dosahovala aspoň  60 % priemernej mzdy v 

hospodárstve  a zabezpečila dôstojný život pracujúcich 

 

Zistenie 
V roku 2012 zarábalo menej ako 450 eur 27,47 % zamestnancov. Priemernú mzdu v 

hospodárstve v roku 2012 ( 805 eur) nedosahovalo viac ako 58,52 % zamestnancov. 

V pásme príjmovej chudoby do 346 eur pracovalo viac než 237 tis. zamestnancov. 

Záver 

Na Slovensku sú dlhodobo poddimenzované  mzdy zamestnancov, nízke mzdy 

generujú chudobu aj medzi pracujúcimi a tým priamo ovplyvňujú ekonomický rast 

nízkou domácou spotrebou. Príjmová stratifikácia sa prehlbuje, stále väčšia časť 

populácie má relatívne nízke príjmy. 

Opatrenie 

Zavedenie uplatňovania spoločenskej - sociálnej zodpovednosti 

zamestnávateľov za vytváranie a udržiavanie pracovných miest a za pracovný 

príjem zamestnancov tak, aby zabezpečili zamestnancom a ich rodinám 

dôstojný život. 
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Zistenie 
Počty zamestnancov, ktorí prijímajú prácu dočasnú, príležitostnú a sezónnu od roku 

2009 sa zvyšujú (52 tis. osôb). Nedobrovoľne uzatvorených  zmlúv na čiastočný 

úväzok z celkového počtu takto uzatvorených zmlúv je viac ako 25% 

Záver 

Na Slovensku rastie počet zamestnancov, ktorí využívajú neplnohodnotné formy 

zamestnávania.  Zmluvná voľnosť  v pracovnoprávnych vzťahoch je pri týchto 

formách zamestnávania deformovaná, lebo zamestnanec síce má možnosť vybrať si 

zmluvného partnera, voľba formy výkonu práce a pracovných podmienok je však 

nedobrovoľná, obmedzená. 

Opatrenie Posilniť postavenie odborov a zabezpečiťl ochranu pracujúcich  pred šikanou, 

mobbingom a  rôznych formách diskriminácie na trhu práce. 

 

Zistenie 

Výška finančných prostriedkov vynaložených na aktívnu politiku trhu práce (ďalej aj 

"APTP) v sledovanom období rástla (okrem roku 2012). Vplyv výdavkov APTP na 

pokles nezamestnanosti však štatistické údaje nepotvrdzujú. Pracovné miesta po 

skončení podpory štátu väčšinou zanikajú. 

Záver 
Väzba medzi celkovými výdavkami APTP na tvorbu pracovných miest, 

zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie a celkovým úbytkom nezamestnaných je 

pomerne slabá. APTP nesie riziko zneužívania. 

Opatrenie 

Legislatívne upraviť podmienky na podporu nových pracovných miest, s cieľom 

zabrániť zneužívaniu APTP a snahou o väčšiu podporu kvalitných  a 

udržateľných pracovných miest.  Sledovať a vyhodnocovať "pohyb" 

zamestnancov na trhu práce u zamestnancov pracujúcich na podporených 

pracovných miestach. 

 

Zistenie 

V roku 2012 dávka v hmotnej núdzi + príspevky k dávke pre jednotlivca činili 181,4 

eur, životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 194 eur, čistá minimálna mzda 

283,4eur , hranica chudoby 346 eur.  Výška jednotlivých dávok a nástrojov sociálnej 

ochrany nedokáže plniť svoju ochrannú funkciu - sú nižšie ako hranica chudoby. 

Záver 

Pri legislatívnych zmenách sociálneho systému sa zväčša prejavujú najmä 

ekonomické a politické vplyvy a lobizmus. Pri závažných zmenách by zákony v 

sociálnej oblasti mali byť prijímané 3/5 ústavnou väčšinou, pretože ide o časovo 

dlhodobé celospoločenské pôsobenie (následky najmä finančného charakteru). Mali 

by prevládať "odborné" názory. 

Opatrenie 

Zamerať sa na posilňovanie sociálneho partnerstva a dialógu v oblasti 

vyhodnotenia zmien v sociálnom systéme, v oblasti zamestnanosti, vzdelávania 

a odmeňovania s ohľadom na zabezpečenie sociálnej ochrany dôstojného života. 

Presadzovať "celospoločenský" konsenzus. 

 

Zistenie 

Priemerná výška nemocenských dávok nedosahuje 45 % priemernej mzdy v 

hospodárstve, priemerná výška úrazovej renty je menej ako 50 % priemernej mzdy v 

hospodárstve, priemerná mesačná suma dávky v nezamestnanosti  v roku 2012 činila 

344,59 eur, čo je takmer na úrovni hranici chudoby za rok 2012 ( 346,33 eur) 

Záver 

Značná časť poberateľov nemocenských dávok, dávky v nezamestnanosti, 

poberatľov úrazovej renty v dôsledku týchto sociálnych udalostí sa ocitajú na hranici 

chudoby, nakoľko výška dávok neplní svoju ochrannú funkciu pri strate príjmu z 

ekonomickej činnosti. 

Opatrenie Zabezpečiť dodržiavanie medzinárodných záväzkov v sociálnej oblasti v zmysle 

čl. 7 ods. 5 Ústavy SR. 
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Zistenie 
Príjmy Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie v roku 2012 činili 134 956 tis. eur, 

celková suma vyplatených dávok úrazového poistenia činila 43 200 tis. eur, čo 

predstavuje 32 % fondu úrazového poistenia. 

Záver Príjmy SP na úrazové poistenie neplnia svoj účel a dochádza k presúvaniu finančných 

zdrojov  do fondu dôchodkového poistenia. 

Opatrenie 

V rámci ochrany zdravia pri práci zabezpečiť, aby nevyčerpané zdroje zo 

základného fondu úrazového poistenia boli použité na preventívne programy 

ochrany zdravia a rekondičné pobyty pre pracujúcich v zdraviu škodlivom 

prostredí. 

 

Zistenie 
Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov ( SODB v roku 2011 na Slovensku je len 

1,8 % nájomných bytov, vzrástol podiel bytov, kde žijú až dve generácie. 

Záver 
Absencia dostupných nájomných bytov na trhu s bytmi má negatívny vplyv aj na 

migráciu obyvateľstva za prácou. 

Opatrenie 
Rozšíriť systém podporných ekonomických nástrojov na rozvoj bývania, aby 

bol prístup k dostupnému a kvalitnému bývaniu, ktoré môže prispieť k mobilite 

a migrácii pracovnej sily. 

 

Zistenie Všeobecnýn nedostatkom je  nedostatočná štatistická databáza, ktorá by poskytovala 

systematické údaje o pohybe pracovníkov na podporených PM. 

Záver Štatisticky sledovať a vyhodnocovať dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej 

činnosti, súbehy evidnecie na ÚP a pracovnej činnosti 

Opatrenie Legislatívne zabezpečiť sledovanie štatistických ukazovateľov, ktoré poskytnú 

potrebné informácie na vyhodonocovanie pohybov na trhu práce 

 

Zistenie Regionálne disparity z hľadiska pracovných príležitosti, pracovných príjmov ako aj 

ohrození rizikom chudoby a absencia regionálnych tripartít 

Záver 
V rámci fungovania sociálneho dialógu (SD) nedostatočne vybudované a fungujúce 

regionálne štruktúry - nefungujúce regionálne tripartity, pričom problémy z hľadiska 

zamestnanosti / nezamestnanosti  vykazujú regionálne disparity 

Opatrenie Vybudovať fungujúce regionálne štruktúry sociálnych partnerov 

 

Zistenie Absencia dostatočného množstva zdrojov na podporu sociálneho začleňovania 

Záver Pri tvorbe stratégii (TURM, RIUS) a programov na programovacie obdobie 2014 - 

2020 v OP Ľudské zdroje klásť dôraz na tvorbu podmienok pre sociálne začleňovanie 

Opatrenie Zabezpečiť participáciu a spolurozodovanie zástupcov zamestnancov pri 

poskytovaní finančných zdrojov zo ŠF EÚ na podporu sociálneho začlenenia 

 

Zistenie Nedostatočne rozvinutý sociálny dialóg  v malých a stredných podnikoch (MaSP) a 

nevyužívanie princípu a mechanizmov extenzie KZVS 

Záver Úloha sociálnych partnerov v sociálnom dialógu je nezastupiteľná 

Opatrenie Rozširovanie platnosti KZVS na čo najširší okruh zamestnávateľov, čím sa 

zabezpečí účinná ochrana pre všetkých zamestnancov 
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