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Stanovisko
k Správe o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2013
Všeobecne k návrhu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) každoročne
pripravuje a predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len„vláda SR“), Hospodárskej a sociálnej
rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci Správu o sociálnej
situácii obyvateľstva Slovenskej republiky (ďalej len „správa“) za predchádzajúci kalendárny rok. Jej cieľom je
informovať o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku na základe sociálno-ekonomických
ukazovateľov, získaných zo štátnych štatistických zisťovaní, administratívnych zdrojov údajov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne.
Prvá kapitola správy poskytuje stručný prehľad o základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia
a demografického vývoja v Slovenskej republike za rok 2013.
Druhá kapitola hodnotí legislatívne zmeny v roku 2013 v oblasti služieb zamestnanosti, pracovnoprávnych
vzťahov, výkonu práce vo verejnom záujme a sociálneho dialógu, zameriava sa na vývoj na trhu práce
z agregovaného a zo štrukturálneho hľadiska, hodnotí jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, mzdový
vývoj a pracovné podmienky v rámci kolektívneho vyjednávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Súčasťou tejto časti správy je aj analýza úplných nákladov práce.
Tretia kapitola zahŕňa hlavné formy, stav a zmeny v systéme sociálnej ochrany v roku 2013. Zaoberá sa
medziročným porovnaním a analýzou jednotlivých prvkov sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia, systému
štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci. Podáva informáciu o dotáciách, poskytovaných v pôsobnosti
MPSVR SR a tiež informácie o Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období
2007–2013, podporovaných z Európskeho sociálneho fondu. Kapitola obsahuje aj výstupy Európskeho
integrovaného systému jednotných štatistík sociálnej ochrany (ESSPROS), jedného zo základných nástrojov
štatistického sledovania o systémoch, súčasnom stave a rozvoji sociálnej ochrany v členských štátoch Európskej
únie (ďalej aj EÚ).
Náplň štvrtej kapitoly tvoria dostupné údaje o peňažných príjmoch a výdavkoch súkromných domácností a
vybrané zistenia z Atlasu rómskych komunít 2013. Správa je obohatená o stručné vyhodnotenie národných
indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia. Zahŕňa aj stručné informácie o stave rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí na Slovensku za rok 2013.
Obsahom piatej kapitoly je porovnanie vybraných ukazovateľov medzi krajinami EÚ v kontexte stratégie
Európa 2020, ktorá stanovuje hlavné ciele EÚ v nadväznosti na Lisabonskú stratégiu.
Stanovisko AZZZ SR :
AZZZ SR berie predložený materiál na vedomie.
Záver :
AZZZ SR odporúča materiál na ďalšie legislatívne konanie.
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