
Mandát pre revíziu výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky 

 

Revízia výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 

a Sociálnej Poisťovne v objeme 11,5 % HDP ročne sa zameria na možné zlepšenie účinnosti a adresnosti 

politík predovšetkým vo výdavkoch na sociálne transfery a poistenie, dôchodky, sociálne služby, politiky 

zamestnanosti a prevádzku a investície ministerstva, jeho úradov a Sociálnej poisťovne, pri zachovaní 

rozpočtovanej úrovni výdavkov. Cieľom je zvýšiť zamestnanosť a znížiť podiel obyvateľstva ohrozeného 

chudobou. Revízia nadviaže na pilotné hodnotenie výdavkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Výsledkové ciele 

Hlavnými cieľmi vlády SR v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky je zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie 

podielu obyvateľstva ohrozeného chudobou. Slovensko sa v oboch ukazovateľoch od roku 2010 výrazne zlepšilo, 

stále však nedosahuje ciele stanovené v Národnom programe reforiem SR, resp. Stratégie Európa 2020, ani 

úroveň EÚ. Výsledkové ukazovatele sú vo veľkej miere prepojené s adresnou pomocou pre poberateľov (matky, 

rodiny, invalidi, nezamestnaní, osoby v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodnené komunity). Cieľom revízie bude aj 

zvýšenie konzistentnosti systému sociálneho poistenia a dôchodkov a zvýšenie motivácií občanov pracovať a platiť 

poistné. Prihliadať sa bude na dlhodobú udržateľnosť systému a vyváženú mieru medzigeneračnej solidarity. 

Zvýšenie účinnosti verejných výdavkov MPSVaR a Sociálnej poisťovne prispeje k plneniu cieľov vlády v oblasti 

sociálnej politiky a zamestnanosti.  

 

TABUĽKA 25: Výsledkové indikátory pre politiky trhu práce a sociálne politiky 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cieľ 
2020 

Miera dlhodobej nezamestnanosti SK 6,5 9,3 9,3 9,4 10,0  9,3 7,6 3,0 

(% aktívneho obyvateľstva nad 15 rokov) EÚ 3,0 3,8 4,1 4,7  5,1  5,1 4,5 - 

Miera zamestnanosti SK 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0 65,9  67,7 72,0 

(% vo vekovej skupine 20 - 64 rokov) EÚ 69 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 75,0 

Zníženie chudoby sociálnymi transfermi  SK 24,9 26,2 25,3 24,7 25,2 25,4 25,8 - 

(p.b.) EÚ 26 27 27,1 27,1 27,7 27,5  - 

Zdroj: MF SR, MPSVR SR 

Fiškálne ciele  

Úlohou revízie bude posúdenie výdavkov MPSVR SR a Sociálnej poisťovne s dôrazom na lepšiu efektívnosť 

bežných výdavkov a analýzu ekonomických prínosov a nákladov plánovaných investícií pri ponechaní 

rozpočtovanej úrovne výdavkov. Bude navrhnutá realokácia výdavkov na programy s najvyššou účinnosťou. 

Výdavky na projekty realizované z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 by mali byť rovnomerne 

vyčerpané do roku 2020. 

 

Oblasti revízie 

Najdôležitejšie oblasti revízie budú sociálne dávky a príspevky, sociálne poistenie a dôchodky, sociálne služby, 

politiky zamestnanosti a prevádzka a investície ministerstva, jeho úradov a Sociálnej poisťovne. Okrem toho sa 

revízia zameria na tematické oblasti podľa typu poberateľov, ako matky, rodiny, invalidi, nezamestnaní, osoby 

v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodnené komunity. Revízia posúdi z hľadiska hodnoty za peniaze aj fungovanie 

dôchodkového sporenia a možné zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia. 

 

Zodpovednosť a termíny 

Za priebežnú a záverečnú správu je zodpovedné MF SR, ktoré ju vypracuje v spolupráci s MPSVR SR. Pre potreby 

vypracovania analýz vyššie zmienených oblastí sa MPSVR SR a MF SR zaväzujú k súčinnosti pri poskytovaní 

kompletných a detailných údajov a informácií. Priebežná správa bude vypracovaná do konca apríla 2017, 

záverečná správa bude vypracovaná a zverejnená do konca júna 2017. 


