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Regionálne rozdiely

● priemer Slovenska je OK
● kraje sú veľmi heterogénne

– sever a juh BB kraja
● okresy

– sú veľmi rôzne
– veľmi málo údajov



Zákon o NRO

● defnuje čo je najmenej 
rozvinutý okres

– podľa miery nezamestnanosti
● bolo ich 12

– tento rok pribudlo 5
● http://iz.sk/Svin
● juh BB kraja, skoro celý PO a 

KE kraj

http://iz.sk/Svin


Vývoj NRO
2014 2015 2016 2017

počet obyvateľov za m. 1

NRO12 70286
1

13% 70518
8

12.9% 70581
2

12.9% 70629
7

12.9%

NRO17 98525
5

18.2% 98979
3

18.2% 99155
6

18.2% 99316
1

18.2%

VRO 17038
40

31.4% 17153
10

31.5% 17230
00

31.6% 17301
65

31.6%

Slovensko 54207
18

100% 54472
57

100% 54582
75

100% 54680
69

100%

počet nezamestnaných za m. 
10

NRO12 89102 23.7% 83432 24.2% 74222 26% 55077 27.5%

NRO17 11744
4

31.2% 11071
0

32.2% 98242 34.4% 73043 36.5%

VRO 72366 19.2% 63867 18.6% 50085 17.6% 33854 16.9%

Slovensko 37597
8

100% 34419
9

100% 28525
1

100% 20027
2

100%

počet dlhodobo 
nezamestnaných

za m. 
10

NRO12 61007 29.8% 54551 30.3% 46679 32.8% 33382 36.5%

NRO17 78423 38.3% 70357 39.1% 60389 42.5% 43261 47.3%

VRO 28757 14.1% 24183 13.4% 16332 11.5% 8329 9.1%

Slovensko 20456
0

100% 18010
1

100% 14217
6

100% 91519 100%



Vývoj 
miery 
neza-

mestna-
nosti v 

okresoch



Prekážky v práci

● alkoholizmus
● drogy
● nutnosť starostlivosti o

– rodičov, deti
– ZŤP

● zlá ponúkaná práca (noci, 
víkendy), nútené živnosti

● nízky príjem?



Oplatí sa pracovať?

● panuje mýtus, že dávky sú vyššie ako 
mzdy

● koľko rodina v HN, ak sa jeden člen 
zamestná (na min. mzdu)?

● chceli sme to zistiť, ale trvalo to 3 
mesiace

– zákon o hmotnej núdzi, o sociálnom 
poistení, o zdravotnom poistení, o 
dani z príjmov, o službách 
zamestnanosti, …

● výsledok: dostane dosť veľa



Mzdová kalkulačka

● aby to nemusel už nikto prežiť, 
urobili sme mzdovú kalkulačku

● https://www.iz.sk/kalkulacka 
● človek zadá 

– dávky čo dostáva
– koľko má detí
– akú mzdu dostane

https://www.iz.sk/kalkulacka


Kalkulačka dá 
https://www.iz.sk/kalkulacka

● akú bude mať hrubú mzdu, 
zaplatené odvody

● aký dostane daňový bonus a 
prídavky na deti

● aké bude mať zúčtovanie daní a 
odvodov

● či a koľko dostane DHN, aktivačný 
príspevok a osobitný príspevok

● koľko je to spolu

https://www.iz.sk/kalkulacka


Ďalej dá 
https://www.iz.sk/kalkulacka 

● čo musí dať zamestnávateľ 
(stravné, dovolenku, …)

● o čo zamestnávateľa treba 
požiadať (napr. zúčtovanie 
daní)

● tlačivá čo vyplniť (napr. 
osobitný príspevok)

● tipy, na čo si dať pozor

https://www.iz.sk/kalkulacka


Demo 
https://www.iz.sk/kalkulacka 

https://www.iz.sk/kalkulacka


Ako pomôcť zamestnať 
sa veľa ľuďom?

● dotácie nefungujú v hladových 
dolinách (nárok má skoro 
každý)

● zapojenie znevýhodnených 
osôb má byť štandardom v 
kažom type 
aktivity/projektu/zákazky



Verejné obstarávanie a 
sociálne apsekty

● teoreticky je v zákone
● prakticky sa nedeje (roky)



Prečo?

● nie je zabehnuté a štandardné
● cena faktúry je vyššia

– aj keď náklady sú nižšie
● nie je kompenzované

– časť verejného sektora z neho 
profituje na úkor iných



Riešenie http://iz.sk/Svjg 

● Verejný obstarávateľ môže v 
podmienkach účasti určiť, akú sumu 
musí dodávateľ vykázať ako mzdové 
výdavky znevýhodnených alebo 
zraniteľných osôb podľa osobitného 
predpisu (zákon o sociálnej 
ekonomike). Všeobecne záväzný 
predpis určí spôsob tohto 
vykazovania, sankcie za porušenie 
tejto podmienky a podmienky za 
akých môže túto povinnosť presunúť 
na subdodávateľov.

http://iz.sk/Svjg


Riešenie

● Umožniť dávať zdroje na mzdy 
zraniteľných a 
znevýhodnených osôb

– Kontrolovateľne, 
transparentne

● Dať na to zdroje
– V každom rezorte



Ďakujem

● Michal Páleník
● www.iz.sk

http://www.iz.sk/
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