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Analýza sociálnych vplyvov 

Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, 

sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rovnosť žien a mužov a vplyvy na zamestnanosť 
(Ak v niektorej z hodnotených oblastí sociálnych vplyvov (bodov 4.1 až 4.4) nebol identifikovaný vplyv, uveďte v príslušnom 

riadku analýzy poznámku „Bez vplyvu.“.) 

4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte 

ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené. 
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?  

Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?  

Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia? 
(V prípade vyššieho počtu hodnotených opatrení doplňte podľa potreby do tabuľky pred bod 4.2 ďalšie sekcie - 4.1.1 

Pozitívny vplyv/4.1.2 Negatívny vplyv). 

a) 4.1.1 Pozitívny vplyv 

b) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Vplyvom návrhu vznikne 166 pracovných miest v štátnej správe s 

priemerným mesačným hrubým príjmom 2 526 eur, čo predstavuje čistý 

príjem približne 1 820 eur. Vznik nových pracovných miest bude mať s 

veľkou pravdepodobnosťou pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých 

domácností – na zvýšenie ich príjmov. 

c) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1 

Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

d) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

g) 
4.1.1.1 Z toho pozitívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia 
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte pozitívny 

vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. znižovanie miery rizika chudoby, priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine) 

h) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zvýšenie príjmov alebo 

zníženie výdavkov: 

Bez vplyvu 

i) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1 

Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

j) 
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

k) 

- priemerný rast príjmov/ pokles 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

l) 

Dôvod chýbajúcej kvantifikácie: Vznik nových pracovných miest bude mať s veľkou pravdepodobnosťou 

vplyv na zvýšenie príjmov dotknutých zamestnancov a ich domácností. 

Celkový a konkrétny vplyv sa však nedá kvantifikovať, nakoľko chýbajú 

údaje o dotknutej skupine domácností. 

a) 4.1.2 Negatívny vplyv 

b) 

 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

Bez vplyvu 

c) Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1 
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Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

d) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

e) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

f) Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

g) 

4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia 
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte  negatívny 

vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. zvyšovanie miery rizika chudoby, priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine) 

h) 

Popíšte opatrenie a jeho vplyv na 

hospodárenie domácností s uvedením, 

či ide o zníženie  príjmov alebo 

zvýšenie výdavkov: 

Bez vplyvu 

i) 

Špecifikujte ovplyvnené skupiny: Ovplyvnená skupina č. 1 

Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

j) 
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny 

jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom. 

k) 

- priemerný pokles príjmov/ rast 

výdavkov v skupine v eurách a/alebo v 

% / obdobie: 

- veľkosť skupiny (počet obyvateľov): 

Ovplyvnená skupina č. 1 

Ovplyvnená skupina č. 3 Ovplyvnená skupina č. 2 

l) 
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:  

4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a 

službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu. 

Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?  

Popíšte hodnotené opatrenie, špecifikujte ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s 

ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých 

ovplyvnených skupín. 

a) 

Rozumie sa najmä na prístup k: 

- sociálnej ochrane, sociálno-právnej 

ochrane, sociálnym službám (vrátane 

služieb starostlivosti o deti, starších ľudí 

a ľudí so    zdravotným postihnutím),  

- kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti 

a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov 

a existujúcim zamestnaneckým právam, 

- pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich 

so zdravotným postihnutím,  

- spravodlivosti, právnej ochrane, právnym 

službám, 

- informáciám, 

- k iným právam (napr. politickým). 

Špecializovaný výkon správneho dozoru nad dodržiavaním 

povinností dozorovaných subjektov, ktoré im vyplývajú už dnes 

z relevantných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej 

pomoci, bude mať pozitívny vplyv na zabezpečenie podpory 

účinnejšej a efektívnejšej ochrany práv a právom chránených 

záujmov fyzických osôb - klientov a zlepšenie kvality výkonu 

v prospech nich vykonávaných intervencií vo vymedzených 

oblastiach sociálnej pomoci, ktorými sú poskytovanie sociálnych 

služieb, poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu 

sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa 

príslušných právnych predpisov a výkon sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately. Ustanovený rozsah inšpekcie v sociálnych 

veciach zabezpečuje zároveň funkčnosť výkonu štátnej správy 

presadzovaním potreby zabezpečovania kvality poskytovaných 

sociálnych služieb, účelnosti peňažných príspevkov na 

kompenzáciu a kvality pomoci poskytovanej v rámci osobnej 

asistencie alebo opatrovania fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím v jej domácom prostredí, ktorá je podporovaná 

poskytovaním peňažných príspevkov zo štátneho rozpočtu 

neformálnym poskytovateľom tejto pomoc - osobným asistentom 



 

3 

a neformálnym „opatrovateľom“ a dodržiavania 

úrovne vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v rámci príslušných právnych predpisov. 

V rámci samostatných a špecializovaných oblastí štátneho dozoru, 

je ďalej štátny dozor špecificky orientovaný na neoprávnené 

poskytovanie činnosti alebo na neoprávnené vykonávanie činnosti, 

ktoré predstavuje vážne riziko pre fyzické osoby odkázané na 

pomoc v sociálnych veciach. Pokiaľ ide o neoprávnené 

poskytovanie činnosti, ktorá je sociálnou službou podľa zákona 

o sociálnych službách, ide totiž o poskytovanie činnosti zo strany 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je svojím 

obsahom, vecným rozsahom a cieľovou skupinou, pre ktorú je táto 

činnosť poskytovaná, sociálnou službou (konkrétnym druhom 

sociálnej služby)  podľa zákona o sociálnych službách, ale je 

poskytovaná fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej 

nevzniklo oprávnenie na jej poskytovanie zápisom do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb, vykonaným príslušným vyšším 

územným celkom, ktorému by predchádzalo posúdenie plnenia 

podmienok na tento zápis v súlade so zákonom o sociálnych 

službách (vrátane posúdenia priestorových podmienok, 

personálnych podmienok, materiálnych podmienok, finančných 

podmienok a hygienických podmienok zodpovedajúcich druhu 

sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov 

sociálnej služby).  

Rovnako je aj v prípade sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately absolútne neprijateľné, aby boli opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané neoprávnene, t. j. 

osobami (fyzickými/právnickými), ktoré ich podľa osobitného 

zákona vykonávať nemôžu. Navrhuje sa preto, aby predmetom 

inšpekcie v sociálnych veciach bolo aj vykonávanie takej činnosti, 

ktorá je podľa zákona opatrením sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately, na ktoré sa vyžaduje akreditácia udelená 

ministerstvom, bez splnenia tejto zákonnej povinnosti, t. j. bez 

udelenej akreditácie. 

b) 

Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo 

sociálneho vylúčenia?  

Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv 

väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín. 

c) 

Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku 

chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.: 

- domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce 

iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov 

pod hranicou rizika chudoby, alebo s 

príjmom pod životným minimom, alebo 

patriace medzi 25% domácností s najnižším 

príjmom), 

- nezamestnaní, najmä dlhodobo 

nezamestnaní, mladí nezamestnaní a 

nezamestnaní nad 50 rokov, 

- deti (0 – 17), 

- mladí ľudia (18 – 25 rokov), 

- starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 

rokov alebo dôchodcovia, 

- ľudia so zdravotným postihnutím, 

- marginalizované rómske komunity  

- domácnosti s 3 a viac deťmi, 

- jednorodičovské domácnosti s deťmi 

(neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé 

matky s deťmi), 

- príslušníci tretích krajín, azylanti, 

žiadatelia o azyl, 

- iné zraniteľné skupiny, ako sú napr. 

bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské 

domovy alebo iné inštitucionálne 

zariadenia 

Prostredníctvom špecializovaného výkonu správneho dozoru nad 

dodržiavaním povinností dozorovaných subjektov, ktoré im 

vyplývajú už dnes z relevantných právnych predpisov pri 

poskytovaní sociálnej pomoci, má predkladaný návrh zákona za 

cieľ podporiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu práv a právom 

chránených záujmov fyzických osôb - klientov a zlepšenie kvality 

výkonu v prospech nich vykonávaných intervencií vo vymedzených 

oblastiach sociálnej pomoci. 
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4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí. 

Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rovnosť žien a mužov. 

a) 

4.3.1 Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe 

pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo 

iného statusu? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Ak áno, ktoré skupiny 

sú takto ovplyvnené a akým spôsobom? 
 

 

 
b) 

 

 

 

 

Bez vplyvu 

c) 
4.3.2 Môže návrh viesť k zväčšovaniu nerovností medzi ženami a mužmi? Podporuje návrh rovnosť 

príležitostí? Má návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Popíšte vplyvy. 

d) 
Popíšte riziká návrhu, ktoré môžu viesť k 

zväčšovaniu nerovností: 
Bez vplyvu 

e) 

Popíšte pozitívne vplyvy návrhu na 

dosahovanie rovnosti žien a mužov, rovnosti 

príležitostí žien a mužov, prípadne vplyvy na 

ženy a mužov, ak sú odlišné: 

Bez vplyvu 

f) 

Má návrh významné vplyvy na niektorú zo 

zraniteľných skupín obyvateľstva? Ak áno, 

aké? Akým spôsobom? Zraniteľnou skupinou 

obyvateľstva sa rozumejú najmä ženy ohrozené 

viacnásobnou diskrimináciou, tehotné matky, 

seniorky, ženy patriace do marginalizovaných 

skupín obyvateľstva, migrantky, ženy 

a dievčatá so zdravotným postihnutím, obete 

násilia a pod. 

Bez vplyvu 

g) 

Pri identifikovaní vplyvov na rovnosť žien a 

mužov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely 

medzi ženami a mužmi, ktoré sú relevantné 

k danej politike. Podpora rovnosti  žien a 

mužov nespočíva len v odstraňovaní 

obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na 

ekonomickom, politickom a sociálnom živote 

spoločnosti ako aj rodinnom živote, ale taktiež  

v podpore rovnosti medzi nimi.  

V ktorých oblastiach podpory rovnosti žien 

a mužov návrh odstraňuje prekážky a/alebo 

podporuje rovnosť žien a mužov? Medzi 

oblasti podpory rovnosti žien a mužov okrem 

iného patria: 
- podpora slobodného výberu povolania a 

ekonomickej činnosti 

- podpora vyrovnávania ekonomickej 

nezávislosti,  

- zosúladenie pracovného, súkromného 

a rodinného života,  

- podpora rovnosti príležitostí pri participácii 

na rozhodovaní,  

- boj proti domácemu násiliu,  násiliu na 

ženách  a obchodovaniu s ľuďmi,  

- podpora vnímania osobnej starostlivosti 

o dieťa za rovnocennú s ekonomickou 

činnosťou a podpora neviditeľnej práce 

v domácnosti ako takej, 

- rešpektovanie osobných preferencií pri 

výbere povolania a zosúlaďovania 

pracovného a rodinného života. 

Bez vplyvu 
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4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce. 
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu 

sociálnych vplyvov. 

a) Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu. 

b) 

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 

ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké 

skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania 

/pracovných úväzkov pôjde a pod. 

Celkovo sa predpokladá vznik 166 nových pracovných miest. Ide 

o miesta štátnych zamestnancov novozriadeného útvaru inšpekcie 

v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Zároveň bude na nový útvar delimitovaných 14 v súčasnosti 

obsadených štátnozamestnaneckých miest. Obsadzovanie pracovných 

pozícií bude postupné. Navýšenie počtu zamestnancov sa 

predpokladá od júla 2022 o 55 miest, v roku 2023 o 58 miest a v roku 

2024 o 58 miest a v roku 2025 sa predpokladá plne obsadená 

organizačná štruktúra nového organizačného útvaru. 

 

c) Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu 

d) 

Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach 

ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy 

zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. 

Identifikujte možné dôsledky, skupiny 

zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené 

a rozsah vplyvu. 

Bez vplyvu 

e) Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako? 

f) 

Dopyt po práci závisí na jednej strane na 

produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na 

druhej strane na cene práce. 

Bez vplyvu 

g) Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký? 

h) 

Týka sa makroekonomických dosahov ako je 

napr. participácia na trhu práce, dlhodobá 

nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach 

zamestnanosti. Ponuka práce môže byť 

ovplyvnená rôznymi premennými napr. 

úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením 

(napr.  zosúladenie pracovného a súkromného 

života alebo uľahčovanie rôznych foriem 

mobility). 

Bez vplyvu 

i) 
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, 

aké a pre ktoré skupiny? 

j) 

Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov 

istých profesií favorizovaním špecifických 

aktivít či technológií. 

Bez vplyvu 

k) Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom? 

l) 

Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť 

rozhodnutia zamestnancov alebo 

zamestnávateľov a môže byť zdrojom 

neskoršieho vstupu na trh práce alebo 

predčasného odchodu z trhu práce 

jednotlivcov. 

Bez vplyvu 
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