
Z analytickej činnosti Inštitútu sociálnej politiky MPSVR SR 

 Prioritná os 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

1 Analytický komentár Absolventi stredných škôl v čase pandémie 

Na adrese https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-

veci-institut-socialnej-politiky/analyticke-komentare/absolventi-strednych-skol-case-

pandemie.html je zverejnený komentár od kolektívu autorov z Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR - ISP a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – IVP. Autori sa 

pozreli na viaceré aspekty nástupu čerstvých absolventov/absolventiek na trh práce. Sledovanú 

kohortu predstavujú osoby končiace akýkoľvek stupeň strednej školy v školskom roku 

2019/2020. Časový horizont, ktorý bol vyhodnocovaný, je rok po ukončení vzdelávacieho 

procesu. Súčasťou je aj databáza, ktorá poskytuje detailné informácie až na úroveň jednotlivých 

škôl. 

 Prioritná os 3 – Zamestnanosť 

1 Analytický komentár k projektu RE-PAS - Rekvalifikácia ako príležitosť na spoluprácu 

uchádzačov o zamestnanie, úradov PSVaR a vzdelávacích inštitúcií. 

https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-

socialnej-politiky/kto-chce-zat-musi-siat.html Na adrese sa okrem komentára„Kto chce žať, 

musí siať“ nachádza aj dátová príloha. Analýza sa robila za účelom vyhodnotenia čistej 

účinnosti tohto opatrenia, ktoré bolo financované aj prostredníctvom národného projektu z ESF. 

Rozhodnutie vypracovať toto vyhodnotenie bolo na základe rozhodnutia autora materiálu, 

ktorým bol Inštitút sociálnej politiky. Analýza bolo zverejnená pre širokú verejnosť na webovej 

stránke ministerstva práce a k dokumentu prebehla odborná diskusia. Prínosom tohto materiálu 

je rozšírenie znalostí o účinnosti a návratnosti hodnoteného opatrenia. 

2 Analýza aktívneho opatrenia trhu práce Príspevok na podporu rozvoja miestnej a 

regionálnej zamestnanosti, ktoré sa vykonáva na základe § 50j Zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti. 
https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-

socialnej-politiky/analyticke-komentare/docasna-praca-ako-sanca-znevyhodnenych.html Na 

adrese sa okrem komentára k analýze „Dočasná práca ako šanca pre znevýhodnených“ nachádza 

aj dátová príloha. Analýza sa robila za účelom vyhodnotenia čistej účinnosti tohto opatrenia, 

ktoré bolo financované aj prostredníctvom národného projektu z ESF. Rozhodnutie vypracovať 

toto vyhodnotenie bolo na základe rozhodnutia autora materiálu, ktorým bol Inštitút sociálnej 

politiky. Analýza bolo zverejnená pre širokú verejnosť na webovej stránke ministerstva práce 

a k dokumentu prebehla odborná diskusia a recenzné konanie s workshopom. Prínosom tohto 

materiálu je rozšírenie znalostí o účinnosti a návratnosti hodnoteného opatrenia. 

3 Analýza aktívneho opatrenia trhu práce Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, 

ktoré sa vykonáva na základe § 51 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 
https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-

socialnej-politiky/analyticke-komentare/co-pocas-praxe-naucis-pocas-prace-zurocis.html Na 

adrese sa nachádza komentár k analýze „Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš“. 

Analýza sa robila za účelom vyhodnotenia čistej účinnosti tohto opatrenia, ktoré bolo 

financované aj prostredníctvom národného projektu z ESF. Rozhodnutie vypracovať toto 

vyhodnotenie bolo na základe rozhodnutia autora materiálu, ktorým bol Inštitút sociálnej 

politiky. Analýza bolo zverejnená pre širokú verejnosť na webovej stránke ministerstva práce 

a k dokumentu prebehla odborná diskusia a recenzné konanie s workshopom. Prínosom tohto 

materiálu je rozšírenie znalostí o účinnosti a návratnosti hodnoteného opatrenia. 

4 Inštitút sociálnej politiky vypracoval analýzu „Job Retention Scheme in Slovakia: Impact 

on Dismissals and Firm Survival in the COVID-19 Pandemic“ publikovanú na adrese:  

https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2022/03/Belin-and-Veselkova-2022-

Job-Retention-Scheme-in-Slovakia.pdf. Analýza bola pripravená za účelom vyhodnotiť dopad 

Prvej pomoci na slovenský trh práce počas prvej vlny epidémie COVID 19. Prínosom materiálu 

sú informácie pre tvorbu budúcich politík pre krízové situácie. Rozhodnutie vypracovať analýzu 
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pochádzalo od autorov práce so súhlasom vedenia ISP. Zároveň boli vypracované ne-technické 

sprievodné materiály pre verejnosť. 

5 Inštitút sociálnej politiky vypracoval analýzu „Ekonomická pomoc regiónom: priame a 

nepriame kanály“, ktorá je zverejnená na adrese https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-

content/uploads/2022/07/Ekonom_pomoc_regionom.pdf. Analýza bola pripravená za účelom 

hodnotiť dopad investičnej pomoci na nezamestnanosť v okresoch a dokumentuje, že investičná 

pomoc má výraznejší efekt v najmenej rozvinutých okresoch. Práca teda prináša dôkazy 

o efektívnosti politík regionálnej pomoci. Výsledky ukazujú na nutnosť naďalej  smerovať 

pomoc menej rozvinutým oblastiam SR. Rozhodnutie vypracovať analýzu pochádzalo od 

autorov práce so súhlasom vedenia ISP. 

6 Analytický komentár skúmajúci možnosti využitia metód strojového učenia na 

efektívnejšie cielenie kontrol dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. 
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-

institut-socialnej-politiky/analyticke-komentare/cierna-praca-sa-nevyplaca.html Na adrese sa 

okrem komentára „Čierna práca sa nevypláca“ nachádza aj dátová príloha. Pri tomto 

analytickom komentári spolupracoval Inštitút sociálnej politiky s Národným inšpektorátom 

práce s cieľom možného zefektívnenie výkonu kontrol v oblasti nelegálneho zamestnávania. 

Výsledky ukazujú sľubný potenciál výrazného zvýšenia úspešnosti kontrol pri ich cielení na tie 

subjekty, ktoré navrhovaný model strojového učenia vyhodnotí ako podozrivé. 

7 Analytický komentár vyhodnocujúci využitie metód strojového učenia na efektívnejšie 

cielenie kontrol dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania. 
https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-

institut-socialnej-politiky/analyticke-komentare/cierna-praca-nevyplaca-vyhodnotenie.html Na 

adrese sa okrem komentára „Čierna práca sa nevypláca - komentár - poučenie z prvého ročníka 

modelovania výskytu nelegálneho zamestnávania pomocou strojového učenia“ nachádza ja 

dátová príloha. Tento komentár nadväzuje na analýzu „Čierna práca sa nevypláca“ 

z predchádzajúceho roku a ukazuje, že medzi subjektami, ktoré modely označili za podozrivé, 

je úspešnosť kontrol výrazne nadpriemerná. Okrem pôvodného modelu strojového učenia sú 

v komentári vyhodnocované aj alternatívne modely, ktorých výsledky sú ešte lepšie. Komentár 

tiež poukazuje na problém pri využívaní navrhovaného prístupu v praxi, ktorým je slabá 

informácia o mieste výkonu práce zamestnancov. 

8 Analýza „Profilácia UoZ pomocou strojového učenia“ sa venuje návrhu vhodného 

štatistického modelu, ktorý na základe administratívnych údajov dostupných v čase zaradenia 

uchádzača o zamestnanie do evidencie vyhodnotí jeho rizikovosť z hľadiska dlhodobého 

neuplatnenia sa na pracovnom trhu. Táto aktivita je v súlade s odporúčaniami Európskej 

komisie, ktorá nabáda členské štáty, aby pri predchádzaní dlhodobej nezamestnanosti využívali 

dátovú analýzu. Analýza ukazuje, že navrhovaný prístup má potenciál prispieť k včasnej 

identifikácií osôb, ktoré sú ohrozené  z pohľadu nájdenia si pracovného uplatnenia sa. ISP sa 

tejto téme bude ďalej venovať s cieľom zavedenia profilácie do praxe. 

9 Inštitút sociálnej politiky spolupracoval spolu s Radou pre rozpočtovú zodpovednosť pri tvorbe 

publikácie Správa o vývoji sociálneho systému – Welfare Report a okrem iného 

vypracovali kapitolu zameranú na analýzu vývoja štruktúry výdavkov na aktívne politiky 

trhu a jej krátkodobú aj dlhodobú projekciu. Kapitola je zverejnená ako súčasť publikácie 

Správa o vývoji sociálneho systému – Welfare Report: 

https://www.rrz.sk/wp-content/uploads/2022/02/02_WelfareReport_sprava.pdf. Kapitola 

ponúka popis vývoja štruktúry výdavkov na APTP, identifikuje základné faktory vysvetľujúce 

tento vývoj, ponúka detailný popis legislatívnych zmien ohľadom APTP a ponúka pohľad na 

možné scenáre krátkodobého a dlhodobého vývoja výdavkov na aktívne politiky trhu práce. 

Rozhodnutie vypracovať analýzu pochádzalo od vedenia Inštitútu sociálnej politiky. 

 Prioritná os  4 – Sociálne začlenenie 

1 Analýza Blízka pomoc sa ráta. 

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-

institut-socialnej-politiky/analyticke-komentare/blizka-pomoc-rata.html Na adrese  sa okrem 
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komentár k analýze „Blízka pomoc sa ráta“ nachádza aj dátová príloha. Analýza sa robila za 

účelom vyhodnotenia vplyvu dostupnosti Centra právnej pomoci na dostupnosť inštitútu 

osobného bankrotu. Rozhodnutie vypracovať toto vyhodnotenie bolo na základe rozhodnutia 

autora materiálu, ktorým bol Inštitút sociálnej politiky. Analýza bolo zverejnená pre širokú 

verejnosť na webovej stránke ministerstva práce a k dokumentu prebehla odborná diskusia 

a recenzné konanie s workshopom. Prínosom tohto materiálu je rozšírenie znalostí o vplyve 

geografickej vzdialenosti na využitie verejných služieb cieľovou skupinou. 

S PO4 súvisí 

zameraním, 

nevychádza 

z konkrétneho 

projektu 

Počúvajme potreby včasnej intervencie - Analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej 

intervencie pre deti so sluchovým postihnutím (2018) 

Analýza vznikla v spolupráci analytikov Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR (ISP), Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (IVP) a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR 

(UHP). Spoluprácu iniciovala Implementačná jednotka Úradu vlády SR a Nadácia Pontis. 

Analýza kvantifikuje náklady a prínosy terénnej včasnej intervencie pre deti so sluchovým 

postihnutím, ktoré porovnáva so súčasným stavom. Analýza prispela k zvýšeniu povedomia 

o význame ranej starostlivosti a k rozšíreniu znalostí o návratnosti investícií do ranej 

starostlivosti o deti s poruchou sluchu. 

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-

institut-socialnej-politiky/analyticke-komentare/pocuvajme-potreby-vcasnej-intervencie.html 

S PO4 súvisí 

zameraním, 

nevychádza 

z konkrétneho 

projektu 

Najvyšší čas na včasnú intervenciu: Analýza nákladov a prínosov včasnej intervencie pri 

poruchách autistického spektra (2022) 
Analýza ISP skúma spoločenskú návratnosť verejných investícií do včasnej intervencie pre 

deti s poruchami autistického spektra (PAS). Analýza prispela k rozšíreniu znalostí 

o návratnosti investícií do včasnej intervencie pre deti s poruchami autistického spektra. 

V prípade publikácie má materiál potenciál zvýšiť povedomie o problematike autizmu 

a význame včasnej intervencie.  

Analýza bola zverejnená: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-

prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/analyticke-komentare/najvyssi-cas-vcasnu-

intervenciu.html 

Prioritné osi 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

(príspevky od 

ISP sa týkali 

najmä 

prioritných 

osí 3 a 4) 

Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2020) 

(ÚHP, IVP, ISP) Iniciatíva vyšla z uznesenia vlády SR č. 478/2017, úloha B.1. 

Záverečná správa revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením 

vyčísľuje výdavky na súčasné politiky sociálnej ochrany a začleňovania, hodnotí ich efektivitu 

a dostupnosť a skúma existujúce nastavenie zberu dát. Revízia tiež pomenúva medzery v 

súčasnom systéme verejných politík na základe poznatkov z odbornej literatúry, diskusií s 

odborníkmi pracujúcimi v teréne a príkladov dobrej praxe doma a v zahraničí. Na základe 

zistení materiál navrhuje sériu opatrení, ktoré majú potenciál zlepšiť spoločenské začlenenie 

ohrozených skupín a odomknúť tak nevyužitý potenciál pre rast ekonomiky. 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/65/ReviziavydavkovnaohrozeneskupinyZSverziaFINAL3.pdf 

PO3, 4, 8 (nie 

je možné 

presne 

zaradiť) 

Kurzarbeit: Modelový príklad zavedenia kurzarbeit na Slovensku (2020) 

Pri podpore v čase skrátenej práce ide o typ sociálneho poistenia, ktoré je zamerané na 

podporu udržania pracovných miest, pričom podnet vznikol najmä v reakcii na krízu 

spôsobenú pandémiou COVID-19. ISP vypracovalo dokument na základe iniciatívy vedenia 

MPSVR SR. Komentár porovnáva rôzne modely a schémy podpory v čase skrátenej práce vo 

vybraných krajinách. Podklad bol príspevkom do diskusie o zavedení trvalého nástroja 

podpory v čase skrátenej práce na Slovensku. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/analyticke-

komentare/kurzarbeit_porovnanie_upd.pdf 

 Prioritná os 8: REACT-EU 8.1 

1 Analytický komentár k projektu Prvá pomoc Slovensku: priebežná správa o sociálnej 

pomoci pracujúcim a rodinám 

Na adrese https://institutsocialnejpolitiky.sk/analyticke-komentare/index.html sa okrem na 

mesačnej báze aktualizovaného komentára nachádza aj sprievodná dátová príloha. Komentár sa 
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vykonáva za účelom informovania odbornej i laickej spoločnosti o opatreniach prijatých na 

zmiernenie negatívnych dopadov pandémie Covid-19. Komentár poskytuje podrobné 

informácie o štruktúre pomoci a objeme vyplatenej pomoci v delení podľa jednotlivých 

mesiacov, odvetví, veľkostnej klasifikácie podnikov a iné.  

 


