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 SMER – sociálna demokracia sa pred vstupom do súčasnej 

vládnej koalície zaviazal (13. februára 2016 v Banskej Bystrici), že 

bude v novej vláde vo volebnom období 2016 – 2020 ďalej výrazne 

posilňovať sociálny štát a dynamicky približovať Slovensko 

k priemeru životnej úrovne EÚ bez negatívneho vplyvu na verejné 

financie s cieľom dosiahnuť v roku 2020 85 percent priemeru 

životnej úrovne krajín Európskej únie. Budeme  robiť dôsledne 

ľavicovú politiku. 

 Konkrétne sa SMER – sociálna demokracia zaviazal: 

1. Ďalej zvyšovať minimálnu mzdu, aby v roku 2020 dosiahla 

úroveň minimálne 500 Euro. Vo verejnom sektore na základe 

vyjednávania zabezpečiť reálny rast miezd. V súkromnom 

sektore vytvárať podmienky na kvalitné kolektívne vyjednávanie 

o zvyšovaní miezd.  

2. Vytvoriť podmienky na vznik 100 tisíc nových pracovných miest 

a znížiť nezamestnanosť pod 10 percent.  

3. Využívať aktívne regulačný rámec a garantovať stabilné ceny 

energií. 

4. Aplikovať zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov 

v určených 12 okresoch a rozšíriť platnosť tohto zákona na 

ďalšie okresy.  

SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA DRŽÍ SLOVO. Uvedené 

záväzky nielenže presadil do Programového vyhlásenia vlády SR na 

roky 2016 – 2020, ale  v priebehu roku 2016 zabezpečoval aj ich 

dôsledné plnenie.  



V záujme ďalšieho plnenia prijatých záväzkov SMER – sociálna 

demokracia určuje nasledujúce priority na rok 2017, plne 

rešpektujúc aj ďalšie povinnosti a úlohy vyplývajúce z Programového 

vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 : 

 

1. Oblasť rastu miezd vo verejnom a súkromnom sektore 

Vzhľadom na mimoriadne pozitívny vývoj v oblasti boja proti 

nezamestnanosti a deformácie v štruktúre nezamestnaných musí 

byť stredobodom záujmu SMERU – sociálna demokracia   

predovšetkým pracujúci človek. Hlavnou výzvou v roku 2017 nie je 

nezamestnanosť, ale výška odmeny za prácu. Zdravý ekonomický 

vývoj a  narastajúca produktivita práce vytvárajú všetky predpoklady 

na vyššie mzdové ohodnotenie pracujúcich ľudí. Rovnako je potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť podmienkam, v ktorých ľudia pracujú 

a dodržiavaniu pracovno-právnych predpisov zo strany 

zamestnávateľov. V tejto oblasti bude kľúčová spolupráca SMERU – 

sociálna demokracia s predstaviteľmi zamestnancov 

reprezentovaných Konfederáciou odborových zväzov. 

SMER – sociálna demokracia bude preto presadzovať: 

a) Dynamickejšie zvyšovanie minimálnej mzdy v roku 2018, aby 

úroveň minimálne 500 Euro dosiahla už od 1. januára 2019. 

b) Rast reálnych miezd vo verejnom sektore. 

c) Kvalitnejšie pravidlá kolektívneho vyjednávania umožňujúce 

zástupcom zamestnancov účinnejšie presadzovať oprávnené 

mzdové požiadavky. 

Životnú úroveň ľudí výrazne ovplyvňuje aj cenová stabilita, 

predovšetkým v oblasti energií.  Stabilné ceny energií sú dlhoročnou 



pozitívnou vizitkou politiky SMERU – sociálna demokracia. Preto bude 

SMER – sociálna demokracia: 

d) Naďalej presadzovať dôsledné využívanie regulačného rámca 

na udržanie stabilných a dostupných cien energií pre 

domácnosti.  

SMER – sociálna demokracia má v roku 2017 eminentný záujem 

dôslednejšie podporovať pracujúcich rodičov na materskej dovolenke 

a  priblížiť odmeňovaním  dlhodobé opatrovanie blízkej osoby 

k odmeňovaniu v zamestnaní na úrovni minimálnej mzdy.  

SMER – sociálna demokracia: 

e) S účinnosťou od 1. mája 2017 zvýši materskú pre pracujúcich 

rodičov na materskej dovolenke. Nárok na materskú v dĺžke 

34 týždňov bude mať len pracujúci rodiť, pričom výška 

materskej bude predstavovať prakticky úroveň 

predchádzajúcej čistej mzdy (98 percent čistej mzdy). Toto 

opatrenie sa dotkne približne 28 tisíc rodičov.  

f) Podporí starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté blízke 

osoby odkázané na opatrovanie zvýšením opatrovateľského 

príspevku. U opatrovateľov v produktívnom veku je našim 

zámerom postupne dosiahnuť úroveň čistej minimálnej mzdy 

a tým zabezpečiť náhradu zamestnania.  

g) Odstráni rozdiely medzi staro a novodôchodcami. 

 

2. Oblasť zamestnanosti a boja s nezamestnanosťou 

Nezamestnanosť na Slovensku už klesla pod plánovaných 10 

percent a v roku 2017 dosiahne úroveň predkrízových rokov 

s predpokladom rekordne najnižšej nezamestnanosti. Kto má 

úprimný záujem pracovať, prácu si na Slovensku nájde. Len v roku 



2016 bolo vytvorených takmer 50 tisíc nových pracovných miest, čo 

je polovica z počtu plánovaného na roky 2016 – 2020. Do rozpočtu EÚ 

na rok 2017 sme presadili 500 miliónov eur, určených mladým ľuďom 

na ponuku zamestnania, stáže, praxe alebo ďalšie vzdelávanie.Trh 

práce začína pociťovať hlbokú krízu nedostatku pracovnej sily 

a zvyšujúci sa tlak na dovoz pracovnej sily zo zahraničia. Jasne sa 

prejavuje skutočnosť, že v štruktúre nezamestnaných je veľký podiel 

osôb neprejavujúcich záujem pracovať, naopak snažiacich sa 

o zneužitie sociálneho systému. Stredobodom pozitívneho záujmu 

SMERU – sociálna demokracia bude len ten nezamestnaný, ktorý sa 

poctivo uchádza o prácu a ľudia, ktorým iné vážne prekážky bránia 

zamestnať sa.  Štruktúru nezamestnaných deformujú tisíce exekúcií, 

kvôli ktorým nemajú mnohí nezamestnaní záujem trvalo sa 

zamestnať, ako aj nesúlad medzi požiadavkami praxe a produktom 

vzdelávacieho procesu tak na úrovni stredných, ako ja na úrovni 

vysokých škôl.  Väčšiu pozornosť bude SMER – sociálna demokracia 

venovať sociálnej ekonomike ako vhodnému nástroju na 

zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných a hendikepovaných ľudí. 

Naopak, stredobodom reštriktívneho a represívneho záujmu 

SMERU – sociálna demokracia budú nezamestnaní, ktorí odmietajú 

pracovné ponuky,  zneužívajú sociálny systém a svojím spôsobom 

života narúšajú pokojný život v mestách a obciach.  

SMER – sociálna demokracia bude preto presadzovať: 

a) Urýchlené prijatie novelizácie zákona o službách 

zamestnanosti a zákona o hmotnej núdzi, ktorá sprísni 

podmienky evidencie tých nezamestnaných, ktorí odmietajú 

pracovné ponuky, odmietajú iné aktivačné opatrenia ako 

rekvalifikácie a pracovné stáže a vyhýbajú sa spolupráci 

s úradmi práce pri hľadaní zamestnania. Novelizácia zúži 

možnosť zneužívania nezamestnaných na nelegálnu prácu 



a u dlhodobo nezamestnaných sa rozdiel medzi príjmom zo 

sociálnych dávok a príjmom po nástupe do zamestnania zvýši 

na celkovo 200 – 300 € v prípade poberania platu na úrovni 

minimálnej mzdy. 

b) Nekompromisný postup represívnych orgánov voči osobám, 

ktoré spôsobom svojho života zneužívajú sociálny systém, 

obťažujú ľudí dodržiavajúcich zákon a narúšajú pokojný život 

v mestách a obciach. 

c) Dôslednú aplikáciu novej úpravy tzv. osobného bankrotu, 

pričom úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa zamerajú na 

osoby, pre ktoré je exekúcia zásadnou prekážkou, aby 

nastúpili do zamestnania. Kvalifikovaný odhad predpokladá, 

že v roku 2017 môže takto získať právnu pomoc a následne 

nové zamestnanie až 10 tisíc ľudí. 

d) Razantný zásah štátu do štruktúry stredných škôl (v 

zriaďovateľskej právomoci VÚC, súkromných, cirkevných 

a štátnych) a vysokých škôl, aby ich absolventi lepšie 

zodpovedali požiadavkám praxe a ľahšie sa uplatnili na trhu 

práce.  

e) Prijatie osobitného zákona o podpore sociálneho podnikania 

a spustenie viacerých projektov v oblasti sociálnej ekonomiky 

(v celkovom objeme 128 mil. Euro) s cieľom zamestnať 

dlhodobo nezamestnaných a hendikepovaných ľudí.  

 

 

3. Oblasť odstraňovania regionálnych rozdielov 

Oblasť regionálneho rozvoja a aplikácie zákona o podpore 

najmenej rozvinutých okresov prechádza s účinnosťou od 1. januára 

2017 pod pôsobnosť Úradu vlády SR (SMER – sociálna demokracia). 

Okrem plnenia iných záväzkov obsiahnutých v Programovom 



vyhlásení vlády SR sa SMER – sociálna demokracia prioritne v roku 

2017 sústredí na nasledujúce úlohy: 

a) Dôslednú aplikáciu zákona o podpore najmenej rozvinutých 

okresov a dôraznú kontrolu plnenia Akčných plánov, ktoré 

v zákonom určených 12 okresoch schválila vláda SR. 

Rozšírenie pôsobnosti citovaného zákona na ďalších 

minimálne 5 najmenej rozvinutých okresov, menovite okresy 

Gelnica, Košice okolie, Bardejov, Medzilaborce a Snina.  

b) Efektívne využitie schválených kapitálových výdavkov 

v zdravotníctve (70 mil. Euro na rok 2017) v kombinácii 

s prostriedkami zo štrukturálnych fondov EÚ tak, aby sa 

v priebehu roku 2017 začala príprava alebo už priamo 

realizácia nasledujúcich projektov: 

- rekonštrukcia urgentných príjmov v Kráľovskom Chlmci, Brezne, 

Bardejove, Trenčíne, Martine a Bratislave, 

- komplexná rekonštrukcia a lebo rekonštrukcia vybraných 

priestorov v Nových Zámkoch, Nitre, Trenčíne, Žiline, Martine, 

Bratislave a v Banskej Bystrici, 

- obnova prístrojového vybavenia  v Žiline, Prešove, Banskej 

Bystrici a v Bratislave. 

c) Hľadanie podpory na prijatie novelizácie ústavného zákona 

o rozpočtovej zodpovednosti s cieľom zohľadniť strategické 

investície predovšetkým v oblasti infraštruktúry 

v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

d) Predloženie návrhu zákona o strategických podnikoch 

a zákaze ich privatizácie. 

e) Predloženie novelizácie ústavy SR výrazne obmedzujúcej 

nadobúdanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy zahraničnými 

právnickými a fyzickými osobami (po vzore ústavného zákazu 

vývozu pitnej a minerálnej vody z územia SR).  



 

 


