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Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, 

rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť 
 

 

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, 

sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť 

 

4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností 

a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré 

budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.   

 

Predkladaný materiál nemá vplyv na 

hospodárenie domácností. 

Kvantifikujte:  
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na 

priemerného obyvateľa 

- Rast alebo pokles príjmov / výdavkov za 

jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností 

- Celkový počet obyvateľstva / domácností 

ovplyvnených predkladaným materiálom 

 

Predkladaný materiál nemá vplyv na 

hospodárenie domácností 

 

 
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) 

vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom 

a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín 

obyvateľstva. 

 

Predkladaný materiál bude mať 

pozitívny vplyv v oblasti prístupu 

k tovarom a službám. Zvyšovanie kvality 

dopravnej infraštruktúry formou 

realizácie navrhovaných opatrení by 

malo viesť ku kvalitnému a kapacitne 

výkonnejšiemu prepojeniu regiónov SR, 

k zvýšeniu prepravených osôb, zvýšeniu 

prepravných výkonov, k zvýšeniu kvality 

ponuky služieb verejnej osobnej 

dopravy, k rozšíreniu portfólia služieb 

v nákladnej doprave ako aj k zvýšeniu 

bezpečnosti železničnej doprave. 

 

4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí. 

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť. 

 

  

Predkladaný materiál má pozitívny 

vplyv na rovnosť príležitostí 

prostredníctvom nediskriminačného 

prístupu ku kvalitnejšej a bezpečnejšej 

železničnej infraštruktúre. 

 
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť. 

 
Aké sú  vplyvy na zamestnanosť? 

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené 

schválením predkladaného materiálu? 

Hrozí v prípade schválenia predkladaného 

materiálu hromadné prepúšťanie? 

Opatrenia definované v materiáli sa  

orientujú na optimalizáciu počtu 

zamestnancov spoločnosti a budú mať 

negatívny dopad na vývoj zamestnanosti 

v sektore železničnej dopravy. Okrem 

prehodnotenia stavu a zloženia portfólia 

zamestnancov sú opatrenia zamerané aj 

na zvýšenie úrovne vzdelania 

zamestnancov, prípadne na rekvalifikáciu 
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zamestnancov.  

Negatívny dopad na zamestnanosť 

bude mať aj realizácia opatrenia 

zameraného na sústredenie pracovísk 

údržby a opráv železničných koľajových 

vozidiel do menšieho počtu pracovísk. 

Z pohľadu straty zamestnania budú 

ohrozené hlavne prevádzkové 

a robotnícke pracovné funkcie, ako aj 

technicko-hospodárski zamestnanci.  

Optimalizácia štruktúry parku 

železničných koľajových vozidiel 

predpokladá účasť slovenských 

výrobných podnikov, čo bude mať 

pozitívny dopad na zamestnanosť 

v tomto segmente trhu.  

Realizáciou opatrení v oblasti obchodu 

a poskytovania služieb zákazníkom a 

znížením poplatku za použitie 

železničnej infraštruktúry sa očakáva 

nárast prepravných výkonov CARGO. 

Tým sa vytvorí priestor pre vznik nových 

pracovných príležitostí, prípadne sa tým 

zmiernia negatívne dopady na 

zamestnanosť ako dôsledok 

optimalizácie zamestnanosti v 

spoločnosti. 

 


