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 V rámci spoločného projektu Rakúskej odborovej centrály (ÖGB) a Konfederácie 

odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) „Arbeitsmarkt+/Trh práce+“ sa 

uskutočnila vo Faustovej sieni v Bratislave 25. 2. 2014 konferencia na tému spoločného trhu 

práce v priestore regiónov Bratislava, Trnava a Dolného Rakúska. V úvode konferencie 

prezident KOZ SR Jozef Kollár, prezident ÖGB Erich Foglar a primátor Bratislavy Milan 

Ftáčnik spoločne deklarovali potrebu zlepšiť situáciu zamestnancov na novom spoločnom 

trhu práce Rakúska a Slovenska. Blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy je v Európe 

jedinečná a vytvorením „Regiónu Twin City Bratislava – Viedeň“ vznikol hospodársky 

priestor v ktorom odbory čaká veľa práce. „Vzájomná výmena informácií a právneho 

poradenstva je kľúčom k efektívnej sociálnej ochrane zamestnancov“, boli slová ktoré 

zarezonovali u všetkých rečníkov. Prezident ÖGB  Erich Foglar osobitne zdôraznil 

zachovanie základných sociálnych práv a istôt a vyzdvihol potrebu ich nadradenosti voči 

slobodám. V tejto súvislosti pomenoval posolstvo odborov konkretizovať abstraktný 

bruselský svet v každodennom živote a nutnosť participovať na vytváraní pravidiel. 

 V ďalšej časti predstavitelia Centra sociálneho dialógu a Servisu trhu práce 

v Rakúsku predstavili analýzu zamestnanosti v obidvoch krajinách. Venovali sa rizikovým 

skupinám zamestnancov a hlavne zlepšeniu podmienok zamestnávania mladých ľudí. 

 V odpoludňajšej časti konferencie sa konal okrúhly stôl na tému: Boj proti nelegálnej 

práci ako nástroj sociálneho dialógu.  Zástupcovia Ústredia práce SR, NIP, Rakúskej 

finančnej polície, ministerstva práce Rakúska, Kompetenčného centra pre boj proti mzdovému 

a sociálnemu dumpingu v Rakúsku spolu s účastníkmi konferencie diskutovali o dôvodoch 

vzniku nelegálnej práce vo všetkých jej formách a riešeniach ako zefektívniť proces jej 

odstraňovania.  

  

 

 

 
 

  

 Ak práceneschopnosť (ďalej len „PN“) trvá dlhšiu dobu a prechádza z 

jedného mesiaca do druhého, je občan, ktorý zo Sociálnej poisťovne (ďalej len 

„SP“) poberá dávku nemocenské, je povinný začiatkom každého ďalšieho 

mesiaca trvania PN predkladať SP Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej 

neschopnosti (tzv. lístok na peniaze). Vystavuje ho lekár. 

 Ak poberateľ dávky nemocenské Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej 

neschopnosti za uplynulý kalendárny mesiac nepredloží, dávku nemocenské mu 

SP nevyplatí. 

 
(Zdroj: Informačný spravodajca pre VS SR, vssr.sk)  


