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Úvod 

 
"Spolu sme silnejší" - je heslom Nórskeho odborového zväzu verejnej správy (NTL), 
partnera projektu Zlepšovanie sociálneho dialógu prostredníctvom nórsko-slovenského 
partnerstva, ktorý realizovala Základná organizácia SLOVES pri Úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny Zvolen v rokoch 2013 - 2014. Počas projektu sa slovenskí odborári mali 
možnosť učiť o odborovom hnutí a kolektívnom vyjednávaní v Nórsku, v krajine so 
storočnou odborárskou tradíciou. Výsledkom tohto učenia je publikácia, ktorú 
vydávame na záver projektu. Jej autormi a autorkami sú členovia a členky projektového 
tímu, odborári a odborárky zo základných organizácií SLOVES vo Zvolene, Krupine a 
Banskej Bystrici. Napísali svoje skúsenosti, ktoré získali počas pracovných ciest v Oslo, v 
partnerskom odborovom zväze NTL, aby sa s nimi podelili s ďalšími kolegami a 
kolegyňami v odborovom hnutí.  Aby sme spoločne boli silnejší a budovali tak dôstojné 
postavenie zamestnancov verejnej správy. 
 
Veľká vďaka patrí tajomníkovi NTL Leifovi Hellandovi, viceprezidentovi NTL v NAV 
(Základnej organizácii NTL pri Nórskej verejnej agentúre práce sociálnej starostlivosti 
Nórska) Svenovi Ivarovi Skadjevågovi a ich kolegom za výborne zostavený program 
dvoch týždňov pracovných ciest slovenských odborárov v nórskom Oslo, cenné diskusie, 
vynikajúcu starostlivosť  a zaujímavé prednášky na Slovensku.  
 

 
 
 
 
 
Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.   
projektová manažérka  
a zostavovateľka publikácie 
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Aj malá vec vie povzbudiť a posunúť človeka dopredu 

 
Rozhovor s predsedníčkou ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen  

Evou Kocmanovou 
 

 
 Evka, bola si pri zrode projektu. Čo ťa 

k práve takémuto projektu viedlo? Čo 
si si od toho sľubovala? 

 
V odboroch  pracujem od roku 1975 a 
vždy som sa zaujímala o dôstojné 
postavenie pracujúcich, dobré pracovné 
podmienky, odmeňovanie zamestnancov, 
zdravotná starostlivosť a podobne. 
Projekt „Zlepšenie sociálneho dialógu 
prostredníctvom nórsko-slovenského 
partnerstva“ sa dostal ku mne od mojej 
kolegyne, ktorá ma oslovila, že táto 
možnosť je. Už dlhšiu dobu som 
stagnovala vo funkcii predsedu odborovej 
organizácie a cítila som, že už nemám čo 
ponúknuť členom odborovej organizácie, 
ako ich zaujať, aby aj oni mali pocit, že 
odborová organizácia nie je v izolácii.  
V tomto projekte som videla východisko 
z izolácie, že im ukážem vymoženosti 
plynúce z nórskych skúseností v oblasti tripartitného dialógu, efektívnej politiky na trhu 
práce, systému sociálneho zlepšenia a možnosti celoživotného vzdelávania. 
 
 Bolo ťažké napísať projekt? Písali ste si ho sami, alebo ste ho niekomu zadali 

napísať?  
 
Určitá obava v napísaní projektu určite tu bola, nakoľko sme nemali žiadne skúsenosti 
s takýmto zameraním. Čo nás zaujalo na tomto projekte bolo to, že mal posilniť vzťahy 
medzi  Nórskom a Slovenskom na základe vymožeností plynúcich z nórskych skúseností 
v oblasti tripartitného dialógu, efektívnej politiky na trhu práce, systému sociálneho 
zabezpečenia a možnosti celoživotného vzdelávania.  
 
Z týchto skutočností vychádzala aj autorka nášho projektu Ing. Lívia Klimentová, ktorá 
bola zamestnankyňou ÚPSVaR Zvolen a mala na starosti realizáciu projektov. V tom sme 
mali výhodu a nádej na úspešnosť prijatia projektu. Pri písaní projektu sa zamerala na 
oblasť  zlepšenia sociálneho dialógu a jeho praktiky na základe nórskych skúseností 



 5 

v oblasti tripartitného dialógu a efektívnej politiky na trhu práce. Projekt je zameraný aj 
na zvýšenie uvedomenia si nevyhnutného zlepšenia sociálneho dialógu a dôležitosti 
zmien v praktikách sociálneho dialógu.  
 
 Projekt realizuje ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen už jeden a pol roka. Čo sa za ten čas 

udialo?  
 
V máji 2013 sa šiesti zástupcovia slovenskej časti projektu zúčastnili študijnej cesty v 
nórskom Oslo, kde sme mali možnosť dozvedieť sa o histórii kolektívneho vyjednávania 
a  o princípoch kolektívneho vyjednávania v Nórsku v súčasnosti. Štyria zástupcovia 
projektu sa zúčastnili na podobnej študijnej ceste na jar 2014. 
 
Poznatky, ktoré sme získavali od nórskych partnerov, sme sa snažili šíriť ďalej. 
Zorganizovali sme stretnutia s  ZO SLOVES pri ÚPSVaR v Krupine, vo Veľkom Krtíši a aj 
v Banskej Bystrici, na ktorých prednášali naši nórski partneri. 
 
 Ktoré inštitúcie ste navštívili v Oslo? 
 
Zástupcovia NTL nám pripravili veľmi zaujímavý program pozostávajúci z prednášok, 
diskusií a exkurzií.  Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií z Nórskeho parlamentu 
ako aj z Ministerstva práce a sociálnych vecí, z Obvodného úradu práce sociálnych vecí a 
navštívili sme aj centrum kompenzačných pomôcok pre sociálne odkázaných občanov v 
Nórsku.        
 
 Čo ťa najviac zaujalo počas študijnej cesty? 
 
Zaujala ma ich myšlienka Nórskeho odborového zväzu a ľudí, ktorí pracujú s  nadšením 
pre zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov vo verejnej a štátnej 
správe. Solidarita ako základná odborárska hodnota je silnou devízou v celej krajine.    
 
 Zmenil sa nejako tvoj prístup k vlastnej odborárskej práci po návrate z Nórska? 
 
Určite, v prvom rade som zistila, že je potrebné podávať informácie všetkým 
zamestnancom, nielen členom odborovej organizácie. Zmeniť spôsob kolektívneho 
vyjednávania a to s využitím rovnocennosti partnerov, vyjednávanie v skupine, mať 
jasné ciele a priority pri kolektívnom vyjednávaní, diskutovanie a hľadanie spoločnej  reči 
pri riešení pracovných podmienok ako aj pri rozdeľovaní sociálneho fondu. 
Viac dbať na pracovné prostredie, zaujímať sa v akom prostredí zamestnanec pracuje, či 
má dostatočné pracovné podmienky a pracovné pomôcky pri práci.   
Nie je ľahké naraz uviesť všetky získané poznatky do praxe, ale aj malá vec vie povzbudiť 
a posunúť človeka dopredu.   
 
 Čo sa podarilo vašej ZO SLOVES vyjednať s vedením Úradu práce a sociálnych vecí 

počas minulého roka, resp. v kolektívnej zmluve na tento rok? 
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Vyjednávanie medzi vedením UPSVaR Zvolen ako zamestnávateľom a  odborárskou 
organizáciou je zložitý proces. Hľadať spoločnú reč a kompromisy je veľmi náročné. 
Začali sme od menších vecí, podarilo sa nám vyjednať, aby noví zamestnanci, ktorí 
pracujú s rizikovou skupinou klientov boli zaočkovaní. Zamestnanci, ktorí chodia do 
terénu na šetrenie ku rizikovej skupine klientov, dostávajú osobné ochranné prostriedky. 
Podarilo sa nám upraviť pracovný čas v období zvýšeného  pracovného zaťaženia teplom. 
Dosiahli sme, aby každý zamestnanec mal výškovo nastaviteľnú ergonomickú stoličku.  
Ďalej sa nám podarilo vyjednať, aby zamestnávateľ zabezpečil pre každého zamestnanca 
monitor k počítaču s ochranou „TCO 03“, taktiež sa nám podarilo vybaviť, aby 
zamestnávateľ zakúpil pre zamestnancov podložky pod nohy, montáž pohlcovača 
pachov a ventilátory v kritických kanceláriách. 
Podarilo sa vyjednať s vedením UPSVaR Zvolen, aby zabezpečil opravu schodišťa po 
pracovnom úraze na pracovisku v Detve.  
V rámci zlepšenia životného prostredia bola na pracovisku v Detve zavedená teplá voda 
a vymaľovanie všetkých vnútorných priestorov. 
V kolektívnej zmluve na rok 2014 sme dohodli len zvýšenie DDP, ďalšie dve veci, ako je 
zvýšenie tvorby sociálneho fondu a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
sa nám nepodarilo vyjednať. 
 

Rozhovor viedla Magdaléna Bernátová 
 

NTL - Nórska odborová organizácia verejnej správy 

 
Norsk Tjenestemannslag (Nórska odborová organizácia 
verejnej správy, NTL) je odborovým zväzom zamestnancov, 
ktorí pracujú pre štát, alebo vo verejných organizáciách, 
agentúrach a podnikoch, ako sú výskumné inštitúcie a 
pôvodne štátne podniky. NTL je takisto odborovým zväzom 
pre študentov, ktorí študujú v odboroch súvisiacich s verejnou 
správou. Všetci zamestnanci na týchto pracovných pozíciách 
bez ohľadu na pozíciu môžu byť členmi NTL. NTL má približne 
50 000 členov a je prepojená s LO Nórska (Nórska 
konfederácia odborových zväzov).  
 
Kolektívne vyjednávanie a politický vplyv  
 
NTL je dôležitým politickým prostriedkom, ktorý ovplyvňuje politiku súvisiacu s členmi a 
odvetviami, v ktorých pracujú. NTL sa takisto aktívne podieľa na podpore ochrany a 
posilnenia nórskeho systému sociálneho zabezpečenia.  
 
NTL sa zapája do kolektívneho vyjednávania a rokovaní o mzdách a pracovných 
podmienkach samostatne, alebo prostredníctvom  LO Nórska. LO Nórska (Nórska 
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konfederácia odborových zväzov) – je najväčšia a najvplyvnejšia nórska zamestnanecká 
organizácia. (LO má v nórskej spoločnosti silnú pozíciu a značne ovplyvňuje vývoj 
spoločnosti už viac ako storočie. V rámci 22 národných odborových zväzov je združených 
okolo 900 000 zamestnancov. Tieto zväzy sú súčasťou LO a NTL je jedným z týchto 
združení.) NTL zabezpečuje vyjednávanie s viac ako 100 zamestnávateľmi nielen na 
úrovni platových a pracovných podmienok, ale takisto aj ohľadom ostatných záležitostí, 
ktoré ovplyvňujú pracovný život zamestnancov, ako napr. pracovné zmluvy, pracovný 
čas, sociálne výhody – rodičovská dovolenka, systém dôchodkového zabezpečenia,  
postupy odmeňovania, privatizácia, outsorsing a prevzatie spoločnosti. 
 
NTL radí, obhajuje a podporuje členov v prípade, že majú pracovné problémy.  
Takisto: 
- dojednáva mzdové a pracovné podmienky, 
- kampaň za bezpečné pracovné miesto v súlade s pracovnými štandardmi, 
- ponúka výhody a služby, 
- ovplyvňuje zamestnávateľov a vládu. 
 
NTL nie je prepojené so žiadnou politickou stranou. Aj napriek tomu si odborové hnutie 
stanovilo ciele, ktoré je možné dosiahnuť len prostredníctvom politických rozhodnutí. To 
znamená, že odborové hnutie musí postupovať politicky a zabezpečiť skutočný vplyv na 
záujmy našich členov. 
 
Z tohto dôvodu sa NTL snaží ovplyvňovať politické strany a volených politických 
predstaviteľov, aby brali do úvahy názory odborových zväzov. 
 
Organizácia 
 
NTL je rozdelená na zamestnanecké pobočky po celej krajine a všetky pobočky majú 
svoje vlastné predstavenstvá. Pobočky sú zastúpené na Kongrese NTL, ktorý sa koná 
každé štyri roky. Kongres je najvyšším orgánom odborov a rozhoduje o politickom 
postavení NTL prostredníctvom dokumentov, ktorými sú napr. Stanovy a Akčný program. 
 
Všetci odborári v Nórsku patria buď k miestnej odborovej organizácii, alebo k pobočke 
odborového zväzu, ktorá zastupuje záujmy svojich členov na miestnej úrovni. Po takmer 
celom Nórsku je približne 3 000 dobre vyškolených volených zástupcov odborových 
zväzov, ktorí zastupujú členov NTL na rozhodovacích stretnutiach, na rokovaniach 
o platových podmienkach a pri riešení rôznych problémov na miestnej úrovni. 
 
Medzinárodná spolupráca 
 
Odborové hnutie je medzinárodné. Nadväzuje kontakty , spolupracuje a rieši spoločné 
problémy medzinárodne. NTL pracuje prostredníctvom medzinárodných organizácií ako 
napr. PSI, EPSU a NOFS, ako aj priamo s LO a národným odborovým hnutím na 
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zabezpečenie maximalizácie úsilia za slobodu, rovnosť a spravodlivosť. 
 
My vás potrebujeme, vy potrebujete nás.  
 
Ktokoľvek kto pracuje v štátnej správe, verejnej službe, verejných agentúrach, alebo 
iných podnikoch verejnej správy, ako výskumné inštitúcie, alebo kultúrne inštitúcie, sa 
môže stať členom NTL bez ohľadu na pracovnú pozíciu, vzdelanie, alebo odbor. 
 
Študenti v oblasti verejnej správy sú vítaní ako členovia - študenti. 
 
Výhody pre členov 
 
- Najdôležitejšou úlohou NTL je ochrana práv zamestnancov na pracovisku a 
vyjednávanie za zlepšenie týchto práv ukotvených v kolektívnych zmluvách. Ako člen 
odborov ste súčasťou kolektívnej ochrany pred zamestnávateľmi, ktorí sa snažia 
obchádzať alebo vyhrocovať pravidlá. 
 
- NTL ponúka širokú škálu možností bezplatného vzdelávania pre členov, od základných 
vedomostí o organizácii, až po profesionálne kvalifikačné vzdelávanie pre aktivistov a 
členov. 
 
- Ak máte problémy na pracovisku, či už spor ohľadom nevyplatenej mzdy, alebo 
nepreplatenej dovolenky, alebo v najhoršom prípade neoprávnené prepustenie z práce, 
či pracovný úraz, NTL vám poradí. Ak je to potrebné, odborár sa môže ujať prípadu na 
pracovnom mieste za účelom jeho vysporiadania prostredníctvom rokovania a 
dojednávania na mieste. Na komplikované prípady zabezpečí NTL aj bezplatnú právnu 
pomoc v zmysle špecifických pokynov. 
 
- Ak ste člen NTL, vzťahuje sa na vás kolektívne domáce poistenie, ktoré poskytuje 
LOfavør. Okrem toho ponúka LOfavør širokú škálu ďalších výhodných poistení a 
bankových služieb pre členov NTL. 
 
Poplatky 
 
Členské je 1,1% zo mzdy + mesačné poistné na kolektívne domáce poistenie, ktoré je pre 
členov NTL povinné, ako aj mesačné poistné na kolektívne cestovné poistenie, ktoré je 
nepovinné.  
 

Zdroje: www.ntl.no  a www.lo.no  
 
 
 

http://www.ntl.no/
http://www.lo.no/
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Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry - základné 
informácie 

 
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (SLOVES) je stabilizovaná, silná 
a reprezentatívna organizácia zamestnancov verejnej správy a verejných služieb, 
založená na demokratických princípoch, ktorá zaručuje práva svojich členov a v ťažkých 
časoch poskytuje sociálnu istotu. 
 
SLOVES je samostatným dobrovoľným a politicky nezávislým združením členov, ktorí 
pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy, v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí 
a miest, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, obcí 
a miest a v ďalších organizáciách štátnej a verejnej správy a kultúry. 
 
Základným poslaním SLOVES je združovať členov na obhajobu 
ich práv a presadzovanie ich pracovných, sociálnych, 
kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú  alebo 
súvisia s vykonávaním ich zamestnania a zabezpečia im 
dôstojnú životnú úroveň. 
Svoju činnosť vykonáva v súlade so stanovami, finančným 
poriadkom, vykonávacími normami a plní úlohy vytýčené 
Programom SLOVES. 
 
Základné organizácie sú základným článkom výstavby odborového zväzu a podľa 
odvetvia alebo zamerania sa združujú do odvetvových sekcií, ktoré sú oprávnené 
prerokovávať a riešiť profesijné a odvetvové otázky odborovej činnosti. V súčasnosti je 
vytvorených 9 sekcií, a to sekcia ústredných orgánov, sekcia územných finančných 
orgánov, sekcia prokuratúry, sekcia úradov práce, dozorných, inšpekčných a skúšobných 
orgánov, sekcia colnej správy, sekcia územnej samosprávy, sekcia Sociálnej poisťovne 
a služieb, sekcia zamestnancov Ministerstva vnútra SR, geodézie a kartografie a sekcia 
kultúry, životného prostredia a ochrany prírody. 
 
Predsedovia sekcií tvoria spolu s predsedom SLOVES Predsedníctvo, ktoré počas roka 
zabezpečuje bežnú činnosť odborového zväzu. 
 
Najvyšším orgánom SLOVES je Kongres odborového zväzu, ktorý je zvolávaný raz za päť 
rokov a prebieha v dvoch častiach. Prvú časť tvoria výročné konferencie sekcií, druhú 
časť tvorí zjazd, na ktorom sa schvaľujú najdôležitejšie dokumenty a zároveň sa určujú 
programové ciele odborového zväzu na päťročné obdobie, a to prijatím Programu 
SLOVES. 
 
Najvyšším orgánom odborového zväzu medzi kongresmi je Snem SLOVES zložený 
z členov Predsedníctva a zástupcov  jednotlivých sekcií. Ich  počet sa odvíja od počtu 
členskej základne každej sekcie. 
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Na základe schváleného programu si odborový zväz osobitne vytyčuje úlohy na každý 
rok a po jeho skončení hodnotí ich plnenie. 
Pri presadzovaní  požiadaviek sa odborový zväz snaží vo svojej práci preferovať sociálny 
dialóg ako efektívny nástroj zamestnaneckej a odborárskej angažovanosti na udržanie 
sociálneho zmieru. Najvýraznejším formálnym vyjadrením fungovania sociálneho 
dialógu je nepochybne kolektívne vyjednávanie na všetkých úrovniach. 
 
V kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa sa totiž každoročne vyjednáva nielen zlepšenie 
pracovných podmienok pre viac ako 300 tisíc zamestnancov verejnej správy, ale  
predovšetkým zvýšenie ich platových taríf, teda to, čo je pre  členov najdôležitejšie. 
Vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu sa práve v mzdovej oblasti nedosahoval vo 
vyjednávaní  úspech a výsledky  vôbec nezodpovedali vynaloženému úsiliu. Podarilo sa 
však presadiť skrátenie pracovného času, predĺženie dovolenky, zvýšenie odchodného 
pri odchode do dôchodku, odstupného pri skončení pracovného pomeru, dôchodkového 
sporenia a sociálneho fondu, čo nie sú zanedbateľné výhody pre zamestnancov verejnej 
správy. 
 
SLOVES sa aktívne podieľa na príprave všetkých právnych predpisov, a to nielen 
v pracovnoprávnej oblasti, ale aj v tých oblastiach, ktoré sú dôležité pre všetkých 
občanov našej republiky. K návrhom predkladá pripomienky a stanoviská jednak 
prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov SR, ktorej je členom, ale aj 
prostredníctvom delegovaných zástupcov SLOVES v orgánoch konfederácie, jej 
pracovných komisiách a najmä v tripartite. V tejto oblasti odborový zväz neustále 
sleduje, ale aj aktívne ovplyvňuje vývoj pracovnoprávnej legislatívy Európskej únie 
a neustále požaduje rozširovanie práv zamestnancov a odborov na Slovensku v takom 
rozsahu, aby dosahovali úroveň danú smernicami EÚ a medzinárodnými zmluvami 
a dohovormi. Na tento účel sa využíva aj naše členstvo v Európskej federácii 
zamestnancov verejných služieb, EUROFEDOP, ktorá vedie intenzívny dialóg s Európskou 
komisiou a poslancami Európskeho parlamentu. 
 
Vnútro odborová činnosť odborového zväzu je zameraná predovšetkým na pomoc  
členom pri presadzovaní ich oprávnených požiadaviek, a to predovšetkým zvyšovaním 
ich právneho vedomia pri aplikácii Zákonníka práce ako aj všetkých  právnych predpisov  
v pracovnoprávnej a sociálnej oblasti. K tomu slúžia školenia, ktoré sa pre členov 
organizujú každý rok na aktuálne témy. Počas školení sú odborári informovaní 
o postojoch, zámeroch a aktivitách odborového zväzu.  
 
Vzhľadom na neustále prebiehajúce reformy verejnej správy na Slovensku sa  SLOVES 
snaží presadzovať optimálne riešenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov – členov 
SLOVES pri akejkoľvek organizačnej zmene, reorganizácii alebo reštrukturalizácii 
zamestnávateľa. Odborní zamestnanci SLOVES sú v dennom kontakte s členmi, ktorí sa 
na zväz obracajú telefonicky alebo prostredníctvom mailovej pošty so žiadosťou 
o pomoc pri riešení svojich pracovnoprávnych problémov. Pokiaľ sa nepodarí vec vyriešiť 
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mimosúdne  dohodou so zamestnávateľom, zastupujú našich členov bezplatne aj 
v súdnych sporoch. 
 
Nemožno opomenúť aj ďalšiu dôležitú úlohu odborového zväzu, ktorou je aktivizácia 
mladých členov základných organizácií vytvorením takých podmienok, aby sa ich podiel 
na činnosti zväzu zvýšil. K tomu slúži predovšetkým Komisia mladých SLOVES, ktorej 
úlohou je zatraktívniť prácu v odboroch pre nových mladých členov, ukázať, že 
existencia odborov na pracovisku má svoj význam a zaslúžia si dôveru a podporu 
zamestnancov. 
 
Viac ako dvadsať rokov histórie odborového zväzu je naplnených ťažkou prácou, 
mnohými úspechmi ale aj mnohými sklamaniami. Je však nespochybniteľné, že po 
týchto rokoch môžeme konštatovať, že SLOVES je silnou, reprezentatívnou organizáciou 
zamestnancov verejnej správy, ktorej profesionalitu a serióznosť nemôže nikto 
spochybňovať a ktorá má pevné miesto v politicko-rozhodovacej štruktúre Slovenskej 
republiky. 
 

Mária Mayerová 
predsedníčka SLOVES 

 

Kolektívne vyjednávanie v Nórsku a na Slovensku 
 
Úvod - pojem odborové hnutie a jeho význam 
 
Odborové hnutie sa stalo významnou súčasťou politického, hospodárskeho a sociálneho 
života európskych krajín. Vo veľkej časti nášho obyvateľstva pretrváva názor, že odbory 
sú v demokratickej spoločnosti prežitkom. Proti tomuto názoru hovorí skutočnosť, že 
v západnej Európe, kde bol rozvoj odborárskeho hnutia slobodný, si odborové hnutie 
udržiava významné postavenie. 
 
Veľká časť odborových organizácií zo Slovenska, ako aj z Nórska, je súčasťou 
medzinárodných organizácií, čím sa posilňuje aj ich postavenie v Medzinárodnej 
organizácii práce, ktorá je tripartitnou štruktúrou zloženou zo zástupcov 
zamestnávateľov, zamestnancov a vlád. 
 
Pôsobenie odborárov v Nórsku a na Slovensku je rozdielne a ovplyvňujú ho najmä 
tradície a vnútroštátne zákonodarstvo. To však neprekáža pri vzájomnej spolupráci 
medzi odborármi. 
 
Odborové hnutie v Nórsku, ale aj na Slovensku prešlo od svojho vzniku výraznou 
transformáciou. Prevažná väčšina odborárskych požiadaviek v Nórsku a na Slovensku sa 
napĺňa, ale neustále sa otvárajú nové a nové otázky, ktorých riešenie patrí do oblasti 
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sociálneho dialógu, kde  odborové hnutie zohráva a bude zohrávať významnú úlohu 
v demokratickej spoločnosti. 
 
Vzhľadom na tieto skutočnosti SLOVES - Slovenský odborový zväz verejnej správy 
a kultúry, ako aj Nórska odborová organizácia pre štátnu a verejnú správu (NTL) nemajú 
za cieľ zatlačiť do úzadia ostatné odborové hnutia, ale snahou je dokumentovať dôveru v 
silu dialógu, solidarity, pokroku a sociálnej spravodlivosti. SLOVES - SOZVSK a NTL 
odmietajú každý hospodársky systém, ktorý sa snaží používať človeka ako nástroj. 
Človek je najdôležitejším faktorom produkcie a zároveň je i jeho zmyslom. Každý človek 
má právo na také pracovné podmienky, ktoré umožňujú normálny vývoj jeho osobnosti. 
Odborové organizácie sú neodňateľným právom zamestnancov. Prostredníctvom 
slobodného združovania sa v odborových organizáciách ľudia obhajujú ich oprávnené 
požiadavky a dožadujú sa svojich práv. Odborové organizácie plnohodnotne 
spolupracujú na vytváraní demokratických štruktúr a fungujúceho sociálneho 
a hospodárskeho života, presadzovaní ľudských práv, ochrane práv zamestnancov 
a spolupracujú aj pri získavaní potrebných informácií pre pracujúcich v oblasti 
vzdelávania a výchovy. NTL v Nórsku  aktívne presadzuje  účasť žien na sociálnom 
a odborárskom živote a realizuje účinnú politiku hlavne v oblasti životného prostredia 
(napr. v akom prostredí zamestnanec pracuje).  
 
Vychádzajúc z rýchlych zmien, ktoré sa na Slovensku uskutočňujú v oblasti 
zamestnanosti, sa SLOVES zameriava aj na posilnenie aktivít v oblasti odborárskych práv, 
akejkoľvek diskriminácie a  rovnakého postavenia mužov a žien. Hlavnou požiadavkou je 
vytvárať rovnaké šance pre všetky skupiny zamestnancov.  
 
Hlavným poslaním nórskych a slovenských odborárov  je podpora a ochrana 
zamestnancov, čo realizujú aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce medzi 
odborovými organizáciami. Patrí sem zlepšovanie bezpečnosti práce a životných 
podmienok zamestnancov a ich rodín a podpora ľudských a občianskych práv, sociálnej 
spravodlivosti, rovnoprávneho postavenia mužov a žien, posilňovanie slobody 
a demokracie. 
 
Slovensko – história  a vývoj odborového zväzu 
 
Významný medzník vo vývoji odborového hnutia na Slovensku nastal v roku 1990, kedy 
sa konal slovenský všezväzový zjazd, na ktorom vznikla Konfederácia odborových zväzov 
Slovenskej republiky (KOZ SR). Táto organizácia má 300 - tisíc členov v 28 odborových 
zväzoch a v odborovom hnutí, v ktorom je  začlenený aj SLOVES - Slovenský odborový 
zväz verejnej správy a kultúry. Konfederácia odborových zväzov zohráva na Slovensku 
dominantnú úlohu. Popri KOZ SR existuje aj niekoľko malých odborových organizácií, 
ktoré neprekročili hranicu 10 - tisíc členov.    
 
V roku 1997 na okresných úradoch práce a iných štátnych orgánoch začali vznikať 
odbočky Všeobecného slobodného odborového zväzu (VSOZ) ako protiváha k rezortným 
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zväzom združeným v KOZ SR a v novembri toho istého roka sa konalo zakladajúce 
zhromaždenie Združenia odborových zväzov (ZPZ), ktoré malo vystupovať ako 
„náhradný reprezentant zamestnancov“ pri tripartitných rokovaniach namiesto KOZ SR, 
ktorá v tom období prerušila sociálny dialóg v rámci Rady hospodárskej a sociálnej 
dohody. Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému právo slobodne sa združovať 
s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Odborové organizácie 
vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj 
zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví je neprípustné. Obmedzenie 
odborových zväzov je prípustné len v tom prípade, ak ide o ochranu bezpečnosti štátu. 
V tomto roku (1997) na Slovensku nebola po prvýkrát od začiatku fungovania 
tripartitného modelu podpísaná Generálna dohoda na celoštátnej úrovni a KOZ SR, po 
parlamentnom schválení mzdovej regulácie, zaujala zásadne odmietavý postoj 
k rokovaniu. 
 
Roky 1990 – 1998 
Vzniká Rada hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD) – tripartitný orgán na kolektívne 
vyjednávanie. Zloženie RHSD: vláda, odbory a zamestnávatelia. 
 
Roky 1998 – 2002 
Po parlamentných voľbách na jeseň 1998 vzniká nová vláda – „pravicovo-ľavicová“, 
ktorá zrušila mzdovú reguláciu, čím došlo k obmedzeniu činnosti všetkých odborov na 
Slovensku.  Došlo k spresneniu vzťahov medzi vládou a odborovými organizáciami, 
presne sa stanovila reprezentatívnosť zastupovania jednotlivých sociálnych partnerov. 
Nastáva liberalizácia pracovného práva – zmena Zákonníka práce. 
 
Roky 2002 – 2006 
Vláda si dala za cieľ  znížiť mieru korporativizmu vo verejnom živote na Slovensku. 
Odborové organizácie kritizujú Programové vyhlásenie vlády. Nastáva kritika odborov 
voči uskutočňovaným ekonomickým a sociálnym reformám. Vtedajšia vláda vnímala 
nespokojnosť odborárov ako spolitizovanie odborov. V roku 2004 vláda zrušila 
postavenie RHSD a zriadila len poradný orgán vlády v oblasti sociálneho dialógu na 
celoštátnej úrovni. Nespokojnosť odborárov s činnosťou vlády a parlamentu viedla 
k predčasným voľbám.   
 
Roky 2006 – 2010 
Po nástupe novej vlády po parlamentných voľbách, sú odbory v očakávaní, že dôjde k 
zmenám v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Podľa ich predložených návrhov požadujú 
zmeny v trojstupňových konzultáciách na celoštátnej úrovni. Vzniká Hospodárska rada 
SR (HRSR). Zákon o trojstranných konzultáciách sa novelizuje. Novelou zákona 
o kolektívnom vyjednávaní sa dosiahlo to, že záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa sa rozšírila na všetkých zamestnávateľov. 
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Roky 2010 – do dnes 
Novelizácia zákona o kolektívnom vyjednávaní ako aj novela Zákonníka práce prináša 
liberalizačné ustanovenia, čím sa posilnila a rozšírila právomoc zamestnaneckých rád 
a zamestnaneckých dôverníkov, a to pri dohadovaní pracovných podmienok, vrátane 
mzdových, a podmienok zamestnávania.  
V máji 1999 Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) schválila nový zákon o tripartite. 
Podmienky vyplývajúce z tohto zákona v súčasnosti na tripartitné vyjednávanie spĺňa iba 
KOZ SR. Tá organizuje predtripartitné rokovania, na ktoré pozýva aj predstaviteľov 
partnerských odborových ústredí. Taktiež bol určený nezávislý rozhodca, ktorého si určili 
zúčastnené strany dohodou. Od 1.12.2004 pôsobí na Slovensku Rada hospodárskeho 
a sociálneho partnerstva. Členmi sú: vláda SR, Konfederácia odborových zväzov, 
Asociácia zamestnávateľov a združení, Republiková únia zamestnávateľova a ZMOS. Na 
základe prijatého štatútu reprezentujú záujmy zamestnávateľov zástupcovia 
vymenovaní reprezentatívnym združením odborových zväzov zamestnancov, ktorí sú 
členmi odborov. Od 1.4. 2007 sa RHSP nazýva Hospodárska a sociálna rada SR. 
 
Slovensko 
 
Napriek zložitej ekonomickej situácii je veľmi dôležité vytvárať či udržať pracovné miesta, 
spravodlivé mzdy a zachovať systém sociálneho zabezpečenia. K prioritám patrí 
zavádzanie nových opatrení hospodárskej politiky na podporu vzniku novej 
zamestnanosti a na reštrukturalizáciu existujúcej zamestnanosti, zvýšenie motivácie 
pracovnej sily na vstup (alebo návrat) do zamestnanosti zvýhodnením pracovných 
príjmov pred sociálnymi príjmami a zvyšovanie rozsahu účinnosti aktívnej politiky práce. 
Úlohou odborových zväzov je vytvárať ekonomické stimulačné plány zohľadňujúce 
reálne možnosti, čo musia brať do úvahy i sociálni partneri. 
 
Ekonomické, sociálne a politické pomery na Slovensku a v Nórsku sa odlišujú, a to 
možno zdôrazniť aj v súvislosti s doterajšími výsledkami hospodárskeho vývoja v 
oboch  krajinách. Z hľadiska situácie na trhu práce Nóri prednostne reagujú na svoje 
špecifické potreby. 
 
Odborové hnutia predstavujú na Slovensku najvýznamnejšiu reprezentáciu 
zamestnancov. Pozornosť odborárov sa sústreďuje na  sociálny dialóg, ekonomickú 
politiku i politiku trhu práce. 
 
Napriek rozdielnosti vývoja sociálneho partnerstva v našich krajinách majú sociálni 
partneri stále dôležitý priestor na pôsobenie na rôznych úrovniach a ako partneri majú 
svoj vplyv aj na medzinárodných úrovniach. Ponúka sa nám šanca na základe poznatkov 
z Nórska dostať sociálne témy do centra záujmu spoločnosti. 
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Nórsko 
 
Nakoľko v Nórsku sú rôzne platy medzi štátnymi zamestnancami a verejnými 
zamestnancami, úlohou NTL je zjednotenie platov v obidvoch inštitúciách.  Nórska 
odborová organizácia NTL dbá na bezpečnosť členov odborov, presviedča ich o svojich 
úmysloch a hľadá alternatívy spolupráce s ostatnými odborovými organizáciami, ktoré 
v Nórsku pôsobia, ale snaží sa aj o spoluprácu s politickými stranami, ktoré sú vo vláde. 
Jednou z úloh odborárov je dosiahnutie dĺžky pracovného času  na 33 hodín/týždeň.   
Vzdelávanie odborárov: nórsky systém kladie veľký dôraz na vzdelávanie odborárov. 
Úlohou NTL je pomáhať svojim členom pri získavaní vyššieho vzdelania.  
 
Vymoženosti, ktoré dostávajú jednotlivci zaradení do sociálneho systému v Nórsku, 
odborová organizácia NTL sleduje prostredníctvom špeciálnych komisií, aby zabránila 
zneužívaniu tohto sociálneho systému. 
 
Zamestnanci sú pridelení k všeobecnému lekárovi, ktorého určí zamestnávateľ. 
Zamestnávatelia musia mať plán krokov, ako postupovať na zlepšení pracovného 
prostredia, na odstraňovaní a znížení chorobnosti zamestnancov.  
 
Kolektívne vyjednávanie na Slovensku 
 
Skutočný sociálny dialóg, ktorého výsledkom sú uzatvorené kolektívne zmluvy 
a dosiahnutý sociálny zmier, sa na Slovensku začal praktizovať až po páde komunizmu 
po roku 1989. Vytvoril sa právny rámec a inštitúcie sociálneho dialógu, ktoré sa 
v priebehu viac ako 20 rokov vyvíjali. Sociálny dialóg zahrňuje v sebe predovšetkým dve 
oblasti. Prvou z nich je poskytovanie informácií a konzultácií medzi sociálnymi partnermi 
a druhou je kolektívne vyjednávanie na rôznych úrovniach, ktorého výsledkom býva 
uzatvorená kolektívna zmluva. Často sa tieto oblasti navzájom sa prekrývajú. 
 
Kolektívne vyjednávanie je základná forma komunikácie medzi sociálnymi partnermi. 
Sociálni partneri vedú sociálny dialóg – tripartitné konzultácie za účasti štátnej správy na 
celoštátnej, odvetvovej, prípadne aj na regionálnej úrovni - tzv. dvojstupňové 
vyjednávanie. Účasť štátu v sociálnom dialógu je podmienená faktom, že štát patrí  
medzi najväčšieho zamestnávateľa, a teda kolektívne vyjednávanie vedie s odbormi 
a zamestnávateľskými zväzmi tak, aby brali na zreteľ dlhodobejší celospoločenský 
záujem, ako aj možnosti ekonomiky. 
 
Uskutočňovanie sociálneho dialógu má preventívny charakter, má za cieľ predchádzať 
konfliktom a problémy riešiť ex-ante a nie až následne. Tento nástroj sociálnej politiky 
na Slovensku má smerovať k nastoleniu a zároveň k udržaniu sociálneho zmieru 
a stability.  
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Kolektívne vyjednávanie v Nórsku 
 
Kolektívne vyjednávanie v Nórsku je dvojstupňové. Výsledkom kolektívneho 
vyjednávania je Kolektívna zmluva Konfederácie (LO STAT). Táto Kolektívna zmluva sa 
dojednáva  na jeden rok. V nej sa dojednávajú princípy minimálnej mzdy a maximálne 
mzdy (minimálny ročný plat je 27 550 NOK a maximálny ročný plat 1 215 900 NOK). 
 
I. stupeň:  V prvom stupni sa dohodne, ako budú vyjednávať a čo idú vyjednávať do 
kolektívnej zmluvy, tzv. „prvý návod“. V „prvom návode“ sú zaradené jednotlivé návrhy, 
ktoré by chceli odborári, aby boli uvedené v kolektívnej zmluve – v II. stupni. 
 
II. stupeň:  V kolektívnej zmluve, ktorá je výsledkom vyjednávania, obsahuje platobné 
tabuľky podľa pracovnej pozície a odpracovaných rokov, pracovné podmienky a pod. 
Kolektívna zmluva sa zverejňuje na internetovej stránke odborárov a v tlačovej forme. 
Princípy kolektívneho vyjednávania v Nórsku sú zamerané na: 
1. Rovnosť partnerov – odborári si pred vyjednávaním pripravia stratégiu vyjednávania, 

určia si dôležitosť požiadaviek.  
2. Vyjednávanie v skupine – nórski odborári na kolektívne vyjednávanie so 

zamestnávateľom  chodia v skupine. Na kolektívnom vyjednávaní si robia poznámky, 
ktoré ďalej konzultujú so svojimi odborármi, vyjednávanie je zrozumiteľné 
a korektné.  

3. Odborári majú pri vyjednávaní jasné ciele a priority, kladú veľkú dôležitosť tomu, ako 
sa predstavia na vyjednávaní so zamestnávateľom a čo budú na vyjednávaní hovoriť, 
ako ich podporujú odborári a zároveň zapájajú členov odborov do riešenia 
pripomienok, ktoré vznikajú počas vyjednávania. Ak nevedia vyjednávači zaujať na 
vyjednávaní ihneď stanovisko, požiadajú o čas na jeho prejednanie s členmi odborov. 

4. Diskusiu nevedú do extrémov, hľadajú kompromis, kladú dobre formulované otázky, 
neprejavujú hnev, nepoužívajú ironické poznámky, svoje názory presadzujú ako 
zanietenie pre dobrú vec. 

5. Odborári hľadajú spoločnú reč pri riešení požiadaviek. V prípade, že obe strany 
nenájdu reč, vtedy nastúpi rozhodovacia komisia – sudcovia. Sudcovia rozhodnú, čo 
bude platiť. Toto rozhodnutie je záväzné pre obe strany a je nemenné. 
 

Témy a úspechy kolektívneho vyjednávania odborárov v Nórsku 
 
Pri kolektívnom vyjednávaní v Nórsku sa kladie dôraz na vzájomnú rovnosť partnerov. 
Pri kolektívnom vyjednávaní sa vedie diskusia a hľadá sa spoločná reč pri rozhodovaní 
v oblasti pracovných podmienok, životného prostredia, bezpečnosti pri práci, 
rozdeľovaní sociálneho fondu  a pod.  
 
Výška mzdy pre zamestnancov – počas stanovenej pracovnej doby je mzda podľa pozície 
a odpracovaných rokov. Nadčasová práca je limitovaná s príplatkom 100%.  Nadčasy 
v Nórsku si môže zamestnanec preniesť do budúceho roka v rozsahu len 40 hodín. 
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Odbory v Nórsku dbajú na životné prostredie, dohliadajú na to, v akom prostredí bude 
zamestnanec pracovať počas jeho pracovného času. V Nórsku pracovná zmluva pre 
zamestnanca je uzatváraná na rôzny úväzok. Plný úväzok pracovného času jedného 
zamestnanca za jeden týždeň  je 35 hodín.  
 
Dĺžka materskej dovolenky, ktorá je povinná pre matku, ale aj pre otca v trvaní: matka 1 
rok a otec 14 týždňov s možnosťou predĺženia materskej dovolenky na 2 roky.  
 
V Nórsku je prípustnosť pružnej pracovnej doby.  
Zdravotná starostlivosť o zamestnancov: zamestnanec dostáva mzdu pri PN 100% zo 
svojho platu.  
 
Kolektívne zmluvy sú najskôr uzatvorené v národnom hospodárstve, až potom vo 
verejnej a štátnej správe. Ak dôjde k zvyšovaniu mzdy v národnom hospodárstve, tak 
potom sa zvyšujú mzdy v štátnej a verejnej správe. 
 
Záver  –  porovnanie odborárskej činnosti v oboch krajinách 
 
V súlade s týmto trendom je potrebné, aby slovenské odbory postupne zapracovali do 
legislatívy viac možností odchyľovať sa od kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, od 
minimálnych štandardov aj smerom k ich znižovaniu. Tak by nedochádzalo 
k  ohrozeniu zamestnancov neprimeraným spôsobom, ako aj k ohrozeniu ich istôt – to 
znamená, že podnikové zmluvy by v určitých prípadoch mohli upraviť nároky 
zamestnancov v menšom rozsahu, ako je v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Tieto 
zmeny kolektívneho vyjednávania majú nórski odborári už zavedené a fungujú. 
 
Presadzovať, aby sa mzdové a pracovné podmienky dojednávali v rámci kolektívneho 
vyjedávania, a nie ako úpravy minimálnych štandardov cez zákony. 
 
V rámci zvyšovania flexibility v pracovnoprávnych vzťahoch postupne zapracúvať do 
legislatívy viac možností odchyľovať sa v kolektívnych zmluvách od minimálnych 
zákonných štandardov aj smerom k ich zníženiu. 
 
Hľadať formy na zastavenie nepriaznivého vývoja v členských odborových zväzoch, kde 
medziročný pokles členských základní je cca 8%. 
 
Priamym kontaktom s ľuďmi sa môže dosiahnuť pozitívna propagácia odborov.   
 
Neustále viesť sociálny dialóg za spravodlivé a účinné riešenie na odpoveď jestvujúcej 
krízy. 
 
Počas prednášok a workshopov  nám nórski partneri ukázali, ako sa dá všetko zvládnuť 
a to trpezlivosťou, vzájomným rešpektovaním a rodovej rovnosti, krok za krokom, nie 
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všetko naraz. K tomu potrebujeme presvedčenie, že táto vec je správna a presviedčať aj 
ostatných kolegov o týchto cieľoch. 
 
Všetky tieto princípy, ktoré sú tu spomenuté, sa v prvom rade uplatňujú vo vnútri 
odborovej organizácie. Napriek rozdielnosti vývoja i pôsobeniu odborového hnutia, ako 
aj sociálneho zákonodarstva na Slovensku a v Nórsku je prirodzené, že v zásadných 
otázkach sú si odborári veľmi blízki a podporujú myšlienku solidarity a rovnosti. 
 

Eva Kocmanová, Martina Šantová 
 

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy v Nórsku 
 
Ak začneme hovoriť o pracovnom prostredí v Nórsku, musíme si objasniť v prvom rade 
niektoré zásady systému kolektívneho vyjednávania. V Nórsku je uzákonené, že každý, 
kto pracuje, musí dostávať mzdu. Platí to pre každý sektor, teda aj pre verejnú a štátnu 
službu. Aká bude táto mzda, či zabezpečí štandardné podmienky na slušné živobytie 
zamestnancom vo verejnej  a štátnej službe, záleží aj od toho, aká výška mzdy bude 
dojednaná. Nórsky odborový zväz pracovníkov vo verejnej správe (NTL) vyjednáva platy 
pre zamestnancov so zamestnávateľmi. Výška mzdy sa vyjednáva s prihliadnutím na 
nové pracovné miesta tak, aby bola primeraná k ostatným sektorom.  
 
Zamestnávatelia prijímajú radšej ľudí s univerzitným vzdelaním. Vzdelanie je pri 
umiestňovaní zamestnancov v štátnej službe rozhodujúce. Na úradoch práce v Nórsku 
pracujú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ale na vedúcich zamestnancov sa toto 
kritérium donedávna nevzťahovalo. NTL kolektívnym vyjednávaním dosiahlo, že aj 
vedúci zamestnanci musia mať vysokoškolské vzdelanie.  
 
Mzdové podmienky sa dojednávajú priamo so zamestnancom. Zo strany odborárov je 
preto dôležité, aby sa do úvahy brala aktuálna potreba príslušného pracovného miesta. 
To znamená ubezpečiť sa, že bez príslušnej pracovnej pozície nie je možné dosiahnuť 
efektívnu, kvalitnú prácu.  Mzdy sa potvrdzujú každý rok. Aký je teda systém 
vyjednávania miezd v Nórsku? 
 
Tzv. malá kolektívna zmluva hovorí o tom, ako sa budú vyjednávať platové podmienky 
v podniku. Stanovuje podmienky vyjednávania na centrálnej úrovni medzi odbormi 
a zamestnávateľmi, aj na úrovni jednotlivých podnikov. Vyjednané podmienky sú 
publikované v tzv. „veľkej“ kolektívnej zmluve. Kolektívna zmluva obsahuje tiež výpočet 
mzdy, tarifné platy – jednoducho napísané, čo vyjednajú centrálne odbory, to je vzaté 
ako zákon. Dĺžku dovolenky vyjednávajú odbory – uzákonená je podobne ako u nás 
v Zákonníku práce 4 týždne, v kolektívnej zmluve je dojednaných päť týždňov. Prioritou 
nórskych odborov je pracovný čas, kde pri vyjednávaní budúcej kolektívnej zmluvy sa 
zameriavajú skôr na jeho znižovanie. V kolektívnej zmluve (na obdobie 1.5.2012-
30.4.2014) je vyjednaný 37,5-hodinový pracovný čas, príplatky za nočné zmeny 
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a skrátený pracovný čas. Zákonom je 
stanovená pracovná doba 35 hodín 
týždenne, ak sa pracuje v nočných 
zmenách, nórske odbory vyjednali 
pracovný čas 33 hodín týždenne. 
Kolektívna zmluva je platná vo vyššej 
aj nižšej pracovnej kategórii, kde 
však vyjednaná nie je, postupuje sa 
podľa platnej legislatívy (zákon). 
V kolektívnej zmluve možno 
dojednať tzv. flexibilný pracovný čas. 
Ide o pružný pracovný čas, ktorý 
dohodnú odbory so 

zamestnávateľom. Zamestnanci chcú mať viac bonusov – príplatkov za prácu nadčas 
radšej ako náhradné voľno. Pri vyjednávaní sa prihliada, čo je výhodnejšie pre 
konkrétnych zamestnancov. Za nevýhodu pružného pracovného času sa považuje 
rozhodnutie, kedy je možné si vybrať nadčasové hodiny. Teda ťažšia je dohoda medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom – napr. ak si chce zamestnanec vybrať nadpracované 
pracovné voľno v pondelok, zamestnávateľ nesúhlasí  napr. z dôvodu konania dôležitej 
pracovnej porady v tento deň.  Z tohto skôr profituje zamestnávateľ .  
 
Je potrebné spomenúť, že historicky prvá Kolektívna zmluva v Nórsku bola vyjednaná 
v roku 1935 a jej dominantnou veličinou bola povinnosť udržať zmier, teda rovnováhu 
v právach a povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov. Historické skúsenosti 
nórskych odborov dokázali, že vždy je výhodnejšie dosiahnutie dohody medzi 
zamestnávateľmi a zamestnancami. Preto je dosiahnutie partnerstva považované 
odborármi za veľmi dôležité. Je to dialóg medzi odborármi, zastupujúcimi zamestnancov 
a zamestnávateľmi.  

Ivan Bartoš 
 

Princípy kolektívneho vyjednávania 
 

 Kolektívne vyjednávanie sa zakladá na rovnosti.  

 Na kolektívne vyjednávanie nechodiť po jednom, ale viac členov odborárov. 

 Dôležité je, ako budú vyjednávači hovoriť, najlepšie je, ak majú dohodnutého 
hovorcu. 

 Počas vyjednávania, ak nevieme hneď odpovedať, je potrebné vyžiadať si čas na 
premyslenie a zapájať členov do kolektívneho vyjednávania a hľadať alternatívy 
riešenia. 

 Hľadať spoločné body: získavať si dôveru zamestnávateľa, mať jasné ciele, čo chcú 
odborári dosiahnuť pri kolektívnom vyjednávaní, a to už pred začatím kolektívneho 
vyjednávaním.  

 Odborári by mali mať lídra v odborovej organizácii. 
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 Odborári musia mať jasné ciele, musia byť flexibilní,  majú výborný spôsob 
vyjednávania a majú všeobecný rozhľad. 

 Vedomosti znamenajú silu – takže buďte na vyjednávanie vždy pripravení. 

 Je dobré vedieť čítať medzi riadkami, lebo v kolektívnej dohode je veľakrát niečo iné 
ako sa očakávalo. 

 Vyjednávanie je umenie, ale základom je úcta k partnerom. 

 Výsledok vyjednávania je vždy rozdielny ako to, čo požadujeme na začiatku – je to 
niečo v strede. 

 Nesľubovať niečo, čo nemôžeme dosiahnuť. 

 Nórske odbory nie sú opozícia, ale partneri. 
Eva Kocmanová, Martina Šantová, Elena Kašiaková 

 
Techniky kolektívneho vyjednávania 

 

 Ľudská povaha výrazne ovplyvní celé kolektívne vyjednávanie. Je potrebné ustrážiť 
si líniu vyjednávania, hlavne pri kladení otázok na pochopenie a vyjasnenie si celého 
vyjednávania. 

 Dbať na dobré naformulovanie otázok (môžeme používať vety: nie je nám jasné, 
alebo nerozumieme, čo ste chceli povedať a pod.). 

 Na jednaní prejavujeme záujem o dané rokovanie, robíme si poznámky, aby sme ich 
mohli ďalej rozvíjať. 

 Ujasňujeme si spoločné dojednania. Pri rokovaní nie sme ironickí, nenasledujeme 
hnev zamestnávateľa, sme zanietení pre vec. 

 Mali by sme mať pripravenú stratégiu vyjednávania, mať jasné ciele, určiť dôležitosť 
cieľov, nemôžeme uhýbať. 

 Pri vyjednávaní je dobre sedieť chrbtom k oknu, alebo aspoň tak, aby svetlo 
nedopadalo  priamo do tváre.  

 

Témy vyjednávania - príklady 
 

 rozdeľovanie sociálneho fondu,  

 dĺžka pracovného týždňa,  

 prípustnosť pružnej pracovnej doby,  

 zdravotná starostlivosť o pracujúcich,  

 ochrana zamestnancov pri prepúšťaní. 
 

Problémy u nórskych odborárov a o čo sa usilujú 
 

 Rôzne platy medzi štátnymi a verejnými zamestnancami – úlohou je zjednotenie 
mzdovej politiky u štátnych a verejných zamestnancov. 

 Sociálny systém zabezpečenia, starostlivosť o rodinu. 

 Zníženie pracovného času z 35 na 33 hodín 

 Zamestnanosť žien na celý pracovný úväzok 
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 Rozdeľovanie sociálneho fondu 

 Pružný pracovný čas 

 Zdravotná starostlivosť, znižovať chorobnosť, zamestnanec má prideleného lekára 

 Ochrana pri prepúšťaní zamestnancov 

 Životné prostredie zamestnancov – v akom prostredí a podmienkach  pracuje 
zamestnanec 

 Plat zamestnanca, vychádza zo štatistických údajov a výsledkov v národnom 
hospodárstve 

 Vzdelávanie zamestnancov, právne poradenstvo pre zamestnancov 

 Spracovanie štatistických údajov a využitie v praxi.  
 

Eva Kocmanová, Martina Šantová 

Pomoc pre zdravotne ťažko postihnuté osoby na Slovensku 
a v Nórsku 

Kompenzačné pomôcky 
 
Zdravotné postihnutie môžeme definovať rôznymi spôsobmi. Napríklad ako určitú 
zmenu zdravotného stavu, ktorá je dlhodobá a objektívne človeka znevýhodňuje voči 
ostatným ľuďom. Takéto postihnutie môže byť spojené s poruchou zraku, pohybu alebo 
intelektu, a patria sem tiež mentálne postihnutia.  
 
Pomoc pre zdravotne postihnutých na Slovensku tvorí v priemere 10% sociálnych 
výdavkov, pričom v Holandsku, Nórsku a Poľsku dosahuje 20% výdavkov 
(OECD, Disability Programmes in Need of Reform, Paris, 2003). 
 
Na Slovensku je zamestnaných veľmi málo zdravotne postihnutých (19%). Tento podiel 
naznačuje neschopnosť slovenského sociálneho štátu poskytnúť zdravotne postihnutým 
občanom dostatočnú motiváciu a pomoc pri hľadaní zamestnania. Zdravotne postihnutí 
občania preto nemajú dostupné zdroje spoločnosti a ich príjem tvoria hlavne sociálne 
dávky od štátu. Štát sa zdravotne postihnutých snaží podporiť aj prostredníctvom 
chránených dielní (resp. príspevku na zriadenie chránenej dielne), ktoré zamestnávajú 
znevýhodnených ľudí, ktorí sa tak môžu aj pomocou štátu zapojiť do trhu práce. 
 
Aj napriek snahe zlepšiť starostlivosť a podporiť integráciu zdravotne postihnutých do 
spoločnosti zavedením rôznych motivačných nástrojov (príspevok na opatrovanie, 
opatrovateľská služba, príspevok na motorové vozidlo, na osobných asistentov, na rôzne 
pomôcky, na úpravu bytu, atď.) na Slovensku stále nie sú dostatočne rozvinuté služby 
pre zdravotne postihnutých občanov. 
 
Na Slovensku sú poskytované  prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
tieto druhy  peňažných príspevkov na kompenzáciu pre zdravotne ťažko postihnuté 
osoby: 
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 peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 

 peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky,  

 peňažný príspevok na opravu pomôcky, 

 peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,  

 peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,  

 peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,  

 peňažný príspevok na prepravu,  

 peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, 

 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, 

 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou 
alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, 

 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so 
zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,  

 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so 
starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,  

 peňažný príspevok na opatrovanie. 
 
V Nórsku zabezpečuje túto starostlivosť o zdravotne postihnuté osoby  prostredníctvom 
Úradu sociálnych vecí odbor, zaoberajúci sa kompenzačnými pomôckami, ktorý sa 
nazýva Centrum pre zjednodušenie a účasť v Oslo, ktorý pôsobí pre dva regióny.  
Sídli v budove, kde sa nachádzajú aj iné inštitúcie. Má veľké priestory, v ktorých sú 
sústredené tieto pomôcky: autá, bicykle, vozíky, polohovateľné kreslá, rôzne stoličky pre 
všetky vekové kategórie. 
 
Postup získavania týchto kompenzačných pomôcok je podobný ako na Slovensku: 

 lekár na základe postihnutia odporučí zdravotnú pomôcku, 

 klient napíše žiadosť, ktorá je postúpená na posúdenie  úradu sociálnych vecí 
v príslušnom obvode, 

 úrad túto schválenú žiadosť pošle na  úrad pre kompenzačné pomôcky do Osla, kde 
si klient príde vybrať konkrétnu pomôcku. 

 
Pomôcky sú podľa požiadaviek upravované a prispôsobené klientovi v malých 
dielničkách, kde sú pracovníci k dispozícii počas pracovnej doby: 

 autá sú upravované podľa typov používania vozíčkov, spôsoby naloženia cez plošiny 
a pod., klient ich používa bezplatne počas celej doby, v prípade poruchy zabezpečí 
opravy úrad, 

 pre ležiacich klientov sú na mieru vyrábané rôzne polohovateľné postele, na nich 
špeciálne vankúše podľa požiadaviek klienta, 

 klienti, ktorí trpia napr. Alzheimerovou chorobou, majú tabule s časovým 
harmonogramom dňa, ktoré svetlom, zvukom alebo iným signálom upozorňujú na 
určitú úlohu, ktorú majú splniť (hygiena, prechádza apod.), 

 najväčšiu skupinu pomôcok tvoria rôzne stoličky, invalidné vozíky od najmenšej 
veľkosti pre dieťatko až po dospelé osoby, 
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 osobitnú, špeciálnu starostlivosť venujú detičkám, ktoré majú svoju miestnosť, kde 
trávia čas, kým im bude pomôcka vybraná a upravená podľa potrieb. 

 
Pre porovnanie – na Slovensku časť zdravotných pomôcok zabezpečuje zdravotná 
poisťovňa zo zdravotného poistenia, ktoré si platí každý zamestnanec zo mzdy, za 
nezamestnaných platí štát. Určité kompenzačné pomôcky zabezpečuje Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ale nie v plnej výške, iba čiastočne prispieva finančným 
príspevkom, napr. na kúpu motorového vozidla je príspevok najviac vo výške 6 638,79 €. 
V Nórsku sú tieto kompenzačné príspevky poskytované bezplatne prostredníctvom 
Úradu sociálnych vecí. 

 
Jana Kohoušková 

 

 
Invalidné vozíky rôznych veľkostí pripravené pre klientov               Foto: Jana Kohoušková  
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Združenie ADAPTOR pomáha pri získavaní zamestnania ľuďom so 
znevýhodnením na trhu práce 

 
Základné informácie 
Adaptor AS je združenie, ktoré pozostáva z dvoch organizačných súčastí. Jedna má sídlo 
v Osle a druhá v Hønefoss. Spoločnosť vlastní Nórska asociácia nevidiacich a 
slabozrakých. Adaptor bol certifikovaný v programe Equass v roku 2011 a v roku 2013 
(EQUASS Assurance je certifikačný program pre zabezpečenie kvality a kontroly kvality v 
sociálnych službách. Umožňuje poskytovateľom sociálnych služieb, aby sa zapojili do 
externého nezávislého certifikačného procesu na európskej úrovni, čím zabezpečujú 
kvalitu svojich služieb užívateľom a ďalším zainteresovaným stranám).  
 
Pracuje s ľuďmi, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce kvôli fyzickému alebo psychickému 
hendikepu. Od nevidiacich a slabozrakých až po ľudí s migrénami. "Sú to ľudia, ktorí sú 
na trhu práce nekonkurencieschopní. Preto im pomáhame nájsť "zadné dvierka". Aj 
napriek znevýhodneniu im pomáhame hľadať ich vysnívanú prácu", hovorí pracovník 
Adaptora Brynjar Uddu.  
 
Zamestnanci 
V Osle pracujú osemnásti poradcovia, ktorí sa venujú  štyrom programom. V Hønefosse 
pracujú šiesti poradcovia v dvoch programoch. Celkový počet zamestnancov je 32. V 
Osle sa môžu venovať naraz najviac 116 klientom, v Hønefosse štyridsiatim.  
 
Vzdelanie zamestnancov 
Zamestnanci Adaptoru  majú rozmanité profesijné a kultúrne zázemie. Päť zo 
sedemnástich poradcov v Osle má magisterské vzdelanie. Všetci poradcovia sú školení v 
dvoch oblastiach: pracovné pohovory a rozširovanie pracovných záujmov. Hlavným 
cieľom ich práce je získať pre klientov podporované zamestnanie. 
 
Hodnoty a princípy 
Pri svojej práci všetci zamestnanci združenia Adaptor rešpektujú 4 princípy, ktoré 
vyjadrujú zdieľané hodnoty: 
 
ROVNOSŤ  REŠPEKT  SPOLUPRÁCA    VÝVOJ 
 
Tieto hodnoty vyjadruje aj slogan, ktorý používajú: Partnerstvom k úspechu. Partnerstvo 
pre nich znamená nielen spoluprácu na princípe rovnosti s klientom, ale aj so 
vzdelávacími a zdravotníckymi organizáciami. Každý človek má svojho doktora, rodinu. 
Spolupracujeme aj s nimi, robíme spolu plány pre nášho klienta. 
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Slovenská návšteva v združení Adaptor.      Foto: Magdaléna Bernátová 
 
Zásady 
Hlavným krédom pri práci s klientom je: „Každý klient je tým hlavným, ktorý vo svojom 
živote rozhoduje.“ Úlohou poradcov je poskytovať potrebné informácie, aby ich klienti 
mohli robiť správne a účinné rozhodnutia.  
 
Hlavným cieľom pri práci s klientom v Adaptore je pomôcť každému klientovi zlepšiť 
kvalitu jeho života. Keďže pre každého predstavuje kvalita života niečo iné, musí si každý 
jednotlivec určiť sám, čo to znamená pre neho. Ďalšou podstatou práce s klientom je, že 
získať zamestnanie ešte nie je najvyšší úspech, ale úspechom je získať zamestnanie, 
v ktorom budeme úspešní. Preto učia klientov, ako si vytvoriť rozvíjajúcu sa kariéru, 
ktorá je v súlade s cieľmi klientov, ich vzdelaním, zdravotnými obmedzeniami a 
zručnosťami. 
 
"Nechceme mať predsudky a nechceme hádať. Preto sa veľa pýtame", hovorí Brynjar 
Uddu z Adaptora. "Nie je to ľahká práca a výsledky nedosahujeme rýchlo. Každý človek 
má svoje tajomstvo a nikdy nepovie na prvýkrát celý príbeh, napríklad prečo stratil 3 
zamestnania za posledný rok." 
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Programy 
 
Workshop 
Kapacita v Osle je 33 klientov, s ktorými pracujú šiesti poradcovia, v Hønefosse pracujú s 
28 klientmi piati poradcovia.  
 
Obsah programu: 

 praktická výučba činností súvisiacich s prácou,  

 školenia a vzdelávanie v oblasti sociálnych zručností, osobnej hygieny a ochrany 
zdravia, 

 chránené dielne. 
Personál spolupracuje s odborníkmi na zdravotnú starostlivosť a špecialistami z iných 
oblastí, aby bola zabezpečená optimálna podpora klientov v procese hľadania 
zamestnania, ale aj po zamestnaní, aby v ňom zotrvali čo najdlhšie. 
 
Získanie prehľadu o klientoch 
Kapacita: 17 klientov, 4 poradcovia. 
 
Obsah programu: 
Posúdenie základných jazykových zručností, matematických, technologických a 
sociálnych zručností, a zároveň tiež posúdenie zdravotného stavu. Opäť treba venovať 
pozornosť rozširovaniu obzorov v pracovnej oblasti pre klientov, ktorí by si sami na 
určité pozície netrúfli, napr. zo strachu pred zlyhaním kvôli svojmu handikepu. Práve 
v tomto procese sa venujú aj nacvičovaniu pracovných rozhovorov, aby odbúrali stres 
a ukázali im správne spôsoby vyjadrovania sa, aby vedeli, ako poukázať na svoje silné 
stránky. Klienti sú v tomto programe 12 týždňov. Každému sa jeho poradca venuje 
individuálne. Aj program je individuálny, unikátny pre každého, pretože sa odvíja od 
jeho potrieb, očakávaní, skúseností, zručností. 
Program sa delí na viacero procesov. V prvom rade je to poukázanie na dostupné zdroje 
v systéme sociálnej starostlivosti a možnosti rehabilitácií, ďalej na získavanie pracovných 
zručností a tvorba plánu individuálneho rozvoja. Na konci programu - po 12-tich 
týždňoch - klient spravidla postúpi do nejakého programu, ktorý poskytuje NAV 
(Ústredie práce a sociálnych vecí).  
 
Pracovná prax 
Kapacita: 27 klientov, 7 poradcovia. 
Tento program je zameraný na získanie pracovnej praxe na bežnom trhu práce. Ide 
zatiaľ o prax, aj neplatenú. Môžu sa zamestnať na skúšku u niekoho, koho poznajú. 
Získajú sebadôveru, pracovné zručnosti. Sami totiž boli mimo práce aj viac rokov, preto 
tieto zručnosti treba obnoviť. 
 
Obsah programu: 
1. Úvodná fáza: 
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V tejto časti dochádza k zoznámeniu sa s klientom, jeho minulosťou, pracovnými 
skúsenosťami a požiadavkami. 

2. Fáza posúdenia: 
2.1. Plán individuálneho rozvoja. 
2.2. Posúdenie zdravotného stavu. 
2.3. Získanie zručností a poznatkov k písaniu žiadostí a úspešnému zvládnutiu 

pracovných pohovorov,  predovšetkým so zameraním na stanovenie reálnych 
cieľov.  

2.4. Vyhodnotenie základných zručností. 
2.5. Posúdenie potreby technických pomôcok. 

3. Prípravná fáza: 
Príprava na potreby trhu práce (bežný trh práce). 

4. Školiaca fáza, v ktorej dochádza k zaškoleniu klientov pre konkrétnu pracovnú oblasť 
(takú, o ktorú má klient záujem). 

 
Podporované zamestnávanie 
V Osle sa tejto problematike venujú štyria poradcovia, ktorí pracujú najviac s 39 klientmi 
(z toho traja slabozrakí), v Hønefosse má 12 klientov jedného poradcu. Obsahom 
stretnutí klientov s poradcami je pomoc pri písaní životopisov a žiadostí do zamestnania, 
analýza ponúk práce a fiktívny pracovný pohovor. 
 
Okrem práce s nezamestnanými klientmi s akýmkoľvek hendikepom sa venujú aj práci so 
slabozrakými alebo nevidiacimi. Spolupracujú pritom aj so zamestnávateľmi, hlavne čo 
sa týka nevyhnutných úprav na pracovisku. 
 
Združenie Adaptor poskytuje pre zrakovo postihnutých tieto služby:  

 posudzovanie potrieb pre adaptívne technológie, 

 žiadosť o príslušnú technológiu/zariadenie, 

 tréning orientácie v priestore a mobility, 

 prispôsobenie pracoviska. 
 

Po úspešnom zvládnutí jednotlivých fáz a procesov prichádza vo väčšine prípadov 
ZAMESTNANIE, čo je cieľom Adaptoru pri pomoci klientom. 
 
Financovanie 
Činnosť Adaptoru je financovaná z 90% zo štátnych fondov z NAV (Ústredie práce a 
sociálnych vecí) a z 10% z predaja vlastných produktov (napríklad pripravujú košíky s 
ovocím pre firmy a inštitúcie, ktoré ich poskytujú svojim zamestnancom počas prestávok) 
alebo tovaru zo second-handu. 
 

Jozef Alakša 
Viac informácií na stránke združenia: http://www.adaptor-arbeid.no/ 
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Prvý máj v Osle 
 
Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal 
ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku 
a masových demonštrácii chicagských robotníkov, ktoré sa konali roku 1886 za 
osemhodinový pracovný čas. 
 
My, skôr narodení, si ešte vždy pod 1. májom predstavujeme námestie s tribúnou 
a prvomájový sprievod. Na tribúne stáli rôzni stranícki funkcionári a mali dlhé príhovory. 
No a potom sa celý dav dal do pohybu a prešiel popod tribúnu a pritom kričal rôzne 
nacvičené a dopredu pripravené heslá. My ako deti sme si to počas veľkej prestávky 
nacvičovali na školskom dvore.  
 
Počas našej návštevy Osla v rámci projektu Zlepšovanie sociálneho dialógu 
prostredníctvom SK-NO partnerstva - Dôstojná práca sme mali možnosť zúčastniť sa na 
prvomájových oslavách organizovaných odborármi a zažiť tak iný pohľad na 1. máj.  
 
Pre nórskych odborárov je prvý máj niečo ako Vianoce. Je to síce štátny sviatok, ale 
všetci ho berú ako svoj dôležitý deň a svedomito sa naň pripravujú. Nikto z nich nie je 
doma, ale všetci za každého počasia idú na manifestáciu. Dopredu sa schvaľuje 10 
hlavných hesiel tohto dňa. Miestne odborárske organizácie si môžu schváliť aj svoje 
ďalšie heslá.   
 
Oslavy si pripravuje každá odborárska organizácia. Viacerí odborári z nórskej centrály 
v ten deň cestovali do rôznych častí krajiny, aby sa zúčastnili na oslavách tam 
a predniesli príhovor pre miestne odborárske skupiny. 
 
My sme boli priamo v centre osláv pripravených centrálou.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektový tím na 1. mája v Oslo.           Foto: archív NTL 
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Celý deň oslavujú odborári spoločne a tak sme sa zúčastnili spoločných raňajok. Pre nás 
bolo zaujímavé, že na stoloch bol pripravený program dňa a k tomu priložený spevník. 
Dozvedeli sme sa, že odborári majú veľa svojich piesní, ktoré si skladajú sami, ale 
spievajú aj staré pesničky. Tak sme si v tento deň niekoľkokrát zaspievali aj 
Internacionálu.  
 
Po raňajkách sme spolu prešli na námestie, ktoré bolo slávnostne vyzdobené  a pomaly 
sa zapĺňalo odborármi.  
 

 
 
Každá odborárska skupina má svoju zástavu  a tak sa medzi davom dá ľahko nájsť  tá, ku 
ktorej patríte. Zdravotné sestričky dokonca prišli v dobových uniformách. Hrala 
dychovka a na tribúne mali príhovory rôzni odborári. Každý mal na svoj príhovor 
maximálne 5 minút. Zakončilo sa to spevom Internacionály a potom sa začal pochod 
okolo celého centra.  Postupne pochodovali jednotlivé odborárske skupiny, pred každou 
vlajkonosič s vlajkou, niektoré aj s vlastnou dychovkou. Na chodníku takmer počas celej 
našej cesty stáli ľudia a vítali odborárov. Pochod sa končil znova na námestí. 
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Odtiaľ sme išli do priestorov centrály Norsk Tjenestemannslag (NTL - Nórsky odborový 
zväz verejnej správy), kde bolo prichystané občerstvenie. Obeda sa zúčastnili aj rodiny 
niektorých účastníkov. Keď sme sa všetci zvítali a usadili, zástupkyňa predsedu NTL 
prečítala príhovor a popriala nám dobrú chuť.  
 
Na stoloch nechýbali ďalšie spevníky. Po jedle sa ľudia navzájom zhovárali a pomedzi to 
sa niekoľkokrát spievalo. No a samozrejme sa končilo Internacionálou. 
 
Z celého priebehu osláv bolo cítiť spolupatričnosť a silu odborárskeho hnutia. To, že 
majú takýto spoločný deň osláv, im dodáva novú silu na celý rok. 
 

Elena Kašiaková 
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Aktívna politika trhu práce 
 
Aktívne opatrenia  
Systémy aktívnych opatrení na Slovensku a v Nórsku majú odlišné nastavenia svojich 
nástrojov.  
 
Slovenský systém je rozdelený na aktívnu politiku trhu práce, v ktorom sa poskytujú 
príspevky pre zamestnávateľov ale aj uchádzačov o zamestnanie a sú ešte rozdelené na 
dve skupiny:  
 
- príspevky nárokovateľné zo zákona: §32 – sprostredkovanie zamestnania, §52 – 

aktivačná činnosť, §52a – dobrovoľnícka služba, §53 – dochádzka za prácou, §53a – 
sťahovanie za prácou, §59 – činnosť pracovného asistenta, §60 – prevádzkové 
náklady chránenej dielne,   

- príspevky podliehajúce schvaľovaniu hodnotiacimi komisiami: §46 – vzdelávanie 
a príprava pre trh práce, §49 – samostatná zárobková činnosť, §50 – zamestnávanie 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, §50j – rozvoj miestnej a regionálnej 
zamestnanosti, §50k – podpora udržania pracovných miest, §51 – absolventská prax, 
§54 – projekty a programy, §56 – zriadenie chránenej dielne, §57 – samostatná 
zárobková činnosť zdravotne postihnutých.  
 

Tieto príspevky, ktoré sú definované v zákone  č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú presne 
vymedzené  svoje výšky.  
 
Sociálne príspevky nie sú zahrnuté do aktívnej politiky.   
 
Nórsky systém spája príspevky v nezamestnanosti aj so sociálnymi dávkami. Nemá 
nastavené presné výšky príspevkov, vychádza sa skôr z predchádzajúcich zárobkov 
žiadateľov.  
 
Pri porovnaní miery nezamestnanosti na Slovensku a v Nórsku vidíme priepastný rozdiel. 
V máji 2014 bola miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 12,80 %, čo 
predstavuje 345 457 nezamestnaných ľudí a za to isté obdobie bolo v Nórsku bez práce 
72 495 ľudí, teda 2,70 %. Cieľom nórskej politiky trhu práce je pomôcť vrátiť sa 
nezamestnaným na trh práce aj za cenu vyšších štátnych príspevkov, podporujúcich 
zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov (napr. platenie taxíka na cestu do/z 
práce na určitú dobu, ak človek má problém s verejnou dopravou, nákup špeciálnych 
pomôcok a i.) 
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Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie za mesiac apríl 
2014, poradie okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR: 

 

Por. Okres 
Ku koncu 

sledovaného 
mesiaca v % 

Ku koncu 
predchádzajúceho 

mesiaca v % 
Rozdiel 

1 Rimavská Sobota 31,18 32,01 -0,83 

2 Revúca 27,90 30,17 -2,27 

3 Kežmarok 26,79 26,97 -0,18 

4 Rožňava 25,45 25,62 -0,17 

5 Poltár 25,22 27,03 -1,81 

6 Sabinov 23,51 23,77 -0,26 

7 Veľký Krtíš 22,58 23,07 -0,49 

8 Svidník 22,23 22,59 -0,36 

9 Trebišov 21,70 22,17 -0,47 

10 Vranov nad Topľou 21,57 21,01 0,56 

11 Sobrance 20,75 21,42 -0,67 

12 Lučenec 20,50 21,89 -1,39 

13 Bardejov 20,18 20,62 -0,44 
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14 Košice - okolie 20,13 20,39 -0,26 

15 Medzilaborce 19,54 21,01 -1,47 

16 Gelnica 19,36 19,80 -0,44 

17 Snina 19,31 19,83 -0,52 

18 Banská Štiavnica 18,54 19,11 -0,57 

  Prešovský kraj 18,27 18,54 -0,27 

  Banskobystrický kraj 17,94 18,72 -0,78 

19 Michalovce 17,52 18,03 -0,51 

20 Stropkov 17,52 18,40 -0,88 

21 Žarnovica 17,35 17,72 -0,37 

22 Humenné 17,30 17,61 -0,31 

23 Levoča 17,15 17,87 -0,72 

  Košický kraj 16,78 17,03 -0,25 

24 Komárno 16,70 16,93 -0,23 

25 Krupina 16,67 17,99 -0,32 

26 Prešov 15,98 16,27 -0,29 

27 Spišská Nová Ves 15,62 15,72 -0,10 

28 Bytča 15,27 15,95 -0,68 

29 Brezno 15,07 15,79 -0,72 

30 Námestovo 14,49 15,20 -0,71 

31 Detva 14,04 14,79 -0,75 

32 Dolný Kubín 13,80 14,21 -0,41 

33 Stará Ľubovňa 13,80 14,47 -0,67 

34 Žiar nad Hronom 13,61 14,59 -0,98 

35 Levice 13,51 13,91 -0,40 

36 Turčianske Teplice 13,48 14,44 -0,96 

37 Prievidza 13,27 13,54 -0,27 

38 Kysucké Nové Mesto 13,20 13,46 -0,26 

39 Čadca 13,20 13,68 -0,48 

40 Ružomberok 12,97 13,24 -0,27 

  Slovensko 12,96 13,28 -0,32 

41 Liptovský Mikuláš 12,86 13,27 -0,41 

42 Tvrdošín 12,06 12,76 -0,70 

43 Partizánske 12,05 12,30 -0,25 

44 Topoľčany 11,89 12,19 -0,30 

  Nitriansky kraj 11,87 12,16 -0,29 

  Žilinský kraj 11,81 12,22 -0,41 

45 Senica 11,42 11,84 -0,42 

46 Považská Bystrica 11,41 11,60 -0,19 

47 Dunajská Streda 11,39 11,50 -0,11 
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48 Nové Zámky 11,27 11,40 -0,13 

49 Poprad 11,25 11,35 -0,10 

50 Zlaté Moravce 10,95 11,61 -0,66 

51 Zvolen 10,43 10,82 -0,39 

52 Košice I 10,34 10,40 -0,06 

53 Bánovce nad Bebravou 10,27 10,63 -0,36 

  Trenčiansky kraj 10,27 10,49 -0,22 

54 Košice II 9,96 9,98 -0,02 

55 Banská Bystrica 9,82 9,86 -0,04 

56 Košice IV 9,67 9,76 -0,09 

57 Košice III 9,62 9,81 -0,19 

58 Nitra 9,22 9,56 -0,34 

59 Žilina 9,11 9,37 -0,26 

60 Martin 9,06 9,36 -0,30 

61 Šaľa 8,97 9,12 -0,15 

62 Ilava 8,74 8,84 -0,10 

  Trnavský kraj 8,66 8,88 -0,22 

63 Hlohovec 8,63 9,08 -0,45 

64 Trenčín 8,60 8,78 -0,18 

65 Skalica 8,42 8,86 -0,44 

66 Nové Mesto nad Váhom 8,28 8,49 -0,21 

67 Piešťany 8,20 8,65 -0,45 

68 Púchov 8,14 8,22 -0,08 

69 Myjava 7,80 8,36 -0,56 

70 Pezinok 7,61 7,70 -0,09 

71 Malacky 7,25 7,53 -0,28 

72 Trnava 6,71 6,74 -0,03 

73 Galanta 6,44 6,52 -0,08 

74 Bratislava II 6,25 6,30 -0,05 

75 Senec 6,17 6,18 -0,01 

  Bratislavský kraj 6,14 6,23 -0,09 

76 Bratislava IV 5,81 5,78 0,03 

77 Bratislava III 5,80 6,01 -0,21 

78 Bratislava V 5,56 5,68 -0,12 

79 Bratislava I 4,90 4,87 0,03 
 Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru, nakoľko po nasadení nového informačného systému sa uskutočňuje 
konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. 

 
Zdroje: štatistické údaje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a NAV – úrad práce Nórsko 

Ľubomír Kyslý 
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Aktívna politika trhu práce 
 
Aktívne opatrenia na trhu práce  sú zamerané na podporu vytvárania nových 
pracovných miest pre podnikateľské alebo nepodnikateľské  subjekty  a pre 
nezamestnaných občanov formou poskytovania rôznych príspevkov.  
 
Jednotlivé druhy príspevkov sa delia na dve základné skupiny – obligatórne 
a fakultatívne. Obligatórne príspevky sú nárokovateľné zo zákona po splnení daných 
podmienok: §32, §52, §53, §53a, §59 a §60. 
 
Fakultatívne príspevky podliehajú schvaľovaniu Výboru pre otázky zamestnanosti alebo 
hodnotiacim komisiám: §46, §47, §49, §50, §50j, §50k, §51, §52a, §54, §56, §57.     
 
 

Poskytovanie náhrad časti cestovných výdavkov súvisiacich s účasťou na 
výberovom konaní, resp. vstupnom pohovore 

 
(§ 32 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok slúži na úhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré 
súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru, resp. výberového konania 
u zamestnávateľa, a to z miesta trvalého bydliska, prípadne prechodného bydliska do 
miesta konania aktivity a späť. 
 
Uchádzač o zamestnanie 
je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený 
v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý: 
a) nie je zamestnanec,  
b) nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru,  
c) neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, 
d) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine. 
 
Zamestnávateľ 
je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území 
Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom 
pracovnom vzťahu. 
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Sprostredkovateľ vykonávajúci sprostredkovanie zamestnania za úhradu 
je právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených  zákonom 
o službách zamestnanosti, ak má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa osobitného 
predpisu. 
 
Agentúra dočasného zamestnávania 
je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere 
na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území 
Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením.  
 
Cestovnými výdavkami  
sa rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta 
trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu okrem taxislužby a osobného 
motorového  vozidla. 
 
Výška príspevku 
je stanovená ako úhrada 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najmenej v sume 
4,- € a najviac v sume 35,- € v úhrne za všetky cesty uskutočnené v kalendárnom mesiaci. 
 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie 
 
(§ 46 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie (ďalej len „VzPrTP“ a 
„UoZ“) je teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ  alebo zamestnanca, ktorú si 
vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné 
vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia UoZ vo vhodnom 
zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. 
 
Vzdelávacie inštitúcie  
Môžu to byť:  
a) gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové 
školy a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie 
programy, 

b) právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo 
súvisiace so vzdelávaním, 

c) fyzické osoby – podnikatelia, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti 
priamo súvisiace so vzdelávaním. 
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VzPrTP sa uskutočňuje formou vzdelávania:  
a) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu, 

rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti, 
b) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej 

kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie, odbornej spôsobilosti pre jednu alebo 
viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré UoZ získal kvalifikáciu 
prostredníctvom školského vzdelávania, 

c) vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, 
manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj 
jazykových kompetencií. 

 
Individuálne vzdelávanie je také VzPrTP, ktoré si zabezpečí občan sám individuálne a 
ktorého priamym dôsledkom je nástup do pracovného pomeru k zamestnávateľovi na 
výkon pracovnej činnosti, alebo začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej 
zárobkovej činnosti. 
 
Výška príspevkov 
Príspevok pri individuálnom vzdelávaní je 100 % nákladov, maximálne však len do výšky 
600,00 eur až po nástupe do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo 
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na základe písomnej žiadosti o úhradu 
finančných prostriedkov. 
 
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi UoZ sa uhrádza tak, aby úhrada časti 
preukázaných výdavkov nepresiahla sumu 54,00 eur mesačne na jedno dieťa a na každé 
ďalšie dieťa najviac v sume  42,00 eur mesačne počas dĺžky trvania účasti na VzPrTP. 
 
Za oprávnené náklady zariadenia na VzPrTP sa považujú aj: 
a) náklady na potrebnú výbavu účastníkov VzPrTP učebnicami a učebnými pomôckami 

najviac vo výške 49,80 eura na jedného účastníka VzPrTP, 
b) náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné 

prostriedky a ochranné nápoje poskytnuté účastníkom VzPrTP, 
c) poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka VzPrTP, dohodnuté na obdobie 

účasti na VzPrTP. 
 
Dodávateľ VzPrTP nemá nárok na poskytnutie preddavku, alebo úhrady časti 
oprávnených výdavkov na realizáciu VzPrTP počas realizácie VzPrTP.  
 

 
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

 
(§ 49 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 



 38 

Definícia príspevku 
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej „SZČ“) slúži na čiastočnú úhradu 
nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi 
o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie a ktorý bude 
samostatne zárobkovo činnou osobou. 
 
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť môže úrad poskytnúť  uchádzačovi 
o zamestnanie (ďalej „UoZ“):  
- vedenému v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, 
- v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil, prerušil alebo 

skončil prevádzkovanie SZČ, ak bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov, 
- bude  vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na 

vodných plochách, 
- o príspevok požiada písomne, 
- bude SZČ prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky. 
      
Výška príspevku na SZČ sa určuje z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho 
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, pre rok 
2014: 
 
a) v bratislavskom kraji najviac 2,5-násobok, teda  max. výška je 2 714,10 €, 
b) v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo 

rovnakou  ako je celoslovenský priemer najviac 3-násobok, teda  max. výška je 
3 256,92 €, 

c) v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 
celoslovenský priemer najviac 4-násobok, teda  max. výška je 4 342,56 €. 

      
Úrad poskytne najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa 
uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku, t. j. najviac 40 % 
výšky príspevku poskytne úrad po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ 
a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ. 
 
Opätovné poskytnutie príspevku 
Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia 
prevádzkovania  SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol UoZ poskytnutý príspevok. 
 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ 
predkladá UoZ  na príslušný úrad spolu s prílohami: 
- podnikateľský zámer spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ 

podľa  predpísanej osnovy;  
- doklad potvrdzujúci  oprávnenosť miesta podnikania, resp. nájomná zmluva, resp. 

zmluva o budúcej zmluve, ak miesto podnikania nie je zhodné s údajmi o osvedčení 
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o oprávnení na prevádzkovanie SZČ, alebo nie je zhodné so sídlom prevádzky alebo 
iným dokladom oprávňujúcim žiadateľa k prevádzkovaniu SZČ; 

- doklad o ukončenom vzdelaní (vo vzťahu k odbornosti žiadateľa); 
- čestné vyhlásenie, že v predošlom období nepodnikal, 
- overená kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, resp. výpis zo živnostenského  

registra,  resp.  doklad  osvedčujúci  žiadateľa o  príspevok  k  oprávneniu  na 
prevádzkovanie  SZČ.  Tento  doklad   nemusí   byť  predložený súčasne  so žiadosťou, 
ale  musí byť doložený pred podpisom dohody. 

       
Správu o prevádzkovaní SZČ 
a o čerpaní poskytnutého príspevku za každý rok prevádzkovania SZČ predkladá 
príjemca počas trojročného oprávneného obdobia, v ktorom bola uzatvorená dohoda. 
 
 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o 
zamestnanie 

 
(§ 50 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok je určený na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača 
o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do 
pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý 
najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.  
 
Výška príspevku 
sa určuje z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, pre rok 2014: 
 
a)  v bratislavskom kraji najviac 25 %,  teda  max. výška je 271,41 €,  
b) v  okresoch s  priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo 

rovnakou ako je celoslovenský priemer najviac 30 %, teda  max. výška je 325,69 €,  
c) v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 

celoslovenský priemer, 40 % teda  max. výška je 434,25. 
 
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ sa môže poskytnúť 
zamestnávateľovi najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov a na znevýhodneného 
uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii UoZ najmenej 24 mesiacov sa príspevok 
poskytuje najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov. 
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Oprávnené náklady  
sú náklady na úhradu mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné 
poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom za zamestnancov.  
 
Vytvorenie pracovného miesta 
je zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych 
mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho 
zamestnancov. 
 

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 
 
(§ 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti slúži 
zamestnávateľovi na vytvorenie pracovného miesta na dobu určitú  znevýhodneného 
uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri 
mesiace. 
 
Za zamestnávateľa sa považuje obec, samosprávny kraj, rozpočtová organizácia alebo 
príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo 
samosprávny kraj. 
 
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je: 
- občan starší ako 50 rokov veku,  
- občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacov,  
- občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie.   
 
Výška príspevku sa určuje ako 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % z 
celkovej ceny práce  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 
Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, pre rok 2014 je určená suma 
651,38 €. 
 
Doba podporovania 
Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti 
jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas 
obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru.  
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Vyplácanie príspevku 
Na základe žiadosti o úhradu platby sa  zamestnávateľovi poskytne príspevok formou 
refundácie mesačne, najneskôr do 30  kalendárnych dní odo dňa predloženia 
kompletných dokladov. 
 

Príspevok na podporu udržania pracovných miest 
 
(§ 50k zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok na podporu udržania pracovných miest sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý 
zachová pracovné miesta aj v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré 
nemôže zamestnancom prideľovať prácu a ktorý v záujme predísť prepúšťaniu 
zamestnancov po podpise dohody s úradom a so zástupcami zamestnancov obmedzí na 
prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať 
prácu v rozsahu najmenej 6% a najviac 20% ustanoveného týždenného pracovného času.  
 
Výška príspevku  
Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 
50 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až 
tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 
príspevok poskytuje. 
Priemerná hodinová mzda * počet skutočne neodpracovaných hodín * náhrada mzdy 
v písomnej dohode (minimálne 60%) * 50% náhrada mzdy = výška mesačného príspevku 
 
Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, 
v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 60 dní, ak 
bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola 
dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn 
počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti. 
 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 
 
(§ 51 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Absolventská prax umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u 
zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v 
príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov, vedeného v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie. 
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Absolventskú prax môže vykonávať absolvent školy, vedený v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ktorý je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, 
občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú 
prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred 
zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené 
zamestnanie 
 
Dĺžka vykonávania absolventskej praxe je najmenej 3 mesiace a najviac 6  mesiacov, bez 
možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. 
Začiatok vykonávania absolventskej praxe a  jej rozsah určuje zamestnávateľ. Po 
skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie 
o vykonaní absolventskej praxe. 
 
Výška príspevku 
Paušálny príspevok pre absolventa školy je vo výške 65%  sumy  životného minima t.j. 
128,75 €  pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne na úhradu jeho nevyhnutných 
osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej  praxe. Ak absolvent školy 
uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení, úrad mu poskytne náhradu tohto poistenia. 
 
Paušálny príspevok sa absolventovi  kráti, ak neodpracoval všetky stanovené pracovné 
dni:   
- za dni voľna v rozsahu 10 pracovných dní,  
- za dni  neprítomnosti  na  vykonávaní  absolventskej  praxe  z  dôvodov  dočasnej 

pracovnej  neschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny. 
 
Žiadosť na vykonávanie absolventskej praxe 
 
Absolvent školy podáva žiadosť o zaradenie na absolventskú prax v územnom obvode 
podľa toho, kde má trvalý pobyt. Zamestnávateľ spolu so žiadosťou predkladá ja presný 
počet a druh požadovaných pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe. 
 
Vyplatenie paušálneho príspevku je viazané na predloženie evidencie dochádzky 
absolventa školy, ktorú musí zamestnávateľ predložiť príslušnému úradu do 10 
pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa absolventská prax 
vykonávala.  

 
Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných 

služieb pre obec alebo samosprávny kraj 
 
(§ 52 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
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Definícia príspevku 
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších    
služieb pre samosprávny kraj je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo 
nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi.  
 
Menšie obecné sú určené na: 
- zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok  
- tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce,  
- starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva,  
- podporu vzdelávania,  
- rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností v sociálnej oblasti,  
- rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,  
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti. 
 
Menšie obecné služby pre obec sa vykonávajú nepretržite najviac počas šiestich 
kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, s možnosťou jej 
opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich kalendárnych mesiacov. 
 
Výška príspevku  
Počas vykonávania aktivačnej činnosti  má uchádzač o zamestnanie nárok na aktivačný 
príspevok vo výške 63,07 € mesačne.  
 
Príspevok pre obec alebo samosprávny kraj pozostáva z  príspevku na úhradu časti 
nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti a z príspevku na úhradu 
časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Max. výška 
príspevku pri 20 hodinách týždenne a pri počte do 25 uchádzačov o zamestnanie je 49,- 
€ mesačne na jedného uchádzača o zamestnanie. 
 
Príspevok pre obec alebo samosprávny kraj sa môže použiť na úhradu: 
 
 časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, 
 úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, 
 časti nákladov na pracovné náradie, 
 časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre 

obec alebo samosprávny kraj, 
 časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. 
 

Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie formou dobrovoľníckej 
služby 

 
(§ 52a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
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Definícia príspevku 
Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním 
dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby 
trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie 
poskytuje pomoc: 
 
- pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, 

imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé 
osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, 
rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti 
sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, 
udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu 
a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových 
charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a 
v oblasti styku s verejnosťou,  

 
-  pri prírodných a ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane. 
 
Dobrovoľnícka služba je určená pre právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vykonáva svoju 
činnosť v niektorej z vyššie uvedených oblastí najmenej jeden rok (ku dňu podania 
písomnej žiadosti o príspevok), nesmie však túto činnosť vykonávať za účelom 
dosiahnutia zisku. 
 
Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať dobrovoľnícku službu v rozsahu 20 hodín 
týždenne nepretržite počas šiestich kalendárnych mesiacov u oprávneného subjektu. 
Účasť uchádzača o zamestnanie na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. 
 
Výška príspevku 
Počas vykonávania dobrovoľníckej služby sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie 
paušálny príspevok vo výške sumy životného minima, t.j. 198,09 € platnej do 30.6.2014. 
Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň ospravedlnenej alebo 
neospravedlnenej neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na 
základe evidencie dochádzky. 
 
Právnická alebo fyzická osoba môže príspevok použiť na úhradu časti nákladov 
potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku 
dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, na úhradu 
poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to 
právnická osoba alebo fyzická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné 
ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia 
s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, 
ktorý organizuje dobrovoľnícku službu. Max. výška príspevku pri 20 hodinách týždenne 
a pri počte do 25 uchádzačov o zamestnanie je 49,- € mesačne na jedného uchádzača o 
zamestnanie. 
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Príspevok na dochádzku za prácou 
 
(§ 53 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Účelom príspevku na dochádzku za prácou je úhrada časti cestovných výdavkov na 
dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo 
z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej 
zmluve a späť. 
 
Oprávneným žiadateľom je zamestnanec, ktorý: 
- bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

najmenej  tri mesiace, 
- bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného 

pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.  
 
Doba poskytovania príspevku 
Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich 
mesiacov od jeho nástupu do zamestnania a opätovne sa môže poskytnúť po uplynutí 
dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania. Príspevok poskytuje úrad, 
v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 
kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania. 
 
Príspevok na dochádzku za prácou sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza 
z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu 
zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce. 
 
Výška príspevku 
Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na 
dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami, najviac v sume 135 € mesačne 
v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo 
od miesta prechodného pobytu zamestnanca: 
 
a) od 5 km do 10 km je najviac 19 eur, 
b) od 11 km do 20 km je najviac 33 eur, 
c) od 21 km do 30 km je najviac 51 eur, 
d) od 31 km do 40 km je najviac 68 eur, 
e) od 41 km do 50 km je najviac 72 eur, 
f) od 51 km do 60 km je najviac 88 eur, 
g) od 61 km do 80 km je najviac 96 eur, 
h) od 81 km do 100 km je najviac 116 eur, 
i) od 101 km do 200 km je najviac 130 eur, 
j) nad 200 km je najviac 135 eur. 
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Hromadné dopravné prostriedky na ktoré sa vzťahuje príspevok tvorí  autobusová 
doprava,  železničná doprava, letecká doprava,  lodná doprava, okrem  taxislužby a 
osobného motorového vozidla.  
 

 
Príspevok na presťahovanie sa za prácou 

 
(§ 53a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov 
súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v 
súvislosti so získaním zamestnania, ak miesto jeho nového trvalého pobytu je na území 
Slovenskej republiky. Sú to aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby 
súvisiace s užívaním bytu. 
 
Účelom príspevku na presťahovanie za prácou je podporiť využívanie presťahovania za 
prácou ako formy pracovnej mobility na riešenie nedostatku kvalifikovaných 
pracovníkov v regiónoch s absenciou, resp. nedostatkom pracovnej sily. 
 
Príspevok sa poskytuje na presťahovanie za prácou občanovi, ktorý bol uchádzačom 
o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a 
ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. O príspevok na 
presťahovanie za prácou môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny 
miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania. Príspevok na 
presťahovanie za prácou poskytuje úrad jednorazovo raz za dva roky. 
 
Výška príspevku na presťahovanie za prácou je najviac 1 327,76 eura, ak miesto nového 
trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval v súvislosti so 
získaním zamestnania, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 
km. 
 
Za oprávnené výdavky súvisiace so sťahovaním za prácou sa považujú najmä:  
 
- sťahovacie služby realizované podnikateľským subjektom, napr.: preprava nábytku, 

bytového zariadenia, naloženie a vyloženie sťahovaných vecí, poistenie sťahovaných 
vecí a pod. 

-   prvé nájomné: uhradené po presťahovaní / po zmene miesta trvalého pobytu, 
-   prvé platby súvisiace s užívaním bytu. 
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Za doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov súvisiacich s presťahovaním za prácou 
sa považuje faktúra za poskytnuté sťahovacie služby podnikateľským subjektom v oblasti 
dopravy a sťahovania spolu s podpornými dokladmi. 
 

Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých 
nezamestnaných v samospráve - NP XX 

 
(§ 54 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok je určený na podporu vytvárania nových pracovných miest pre zamestnávanie 
mladých nezamestnaných  z cieľovej skupiny -  uchádzačov o zamestnanie  vo veku do 
29 rokov.  
 
Zamestnávateľom môže byť  obec, samosprávny kraj alebo nimi zriadené príspevkové  
alebo rozpočtové organizácie, ktoré prijmú uchádzača o zamestnanie na plný pracovný 
úväzok na dobu určitú na minimálne 12 mesiacov s podpornou dobou 6 mesiacov alebo 
na maximálne 18 mesiacov s podpornou dobou 9 mesiacov, ktorý bol vedený v 
evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu najmenej tri mesiace. 
 
Výška príspevku 
sa určuje z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje: 
 
-  mesačne na jedno  pracovné miesto 95 %,  teda  max. výška je 456,54 €, 
- jednorázovo  na  úhradu  časti  nákladov  na  pracovný  odev,  pracovnú  obuv  a  

osobné    ochranné  pracovné  pomôcky  na  vykonávanie prác, a to maximálne 95 % 
preukázaných   nákladov,  najviac  vo  výške 40,00 €  na  jedno  pracovné  miesto, 
s  možnosťou  kumulácie   podľa počtu vytvorených miest 

 
Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých 

nezamestnaných -  NP XXI 
 
Definícia príspevku 
Príspevok je určený na podporu vytvárania nových pracovných miest pre zamestnávanie 
mladých nezamestnaných  z cieľovej skupiny -  uchádzačov o zamestnanie  vo veku do 
29 rokov. 
 
Oprávnená aktivita č. 1 je vytváranie  pracovných miest u vybraných zamestnávateľov 
vrátane zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti nákladnej cestnej dopravy resp. ostatnej 
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osobnej dopravy, pre uchádzačov o zamestnanie prijatých do pracovného pomeru na 
plný pracovný úväzok, na dobu  najmenej 18 mesiacov s podpornou dobou 12 mesiacov.  
 
Výška príspevku 
sa určuje z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje:   
 
- mesačne na jedno  pracovné miesto 90 %,  teda  max. výška je 456,54 €. 
 
Oprávnená aktivita č. 2 je vytváranie  pracovných miest u zamestnávateľov pôsobiacich 
v oblasti nákladnej cestnej dopravy resp. ostatnej osobnej dopravy, pre uchádzačov o 
zamestnanie prijatých do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok iba ako vodič 
alebo závozník, na dobu  najmenej 30 mesiacov s podpornou dobou 9 mesiacov. 
 
Výška príspevku 
sa určuje z 1,2-násobku z minimálnej celkovej ceny práce pre rok 2013, mesačne na 
jedno  pracovné miesto 95 %,  teda  max. výška je 547,85 €. 
 

Príspevok na vykonávanie obnovy kultúrneho dedičstva v rámci 
národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho 

dedičstva - 2 
 
Definícia príspevku 
Príspevok je určený na podporu vytvárania krátkodobých pracovných miest pre 
uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie  na obnovu 
kultúrnej pamiatky, v rámci realizácie projektov na obnovu kultúrneho dedičstva.  
 
Zamestnávateľ vytvára krátkodobé pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie 
alebo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na plný pracovný úväzok. Na dobu  
najviac šesť mesiacov na výkon pomocných alebo odborných prác, ktoré súvisia 
s realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva, ktoré sú schopní vykonávať. 
 
Výška príspevku sa určuje:  
 
a) mesačne na jedno vytvorené pracovné miesto najviac po dobu 6 mesiacov vo výške 

100 % celkovej ceny práce zamestnanca prijatého do pracovného pomeru na výkon 
pomocných prác pri obnove kultúrneho dedičstva najviac vo výške 561,00 €, 

 
b) mesačne  na jedno vytvorené pracovné miesto najviac po dobu 6 mesiacov 

vo  výške 100 % celkovej ceny práce zamestnanca prijatého do pracovného pomeru 
na výkon odborných prác na obnove kultúrneho dedičstva najviac vo výške 696,00 €, 
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c) mesačne na úhradu stravného zamestnanca prijatého do pracovného pomeru na 
výkon prác pri obnove kultúrneho dedičstva najviac vo výške 2,00 € za jeden 
odpracovaný deň, 

 
d) maximálne v dvoch  platbách na jedno vytvorené pracovné miesto príspevok na 

úhradu nákladov na pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné prostriedky 
na vykonávanie prác najviac vo výške 100 €, 

 
e) jednorázovo na jedno vytvorené pracovné miesto príspevok na úhradu nákladov 

uzatvorenej poistnej zmluvy o úrazovom poistení  najviac vo výške 20 € na jedno 
vytvorené pracovné miesto.  

 

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska 
 
(§ 56 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže úrad 
poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo 
na chránenom pracovisku príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, 
ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, vedeného v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie najmenej jeden mesiac.  
 
Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené 
pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. 
 
Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto sa určuje z celkovej ceny práce 
vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, 
v ktorom sa príspevok poskytuje, pre rok 2014: 
 
a) v bratislavskom kraji najviac 4-násobok, teda  max. výška je 4342,56 € 
b) v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo 

rovnakou  ako je celoslovenský priemer najviac 4,8-násobok, teda  max. výška je 
5211,07 €, 

c) v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je 
celoslovenský priemer najviac 5,2-násobok, teda  max. výška je 5645,32 €. 

 
Za oprávnené náklady 
sa považujú tie náklady, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej 
činnosti občana so zdravotným postihnutím a  súvisia so zriadením tohto pracovného 
miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku a boli skutočne vynaložené 
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zamestnávateľom v súlade s kalkuláciou predpokladaných nákladov na zriadenie 
CHD/CHP, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody .  
 
Príspevok sa neposkytuje na úhradu časti mzdy a odvodov do zdravotnej a Sociálnej 
poisťovne.  

Príspevok na činnosť pracovného asistenta 
 
(§ 59 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok na činnosť pracovného asistenta je určený zamestnávateľovi, ktorý 
zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, alebo samostatne zárobkovo činnej 
osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, ak z druhu zdravotného 
postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne 
zárobkovo činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta.  
 
Pracovný asistent je: 
-  zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi, resp. zamestnancom, ktorí sú  

občanmi so zdravotným postihnutím pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb 
počas pracovného času, 

-  fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je 
občanom so zdravotným postihnutím, pri prevádzkovaní samostatnej zárobkovej 
činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb. 

 
Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony. 
 
Zamestnávateľ je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej 
jednotky na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba, ktorá má na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.“ 
 
Samostatne zárobkovo činná osoba je: 
 
e) spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo 

spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady 
spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom predstavenstva alebo dozornej 
rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ak nie je zamestnanec, 

f) prevádzkuje živnosť podľa osobitného predpisu, 
g) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, 
h) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných 

plochách podľa osobitného predpisu, 
i) vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania,  
j) vykonáva činnosť agentúry podporovaného zamestnávania. 
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Výška príspevku sa určuje z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho 
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, pre rok 
2014 mesačne najmenej vo výške 41 % t.j. 445,11 € a najviac vo výške 70 % t.j. 759,94 € 
na činnosť jedného pracovného asistenta počas trvania dohody, najviac však 12 
mesiacov. 
 
Výška príspevku zamestnávateľovi sa stanovuje  podľa počtu zamestnancov - občanov 
so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, miery 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a počtu hodín pracovného času. 
 
Oprávnené náklady tvorí príspevok na činnosť pracovného asistenta vo forme 
refundácie  
-   mzdových nákladov na pracovného asistenta, ktorý je zamestnancom,  
-  platieb, ktoré SZČO - občan so zdravotným  postihnutím uhradil pracovnému 

asistentovi na    základe  zmluvy o poskytovaní  pomoci  pri  prevádzkovaní  alebo 
vykonávaní  samostatnej zárobkovej činnosti. 

 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov 

 
(§ 60 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
Definícia príspevku 
Príspevok slúži na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov  právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého 
kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. 
 
Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa považujú: 
a) nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, 
b) náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, ak tento 

objekt vlastní zamestnávateľ, 
c) náklady na palivo a energiu, 
d) vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu, 
e) náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov,  
f) náklady na úhradu mzdy a odvodov na zdravotné poistenie a sociálne, 
g) náklady na opravu a údržbu objektu, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto 

náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 
h) náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ, 
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i)  náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chránenej dielne alebo 
chráneného       pracoviska. 

 
Náklady na dopravu zamestnancov sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy 
zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím zamestnávateľom na 
miesto výkonu zamestnania a späť.  
 
Výška príspevku sa určuje z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho 
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, pre rok 
2014: 
 
a) 2,5-násobok, teda  2714,10 € ročne na jedného občana so zdravotným postihnutím 

vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času,  
b) 5-násobok,  teda 5428,20 € ročne  na jedného občana so zdravotným postihnutím, 

ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného 
týždenného pracovného času. 

 
Za príslušný štvrťrok je možné preplatiť zamestnávateľovi na základe dokladov 
preukazujúcich vynaložené náklady najviac 25 %.  Ak zamestnávateľ preukáže nižšie 
náklady ako 25 %, môže mu úrad preplatiť za príslušný štvrťrok iba preukázanú nižšiu 
sumu.  
 

Príspevky v nezamestnanosti v Nórsku 
 
Nezamestnanosť 
Podpora v nezamestnanosti je čiastočná náhrada za stratu na zárobku a má stimulovať 
príjemcov k hľadaniu a udržaniu si zamestnania. Na získanie dávky v nezamestnanosti, 
musíte sa zaregistrovať u NAV1   (originálny názov - Nye arbeids- og velferdsetaten, Úrad 
práce a sociálnych vecí) ako aktívny uchádzač o zamestnanie a skutočne si hľadať prácu. 
Príspevok je preto nižší ako predchádzajúci príjem a je časovo obmedzený. 
 
Hlavné požiadavky na poskytnutie príspevkov sú: 

 pracovná doba musí byť znížená aspoň o 50% (prepustení najmenej 40%),  

 dostávali ste plat vo výške najmenej 1,5-násobku základnej sumy (G) Národnej 
poistnej schémy v poslednom kalendárnom roku (v minulom roku), alebo aspoň 3 
krát G v priebehu posledných troch celých kalendárnych rokoch,  

 ste registrovaní ako uchádzač o zamestnanie a predkladáte správu o stave 
zamestnanosti každých 14 dní pokiaľ si hľadáte prácu, 

 žijete, alebo ste prítomní v Nórsku, 

 nie ste študentom. 

                                                 
1) NAV je súčasná Nórska verejná agentúra sociálnej starostlivosti, ktorá sa skladá zo štátneho úradu práce a sociálnych služieb, ako 
aj obecných sociálnych agentúr. 
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Doba poskytovania príspevku 
Všeobecným pravidlom je žiadať o podporu v nezamestnanosti najskôr jeden týždeň 
pred prvým dňom nezamestnanosti. Nezamestnaní sa musia zaregistrovať ako uchádzači 
o zamestnanie stránke úradu práce www.nav.no, alebo na miestnom úrade práce a 
sociálnej správe (NAV). Dávky v nezamestnanosti nemôžu byť vyplatené skôr ako odo 
dňa podania žiadosti. Štyri týždne sú všeobecne považované za primeraný čas. Doba 
poskytovania príspevkov v nezamestnanosti závisí od príjmu v predchádzajúcom roku 
alebo od priemeru za posledné tri kalendárne roky pred žiadosťou o príspevok: 
 

 104 týždňov, ak príjem bol aspoň dvojnásobok základnej sumy Národnej poistnej 
schémy,  

 52 týždňov, ak váš príjem je nižší ako dvojnásobok základnej sumy Národnej 
poistnej schémy. 

 
Výška príspevkov 
Podpora v nezamestnanosti sa vypočítava z predchádzajúceho príjmu. Príjem 
presahujúci 6 x G sa neberie do úvahy pri stanovení základnej sumy podpory v 
nezamestnanosti. Denný príspevok v nezamestnanosti je 0,24 percenta základnej sumy 
a vypláca sa päť dní v týždni. V priemere je to 62,4% z predchádzajúceho príjmu pred 
zdanením. Ale je to obmedzené na maximálne 319 157 NOK (38 008,45 €)2. Podpora v 
nezamestnanosti je zdaniteľná. Všeobecným pravidlom je, že platba v období vyplácania 
príspevku sa nemení. Napríklad: podpora v nezamestnanosti vychádzajúca zo základnej 
sumy NOK 250 000 (29 772,53 €) znamená príspevok 600 NOK (71,45 €) za deň. Podpora 
v nezamestnanosti sa vypláca prostredníctvom banky alebo pošty. Vypláca sa každý 14. 
deň v mesiaci. 
 
Prepustení  
Dávka v nezamestnanosti je určená na kompenzáciu straty zamestnaneckého príjmu, 
keď zamestnanec bol dočasne prepustený a je obmedzená na 26 týždňov v rámci 
akéhokoľvek 18-mesačného obdobia. Dôvodom pre prepustenie musí byť nedostatok 
práce alebo iné okolnosti, ktoré sú mimo kontroly zamestnávateľa. Pracovná doba musí 
byť znížená aspoň o 50%. 
 
Začatie podnikania 
Ľudia, ktorí chcú založiť vlastný podnik a pokračovať v prijímaní dávky v 
nezamestnanosti, musia podať samostatnú písomnú žiadosť. So schváleným 
podnikateľským plánom môžu byť ponechané dávky v nezamestnanosti po dobu až 
šiestich mesiacov, zatiaľ čo rozbehnú podnikanie, ako aj až tri mesiace po tom, ako sa 
začali podnikať. 
 

                                                 
2) Kurz z 08.07.2014: 8,397 NOK za 1 € 
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Čiastočný príspevok v nezamestnanosti 
Ľudia, ktorí sú čiastočne nezamestnaní alebo prepustení a pracujú o 50%  menej z ich 
bežnej pracovnej doby, môžu dostať čiastočné (znížené) príspevky v nezamestnanosti. 
Platba je v pomere k počtu hodín, ktoré pracovali v priebehu vykazovaného obdobia. 
Príspevok v nezamestnanosti môže byť aj čiastočný v súlade s nastavenými pravidlami, 
ak je uchádzač hlásený ako dočasne chorý alebo prijíma čiastočný dôchodok alebo dávky. 
 
 
Príspevky pri podieľaní sa na programe zamestnanosti  
Programy zamestnanosti sú nástroje, ktoré pomáhajú uchádzačom o zamestnanie získať 
prácu. Ak sa zúčastňujú programu zamestnanosti, majú nárok na poberanie niektorých 
finančných príspevkov. Príspevky programu zamestnanosti a detské prídavky sú určené 
na pokrytie životných nákladov a sú poskytované v dňoch, v ktorých sa zúčastňujete na 
programe. Môžete mať tiež nárok detské prídavky, ak máte deti vo veku do 16 rokov v 
osobnej starostlivosti.  
 
Je možné tiež získať dodatočné príspevky na pokrytie ďalších výdavkov, ktoré vznikli v 
súvislosti s programom zamestnanosti: denné náklady na prepravu (cestovanie viac ako 
šesť kilometrov v každom smere), príspevok starostlivosti o dieťa, príspevok na bývanie, 
príspevok na dochádzku domov, príspevok na nákup výučbových materiálov. 
 
Platenie príspevkov programu zamestnanosti závisí na veku v čase podania žiadosti. 
Dostanete vysokú sadzbu, ak ste vo veku nad 19, a nízku sadzbu, ak ste mladší ako 19 
rokov. Dostanete vyplatený príspevok za dni, počas ktorých ste sa podieľali na programe 
zamestnanosti a počas štátnych sviatkov. Príspevky, ktoré sú vypočítané na základe 
informácií zo správy o stave zamestnanosti, sa vyplácajú zhruba po dvoch až štyroch 
dňoch, ako NAV registroval túto správu. 
 
Nemocenské dávky pre zamestnancov 
Nemocenské dávky kompenzujú stratu zárobku pre zamestnaných členov Národnej 
poistnej schémy, ktorí sú dočasne práceneschopní v dôsledku choroby alebo úrazu. 
Dočasná pracovná neschopnosť môže byť doložená osobným vyhlásením alebo 
potvrdením o pracovnej neschopnosti od svojho lekára. "Osobné vyhlásenie" je 
oznámenie, ktoré urobíte pre svojho zamestnávateľa, že ste dočasne práceneschopný 
kvôli chorobe alebo zraneniu, ale bez predloženia vyhlásenia od svojho lekára. V rozpätí 
šiestich týždňov je potrebné, aby ste vy a váš zamestnávateľ vytvorili plán, ktorého 
cieľom je vrátiť sa do práce čo najskôr. 
 
Príplatok na náhradu dopravy 
Ak v dôsledku choroby alebo úrazu dočasne nemôžete cestovať ako obvykle do práce a z 
práce, môžete mať nárok na príplatok k doprave od 17. dňa, odkedy vznikla pracovná 
neschopnosť. Príplatok k doprave je obmedzený na výšku, v ktorej by bola platená 
nemocenská dávka počas rovnakého obdobia. Môžete mať tiež nárok na príplatok k 
doprave v kombinácii s čiastočnou nemocenskou dávkou. 
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Platenie nemocenskej dávky 
Ako zamestnanec máte nárok na nemocenské dávky od prvého dňa vašej pracovnej 
neschopnosti. Váš zamestnávateľ vypláca nemocenské dávky počas prvých 16 
kalendárnych dní pracovnej neschopnosti. Od 17. dňa platí Národná poistná schéma 
nemocenské dávky. Platba sa realizuje priamo vám, alebo váš zamestnávateľ môže aj 
naďalej platiť mzdu a požiadať o náhradu Národnú poistnú schému. Nemocenské dávky 
sa vypočítavajú z priemerného týždenného platu v určitom časovom období 
predchádzajúcom pracovnej neschopnosti (zvyčajne z posledných štyroch týždňov).  
 
Základ pre nemocenské dávky nesmie prekročiť šesťnásobok základnej sumy Národnej 
poistnej schémy. Ak ste na dočasnej práceneschopnosti, máte nárok na nemocenské 
dávky, ktoré zodpovedajú percentu vašej pracovnej neschopnosti. Nemocenské dávky 
môžu byť odstupňované v rozsahu od 100 do 20 percent.  
 
Môžete dostať nemocenské dávky po dobu maximálne jedného roka. Toto časové 
obmedzenie platí, aj keď ste boli na plnej alebo čiastočnej práceneschopnosti. Iné 
pravidlá platia, ak máte medzi 67 a 70 rokov. 
 
Tehotenské príspevky 
Tehotenské príspevky sú poskytované zdravým tehotných ženám, ktoré nemôžu 
pokračovať v práci v čase tehotenstva, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu plodu. Ak 
znížite počet svojich hodín v práci, pričom stále pracujete, môžete mať nárok na 
odstupňované tehotenské príspevky. Museli ste byť zamestnané po dobu najmenej 
štyroch týždňov. Tehotenské príspevky sa dávajú od okamihu, kedy ste museli prestať 
pracovať, a to až do troch týždňov pred pôrodom. Tehotenské príspevky sú vyplácané 
mesačne a sú zdaniteľné. Tehotenské príspevky sa neposkytujú na základe príjmu, ktorý 
prekročil šesťnásobok základnej sumy Národnej poistnej schémy. 
 
Pre zamestnankyne sa tehotenské príspevky zvyčajne vypočítajú z príjmov v čase, keď 
museli prestať pracovať. Výšku príspevku prepočíta kancelária NAV.  
 
Pre samostatne zárobkovo činné osoby sa tehotenské príspevky zvyčajne vypočítajú na 
základe priemeru ich dôchodkového príjmu v priebehu posledných troch rokov. 
Tehotenské príspevky sú vypočítané vo výške 100 percent z oprávnených príjmov.  
Pre slobodné povolania sa tehotenské príspevky vypočítajú rovnakým spôsobom ako pre 
samostatne zárobkovo činné osoby. Tehotenské príspevky sú vypočítané vo výške 100 
percent z oprávnených príjmov. 
 
Rodičovský príspevok  
Rodičovský príspevok má za cieľ zabezpečiť rodičom príjmy v súvislosti s narodením 
alebo adopciou dieťaťa. Obdobie poskytovania rodičovského príspevku je rozdelené do 
troch častí: matkina kvóta, otcovská kvóta (tiež volaná otcovská dovolenka) a zdieľané 
obdobie. 
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Ak ste zamestnaní, rodičovský príspevok sa bežne vypočíta na základe vašich príjmov na 
začiatku materskej dovolenky. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, alebo v 
slobodnom povolaní, váš rodičovský príspevok sa zvyčajne vypočítava na základe 
priemerného dôchodkového príjmu (v národnom hospodárstve) z posledných troch 
rokov. Rodičovský príspevok sa vypláca v súlade s dennou sadzbou. Jeden týždeň 
rodičovského príspevku je ekvivalentný piatim príspevkovým dňom. To znamená, že 
nebudú vyplácané rodičovské príspevky za sobotu a nedeľu. Celkové obdobie pre 
rodičovský príspevok v prípade narodenia dieťaťa je 49 týždňov pri 100 % krytí a 59 
týždňov pri 80 % krytí. 
 
Príspevok na starostlivosť o dieťa 
Príspevok na starostlivosť o dieťa je príspevok pre osamelých rodičov, aby sa im 
pomohlo platiť za stráženie detí, tak aby mohli pracovať, aktívne si hľadať prácu, 
študovať alebo začať podnikať. Príspevok na starostlivosť o dieťa pokrýva náklady na 
inštitúcie dennej starostlivosti, zariadenia dennej starostlivosti pre školákov alebo na 
opatrovanie. Je  to podmienené tým, že budete naozaj platiť za starostlivosť o dieťa v 
niektorom z týchto typov. 
 
Ako všeobecné pravidlo platí, že máte nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa až do 
ukončenia štyroch rokov navštevovania školy dieťaťom. Príspevok na starostlivosť o 
dieťa pokrýva až 64% preukázaných nákladov. To znamená, že musíte zaplatiť 36% 
nákladov na starostlivosť o dieťa sami. Príspevok na starostlivosť o dieťa nepodlieha 
zdaneniu a je platená od mesiaca, keď splníte požadované podmienky. 
 
Príspevok na opatrovateľskú službu 
Môžete mať nárok na príspevok na opatrovateľskú službu ako kompenzáciu vašej straty 
príjmu v súvislosti so starostlivosťou o choré dieťa alebo ošetrovanie osoby, na ktoré 
máte úzke väzby v záverečných fázach života. Termín úzke väzby všeobecne zahŕňa 
osoby, s ktorými máte úzke rodinné vzťahy, ale  môžu tiež zahŕňať osoby, s ktorými ste 
vytvorili úzke osobné vzťahy, ako napr. blízky priateľ alebo sused. Hlavným pravidlom je, 
že musíte byť počas posledných štyroch týždňov zamestnaní a musíte utrpieť stratu 
príjmu.    
 
Ak sa staráte o dieťa vo veku do 12 rokov, ktoré je, alebo bolo prijaté do zdravotníckeho 
zariadenia, alebo ktoré využíva ambulantnú liečbu, môžete mať nárok na príspevok na 
opatrovateľskú službu z NAV. Ak je vaše dieťa chronicky choré alebo postihnuté, tento 
nárok sa predlžuje do dovŕšenia 18 rokov.  
 
Príspevok na opatrovateľskú službu sa počíta na rovnakom základe ako nemocenské 
dávky, ak ste chorí sami. NAV bude platiť príplatok za dovolenku príjemcom príspevku 
na opatrovateľskú službu. Príplatok na dovolenku sa poskytuje len prvých dvanásť 
týždňov z obdobia, za ktoré dostávate príspevok na opatrovateľskú službu. Príplatok na 
dovolenku predstavuje 10,2 % z príspevku na opatrovateľskú službu. 
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Príspevok na vzdelávanie  
Ak potrebujete navštevovať kurzy alebo absolvovať ďalšie školenia potrebné na to, aby 
ste sa mohli starať o chronicky choré alebo postihnuté dieťa, môžete mať nárok na 
príspevok na vzdelávanie ako kompenzáciu straty príjmu. Takéto príspevky nie sú 
obmedzené pre rodičov dieťaťa, ale môžu byť tiež poskytnuté iným, ktorí sa starajú o 
dieťa, ako sú napríklad súrodenci. Ak je to potrebné, môže byť niekoľkým opatrovateľom 
priznaný príspevok na vzdelávanie v rovnakom čase. 
 
Hlavným pravidlom je, že musíte byť počas posledných štyroch týždňov zamestnaní pred 
začatím kurzu alebo vzdelávania a musíte utrpieť stratu príjmu. Podmienkou na udelenie 
príspevku je, že vzdelávanie, ktoré absolvujete, je nevyhnutné na to, aby ste sa vedeli 
starať a poskytovať liečbu pre dieťa a aby bolo vzdelávanie schválené zdravotníckou 
inštitúciu. 
 
Príspevok na vzdelávanie sa počíta na rovnakom základe ako nemocenské dávky a 
predstavuje 100 % nemocenskej dávky. NAV vypláca príspevok od prvého dňa. Váš 
zamestnávateľ môže vyplatiť tento príspevok priamo vám a následne požiada o 
preplatenie NAV.  
 
NAV bude platiť príplatok za dovolenku  príjemcom príspevku na vzdelávanie. Príplatok 
na dovolenku sa poskytuje len prvých dvanásť týždňov z obdobia, za ktoré dostávate 
príspevok na vzdelávanie. Príplatok na dovolenku predstavuje 10,2 % z príspevku na 
vzdelávanie.                         Zdroj: www.nav.no 

Ľubomír Kyslý 

Správy z projektu  
 

Náš prvý kontakt s partnermi z Nórska sa uskutočnil vo Zvolene 
 
Dňa 1. februára 2013 sa uskutočnilo stretnutie partnerov projektu Zlepšovanie 
sociálneho dialógu prostredníctvom nórsko-slovenského partnerstva „Improving Social 
Dialogue through NO-SK Partnership” vo Zvolene, ktorého sa zúčastnili:  
 
Nórsko - Leif Helland (projektový manažér za Nórsku stranu a tajomník Nórskeho 

odborového zväzu pre verejnú správu), Finn Olav Haga (tajomník Nórskeho 
odborového zväzu pre verejnú správu), Sven Ivar Skodjevåg (viceprezident 
sekcie Nórskeho odborového zväzu pre úrady práce a sociálnych vecí),  

 
Slovensko - Peter Titka – reprezentant Národnej rady SLOVES, predseda Regionálnej  

rady Konfederácie odborových zväzov pre Banskobystrický kraj, člen ZO 
SLOVES, Ivan Bartoš – člen Sekcie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
SLOVES a predseda ZO SLOVES pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ÚPSVaR), Eva Kocmanová – predsedníčka ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen, 
Jana Kohoušková – členka ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen, pracovisko 
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Krupina,  Magdaléna Bernátová - projektová manažérka a Lívia Klimentová 
– autorka projektu. 

 
Cieľom tohto projektu je zlepšiť sociálny dialóg a jeho postupy podľa dlhoročných  
nórskych skúseností na základe tripartitného dialógu. Cieľovými skupinami sú: ZO 
SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen, SLOVES - národná úroveň, Nórsky odborový zväz NTL na 
národnej úrovni, zamestnávateľské organizácie, štátni zamestnanci. 
 
Stretnutie partnerov uvedeného projektu otvorila Magdaléna Bernátová, ktorá bude 
viesť projekt ako nová projektová manažérka. Lívia Klimentová prezentovala základné 
informácie o cieľoch projektu, výstupoch, harmonograme a finančnom rozpočte 
projektu ako aj o zmenách, ktoré boli navrhnuté. Prítomní v rámci rozpravy informovali 
o svojich doterajších poznatkoch a skúsenostiach odborových zväzov verejnej správy 
v Nórsku a na Slovensku v oblasti kolektívneho vyjednávania na národnej a podnikovej 
úrovni. Vzájomne sa oboznámili so súčasnou legislatívou verejnej a štátnej správy, 
pôsobnosti odborových organizácií na pracoviskách, mzdových ohodnoteniach 
a zaťaženosti zamestnancov. Zástupca nórskej odborovej organizácie pán Sven Ivar 
Skodjevåg poznamenal, že má skúsenosti s meraním zaťaženosti zamestnancov, koľko 
klientov má mať štátny zamestnanec a v súčasnej dobe o tejto téme rokuje s ministrom 
práce. Pán Leif Helland v rámci rozpravy zdôraznil, že je potrebné skonkrétniť hlavný cieľ 
projektu a zároveň tým prispieť k budovaniu kompetencií našich odborových organizácií 
tak, aby aktivizovali členskú základňu a získali viac členov. Pri tom sa bude diskutovať o 
všetkých typoch rozhodnutí, ktoré zahŕňajú dôstojnú prácu, životné prostredie, 
zlepšenie pracovných podmienok, rodovú rovnosť.   

Ivan Bartoš 
 

Slováci v Nórsku 
 
26.5. - 31.5. 2013 navštívilo šesť osôb zo Slovenska v rámci projektu "Zlepšovanie 
sociálneho dialógu prostredníctvom SK-NO partnerstva" Oslo. Cieľom pracovnej cesty 
bolo získať informácie o kolektívnom vyjednávaní v partnerskej ogranizácii NTL (Norsk 
Tjennestemannslag), tj. Nórsky odborový zväz zamestnancov vo verejnej správe. Leif 
Helland, tajomník NTL so svojím tímom a Sven Ivar Skodjevaag, viceprezident NTL na 
Ministerstve práce a sociálnych vecí pripravili slovenským hosťom veľmi zaujímavý 
program, pozostávajúci z prednášok, diskusií a exkurzií. Dozvedeli sme sa veľa 
zaujímavých informácií a príkladov o takých témach, ako je kolektívne vyjednávanie, 
techniky vyjednávania, programy pre rodovú rovnosť, ako aj história odborov v Nórsku. 
Návštevníkmi v Osle boli členovia ZO SLOVES pri Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 
zo Zvolena, Krupiny a Banskej Bystrice.  Všetkých zaujali nórske skúsenosti v odborovom 
hnutí, siahajúce do začiatku minulého storočia. Solidarita ako základná odborárska 
hodnota je silnou hodnotou v celej krajine.  
 

Magdaléna Bernátová 
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Slovenská výprava v Nórskom parlamente.                                       Foto: archív 
 
 

Časť slovenskej skupiny (zľava: Lívia Klimentová, Eva Kocmanová, Ľubomír Kyslý, Ivan 
Bartoš, Magdaléna Bernátová) s nórskymi hostiteľmi (sprava: Sven Ivar Skodjevaag a Leif 
Helland) 

                                                                                                       Foto: Jana Kohoušková 
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Poďakovanie nórskym odborárom za vynikajúce prijatie, prezentáciu ich poznatkov a 
skúseností.  Sprava: Ivan Bartoš, Sven Ivar Skadjevåg, Lívia Klimentová 

                                                                                              Foto: Jana Kohoušková 

 
Seminár o kolektívnom vyjednávaní v Krupine - Slováci odovzdávajú 

nórske skúsenosti 
 
18 odborárov zo základných organizácií SLOVES pri Úradoch práce, sociálnych vecí a 
rodiny zo Zvolena, Krupiny, Banskej Bystrice a Veľkého Krtíša sa zišlo 20. júna v Krupine, 
aby si vypočuli informácie z pracovnej cesty v Nórsku. Pracovná cesta aj seminár sa 
uskutočnili v rámci projektu "Zlepšovanie sociálneho dialógu prostredníctvom SK-NO 
partnerstva", financovaného z Nórskych grantov. Zúčastnili sa jej odborári zo Zvolena, 
Krupiny a Banskej Bystrice. Počas šiestich dní sa zúčastnili niekoľkých prednášok, diskusií 
a exkurzií, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o procesoch kolektívneho 
vyjednávania v Nórsku, najmä v rámci Nórskej odborovej organizácie pre pracovníkov vo 
verejnej správe (Norsk Tjennestemannslag), ktorá pripravila program. 
 
So skúsenosťou s dostupnosťou kompenzačných pomôcok sa podelila Jana Kohoušková, 
členka ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen: 
"Najväčším prekvapením pre mňa bola starostlivosť o zdravotne ťažko postihnuté osoby 
poskytovaním zdarma rôznymi kompenzačnými  pomôckami. V Oslo sú sústredené tieto 
pomôcky v jednej budove Úradu práce a sociálnych vecí  na viacerých poschodiach, kde 
na základe žiadosti klienta a schválenia odboru kompenzačných pomôcok si  má 
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možnosť  každý zdravotne postihnutý občan  vybrať pomôcku, ktorú mu podľa 
individuálnych  potrieb zamestnanci úradu alebo živnostníci pre túto prácu  upravia.  Tak, 
ako sa osoba zdravotne postihnutá mení, ako dieťa rastie, má možnosť si vymieňať tieto 
pomôcky.  
 
Pre vozíčkárov sú to autá s plošinami, rôzne typy invalidných vozíkov – od maličkých pre 
detičky až po dospelé osoby, polohovacie postele, rôzne stoličky – tiež pre malé detičky 
až po dospelých, hračky, ktoré napomáhajú  rozvoju osobnosti, podporujú jemnú 
motoriku, podporné chodítka, zdvíhacie zariadenia na pomoc pri dennej očiste, 
schodolezy,  rôzne relaxačné kreslá s pridaním masírovania určitých častí tela a pod. 
 
U nás som sa nestretla s pomôckou pre ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou – pre 
týchto ľudí ponúkajú rôzne grafické tabule so svetelným a zvukovým signálom, 
nastaveným podľa času. Signál má pripomenúť určité dôležité činnosti, na ktoré nemá 
zabudnúť klient – napr. užitie lieku, vyvenčenie psa, čas na obed, čas na prechádzku, čas 
na schôdzku s priateľom  a pod. 
 
Touto starostlivosťou o zdravotne postihnuté osoby  a bezplatným zabezpečovaním  
pomôcok  im dávajú možnosť zaradiť sa do pracovného procesu a  realizovať sa, vytvárať 
pre štát ďalšie hodnoty a samozrejme byť samostatnejším čo najdlhšie." 
 

 
Ivan Bartoš prezentuje skúsenosti z Nórska.               Foto: Magdaléna Bernátová 
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Účastníkov seminára v Krupine prezentácie zaujali.               Foto: Jana Kohoušková 
 

 
 

Nóri tretíkrát na Slovensku - séria seminárov v troch mestách 
 
Na pracovnú návštevu v rámci medzinárodného projektu výmeny skúseností 
odborárskych zväzov prileteli 29. 9. 2013 z Nórska dvaja členovia Nórskeho odborového 
zväzu NTL, tajomník NTL Leif Helland a viceprezident sekcie Nórskeho odborového zväzu 
pre úrady práce a sociálnych vecí Sven Ivar Skodjevåg. Počas štyroch dní viedli tri 
semináre pre odborárov v Krupine, vo Veľkom Krtíši a v Banskej Bystrici, navštívili 
riaditeľa ÚPSVaR Milana Beľu a stretli sa s vedením SLOVES v Bratislave - s  
predsedníčkou JUDr. Máriou Mayerovou a jej tímom. 
 

Magdaléna Bernátová 
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Prijatie návštevy z Nórska u riaditeľa ÚPSVaR vo Zvolene. Sprava: Sven Ivar Skadjevåg, 
Leif Helland, Milan Beľa, Eva Kocmanová, Lívia Klimentová.   Foto: Magdaléna Bernátová 
 

Návšteva nórskych partnerov v Bratislave 
Zľava: Sven Ivar Skodjevåg, Lívia Klimentová, Leif Helland, Mária Mayerová a pracovníčky 
SLOVES                                                                                                                 Foto: Ivan Bartoš 
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Nórska návšteva v Krupine 
 
Program našich nórskych partnerov z NTL zahŕňal aj návštevu Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Krupine, kde počas stretnutia so zamestnancami predstavili svoje 
skúsenosti s prácou v odborových zväzoch v Nórsku.  
 
Hlavnou myšlienkou bolo poukázať na potrebu združovať čo najviac ľudí v odborárskych 
zväzoch, pretože len tak sa dá dosiahnuť pokrok a najmä zabezpečiť si váhu pri 
vyjednávaní. Po prednesení poznatkov oboch  delegátov sa na radu dostali aj otázky 
zamestnancov. Záujem bol predovšetkým o konkrétne výsledky, ktoré dosiahli vedením 
dialógu so zamestnávateľmi.  
 
Po skončení stretnutia so zamestnancami nasledoval obed, po ktorom program 
pokračoval prehliadkou strážnej veže Vartovka, kde sa vďaka PhDr. Miroslavovi Lukáčovi, 
miestnemu kronikárovi a historikovi dozvedeli nórski kolegovia o histórii mesta 
i význame samotnej veže. Prechádzka históriou mesta pokračovala v Múzeu Andreja 
Sládkoviča a v miestnych pivniciach hĺbených do tufového podložia. Po tomto 
zaujímavom zážitku sa hostia rozlúčili.  
 

Jozef Alakša  
 

 

 
      Seminár v Krupine                      Foto: Jozef Alakša 
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Nórski a slovenskí partneri na strážnej veži Vartovka v Krupine 

Foto: Jozef Alakša 
 

Aj vo Veľkom Krtíši majú záujem o nórske skúsenosti 
 
O tom, ako vyzerá medzinárodná výmena skúseností v praxi, sa mohli 1. októbra 2013 
dozvedieť zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši. Za túto 
skúsenosť vďačia najmä základnej odborovej organizácii SLOVES, ktorá pri príležitosti 10. 
výročia svojho pôsobenia v tejto inštitúcii a za podpory ZO SLOVES pri ÚPSVaR ZVOLEN 
zorganizovala stretnutie so zástupcami nórskeho odborového zväzu NTL. 
 
Dvojčlennú delegáciu z Nórskeho kráľovstva tvorili Leif Helland - tajomník NTL a Sven 
Ivar Skodjevåg viceprezident NTL pri Ústredí práce a sociálnych vecí Nórska (NAV). Na 
pôde ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši ich prijal riaditeľ Ing. Jozef Gallo a predsedníčka základnej 
organizácie SLOVES Jozefína Klačová. Po priateľskom uvítaní, ktorého súčasťou bolo aj 
predstavenie slovenského systému sociálneho zabezpečenia, nasledovala prezentácia, v 
rámci ktorej sa nórski hostia snažili poukázať na dôležitú úlohu odborov pri vedení 
sociálneho dialógu v tripartitnom systéme a približiť zúčastneným jednotlivé techniky 
kolektívneho vyjednávania. Keďže Sven Ivar Skodjevåg je zamestnancom Ústredia práce 
a sociálnych vecí Nórska, jeho poznatky a skúsenosti z praxe boli pre prítomných zvlášť 
pútavé. Záujem dozvedieť sa niečo nové o živote a práci v Nórsku sa stal podnetom k 
záverečnej diskusii. 
 
Po ukončení seminára sa mohla návšteva z Nórska presvedčiť o tom, ako sa u nás 
realizuje politika zamestnanosti v praxi. Vďaka ústretovosti riaditeľky Múzea 
bábkárskych kultúr a hračiek v Modrom Kameni Mgr. Heleny Ferencovej mali mórski 
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kolegovia možnosť navštíviť hrad Modrý Kameň, kde sa realizuje Národný projekt 
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. V rámci spolupráce 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva kultúry SR s finančnou 
pomocou Európskeho sociálneho fondu si našlo prácu 19 uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí pomáhajú pri rekonštrukcii dominantnej historickej pamiatky v okrese Veľký Krtíš. 
 
Na záver stretnutia sa obidve zúčastnené strany zhodli v tom, že by uvítali, keby táto 
vzájomná výmena skúseností pokračovala aj do budúcnosti.  
 

Silvia Cellengová 
Článok sme prevzali z novín Pokrok, kde vyšiel 28.10.2013 bod názvom Medzinárodná 
výmena skúseností v praxi. 

 
 

Slováci opäť v Nórsku 
 
V dňoch 27.4. -2.5.2014 sa uskutočnila pracovná cesta do nórskeho Osla v rámci 
projektu Zlepšovanie sociálneho dialógu prostredníctvom SK-NO partnerstva - Dôstojná 
práca . Pobyt sa začal stretnutím v centrále Nórskeho odborového zväzu pre 
pracovníkov vo verejnej správe - Norsk Tjenestemannslag (NTL), ktorý  ako člen Nórskej 
konfederácie odborových zväzov združuje  zamestnancov štátneho sektoru.  Má 
približne 50000 členov, čím sa zaraďuje medzi najväčšie v konfederácii.  
 
(LO ako najstaršia a najväčšia organizácia združuje až 900 000 členov. V UNIOse sa 
združujú zdravotné sestry, policajti... Akademikerne združuje vedúcich pracovníkov, 
doktorov... Pre YS platí, že nespolupracuje s vládou.) 
 
NTL na svoju prezentácia vydávajú brožúry a vlastný časopis, čím si zabezpečujú 
pravidelnú informovanosť svojich členov. Členský príspevok je 4500 NOK ročne.  
Ich prvoradým cieľom je vždy predchádzať štrajku. Pokiaľ však k nemu nevyhnutne musí 
prísť, zúčastňuje sa ho približne 10% odborárov a takmer vždy sú z neho vyňatí 
pracovníci v kľúčových pozíciách, ako sú napríklad lekári.  
 
Odborárskemu vyjednávaniu predchádza rokovanie komisie pozostávajúcej z exportných 
firiem, ekonómov, štatistikov a odborárov za účelom stanovenia akéhosi rámca, v 
ktorom odporúčajú pohybovať sa. Ich cieľom nie je pomáhať bohatým, ale ľuďom 
s menšími príjmami tak, aby - pokiaľ majú pracovný pomer na plný úväzok - mali 
zabezpečený príjem na pohodlný, komfortný a bezpečný život. 
 
Odbory v Nórsku majú dlhú tradíciu a aj to je dôvod, prečo majú také silné postavenie, 
i keď v posledných rokoch sa aj tam stretávajú s úbytkom členov.  
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Zdroj: Nórsky národný štatistický úrad, rok 2011 

 
Mne utkvel z prednášok nórskych partnerov jeden tragický prípad, ktorí hovorí o reakcii 
odborárov s cieľom chrániť ostatných zamestnancov, hovorí Magdaléna Bernátová:  
"Vyjednanie si nielen miezd, ale aj bezpečných pracovných podmienok je dôležité. V 
Nórsku v lete 2013 zaznamenali vážny prípad: klient usmrtil nožom pracovníčku úradu 
práce. Keby mala širší stôl a dvere by sa otvárali smerom von, možno by ju to zachránilo. 
Odborári z Ministerstva práce následne vyjednali so šéfom takéto zmeny na všetkých 
úradoch po tom, ako zistili, že je to všade zle. Aká maličkosť, a pritom dôležitá. Bez 
vyjednania odborárov by to však nebolo zrealizované. Aj v Nórsku šéfi povedia: Pozriem 
sa na to. Nedá sa." 

Jozef Alakša 

 
Návšteva v NTL.  Zľava: Jozef Alakša, Leif Helland, Mária Mayerová, Elena Kašiaková. 

Foto: Magdaléna Bernátová 
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Slovenskí a nórski odborári vo Vigeland parku v Oslo. 
Zľava: Tine Olsen, Magdaléna Bernátová, Mária Mayerová, Jozef Alakša, Elena Kašiaková, 
Sven Ivar Skadjevåg. 

Foto: Leif Helland 
 
 
 
Kontakty 
 
Ak vás naše informácie zaujali a chcete sa dozvedieť viac: 

 pridajte sa na Facebooku do skupiny Zlepšovanie sociálneho dialógu 
prostredníctvom nórsko-slovenského parnterstva, 

 napíšte e-mail predsedníčke ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen Eve Kocmanovej 
ekocmanova@centrum.sk alebo projektovej manažérke Magdaléne Bernátovej 
bernatovamagda@gmail.com. 

 
 
 
 
Publikácia bola vydaná v rámci projektu Zlepšovanie sociálneho dialógu prostredníctvom 

nórsko-slovenského partnerstva, 
ktorý je podporený z Nórskych grantov, prostredníctvom Fondu pre dôstojnú prácu a 

tripartitný dialóg. 
 


