
 
 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

                          dňa 26. septembra 2022  

 

  k bodu č. 1 

 

Stanovisko ZMOS 

 

k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony    

 
Všeobecne k materiálu:  

Predkladateľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej. 

Dôvodom úpravy zákona je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci 

aktívnych opatrení na trhu práce s aktuálnymi potrebami (AOTP) a zabezpečiť zosúladenie 

zákona s potrebami aplikačnej praxe v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích 

krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.  

Zmena sa bude týkať právnych rámcov - poskytovania finančných príspevkov v rámci AOTP, 

podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a zjednodušením prístupu                

a zotrvania štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce najmä úpravou určenia zamestnaní 

s nedostatkom pracovnej sily na úroveň krajov a zjednodušením procesu obnovenia 

prechodného pobytu na účel zamestnania, pôsobnosti Aliancie sektorových rád a sektorových 

rád a vzdelávania prípravy pre  trh práce. Návrhom sa bude novelizovať zákon a o pobyte 

cudzincov, zákon o pomoci v hmotnej núdzi, zákon o  podpore najmenej rozvinutých okresoch 

ale aj zákon o sociálnej ekonomike.  

 

Pripomienky k návrhu: 

Návrh zákona v časti aktívnych opatrení trhu práce mení aj nástroje podpory využívané do teraz  

samosprávou, ich pozastavenie  počas COVID – 19 narušilo zaužívajú prax. Pôvodný § 50j 

týkajúci sa zmení na nefakultatívny nástroj, ZMOS s týmto návrhom nesúhlasí. 

Poukazujem taktiež na skutočnosť, že práve obce poznajú nielen realitu života, ale i  možnosti 

uplatnenia, resp. neuplatnenia sa časti občanov so znevýhodnením na trhu práce.  

 

Záver: 

ZMOS navrhuje, aby Hospodárska a sociálna rada SR odporučila predložený návrh 

zákona na ďalšie legislatívne konanie po odstránení výhrady ZMOS.                                                                                                     

 

                                                                                                    Branislav Tréger 

                                                                                                     predseda ZMOS   

 


