Verejná konzultácia o európskom orgáne práce a
európskom čísle sociálneho poistenia
1. Informácie o vás
Odpovedáte
ako jednotlivec
ako zamestnanec (vrátane SZČO) alebo v mene organizácie
Meno

Priezvisko

E-mail

Krajina pobytu
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Česká Republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Írsko
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
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Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Spojené kráľovstvo
Iné
Spresnite

Aké je vaše pracovné postavenie:
Zamestnaný(-a)
Nezamestnaný(-á)
Samostatne zárobkovo činná osoba
Študent
Na dôchodku
Iné
Spresnite

Máte skúsenosti so štúdiom, prácou alebo životom v inej európskej krajine?
V minulosti
V súčasnosti
Nie, ale v blízkej budúcnosti o tom uvažujem (napr. o 1 – 2 roky)
Nie, a ani to neplánujem
Váš príspevok:

[Upozorňujeme, že bez ohľadu na zvolenú možnosť môžu byť vaše odpovede predmetom žiadosti o
prístup verejnosti k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001]
možno uverejniť spolu s vašimi osobnými údajmi (Súhlasím s uverejnením všetkých informácií
uvedených v mojom príspevku alebo len ich časti vrátane môjho mena alebo názvu mojej
organizácie a vyhlasujem, že celá moja odpoveď je v súlade so zákonom a neporušuje práva
tretích strán spôsobom, ktorý by bránil uverejneniu)
možno uverejniť za predpokladu zachovania vašej anonymity (Súhlasím s uverejnením
všetkých informácií v mojom príspevku alebo ich časti – vrátane citácií alebo mnou vyjadrených
názorov – za predpokladu, že sa tak udeje anonymne. Vyhlasujem, že celá moja odpoveď je v
súlade so zákonom a neporušuje práva tretích strán spôsobom, ktorý by bránil uverejneniu.
Meno respondenta
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Priezvisko respondenta

Pracovná e-mailová adresa respondenta

Názov organizácie

Poštová adresa organizácie

Druh organizácie (vyberte najlepšie zodpovedajúcu možnosť):
Súkromný podnik (vrátane SZČO)
Profesionálna konzultantská spoločnosť, právnická firma, samostatne zárobkovo činný konzultant
Obchodné, podnikateľské alebo profesijné združenie
Mimovládna organizácia, platforma alebo sieť
Výskumný alebo akademický subjekt
Cirkvi a náboženské spoločenstvá
Regionálny alebo miestny orgán (verejný alebo zmiešaný)
Verejný orgán na medzinárodnej alebo národnej úrovni
Iné
Spresnite

Koľko zamestnancov alebo členov má vaša spoločnosť/organizácia?
Viac ako 250 zamestnancov (veľký podnik)
Od 50 do 250 zamestnancov (stredný podnik)
Od 10 do 49 zamestnancov (malý podnik)
Menej ako 10 zamestnancov (mikropodnik)
SZČO (mikropodnik)
Spresnite druh organizácie:
Obchodná komora
Podnikateľská organizácia
Odborová organizácia
Asociácia slobodných povolaní a remesiel
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Iné
V akom odvetví pôsobíte?
Poľnohospodárstvo
Výrobný priemysel
Stavebníctvo
Služby pre podniky
Personalistika
Doprava a logistika
Iné
Neuplatňuje sa
Spresnite

Spresnite druh organizácie:
Mozgový trast (think-tank)
Výskumná inštitúcia
Akademická inštitúcia
Spresnite druh organizácie:
Regionálny verejný orgán
Miestny verejný orgán
Verejno-súkromná organizácia na nižšej ako národnej úrovni
Sieť verejných orgánov na nižšej ako národnej úrovni
Iné
Spresnite:

Spresnite druh organizácie:
Medzivládna organizácia
Inštitúcia, orgán alebo agentúra EÚ
Národný parlament
Vláda
Verejný orgán alebo agentúra na národnej úrovni
Má vaša organizácia skúsenosti s cezhraničnými činnosťami v rámci EÚ?
Áno, v minulosti
Áno, v súčasnosti
Nie, ale v blízkej budúcnosti o tom uvažujeme (napr. o 1 – 2 roky)
Nie, a ani to neplánujeme

Je vaša organizácia zaregistrovaná v registri transparentnosti?
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Je vaša organizácia zaregistrovaná v registri transparentnosti?
Ak vaša organizácia nie je zaregistrovaná, navrhujeme, aby ste sa zaregistrovali tu, hoci účasť na tejto
konzultácii si registráciu nevyžaduje. Prečo sa zaregistrovať?
Áno
Nie
Neuplatňuje sa
Ak áno, uveďte svoje registračné identifikačné číslo:

Krajina sídla organizácie:
Rakúsko
Belgicko
Bulharsko
Chorvátsko
Cyprus
Česká Republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Írsko
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malta
Holandsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Španielsko
Švédsko
Spojené kráľovstvo
Iné
Spresnite
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Váš príspevok:

[Upozorňujeme, že bez ohľadu na zvolenú možnosť môžu byť vaše odpovede predmetom žiadosti o
prístup verejnosti k dokumentom podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001]
možno uverejniť spolu s údajmi o vašej organizácii (Súhlasím s uverejnením všetkých
informácií uvedených v mojom príspevku alebo ich časti vrátane môjho mena alebo názvu mojej
organizácie a vyhlasujem, že celá moja odpoveď je v súlade so zákonom a neporušuje práva
tretích strán spôsobom, ktorý by bránil uverejneniu)
možno uverejniť za predpokladu zachovania anonymity vašej organizácie (Súhlasím s
uverejnením všetkých informácií v mojom príspevku alebo ich časti – vrátane citácií alebo
vyjadrených názorov – za predpokladu, že sa tak udeje anonymne. Vyhlasujem, že celá moja
odpoveď je v súlade so zákonom a neporušuje práva tretích strán spôsobom, ktorý by bránil
uverejneniu.

2. Váš názor na európsky orgán práce
2.1. VÝZVY V OBLASTI MOBILITY PRACOVNEJ SILY V EÚ
Otázka 1 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že existujúca spolupráca medzi
vnútroštátnymi orgánmi nepostačuje na zabezpečenie účinného vykonávania predpisov EÚ v
oblasti zamestnanosti a sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách:
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Neutrálny postoj
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Neviem/nedokážem odpovedať
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Otázka 2 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že prvky uvedené v
nasledujúcej tabuľke sú problematické pre účinnú spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi v
oblasti cezhraničnej mobility v EÚ:
0
(rozhodne
nesúhlasím)

1
(nesúhlasím)

2
(neutrálny
postoj)

3
(súhlasím)

4
(rozhodne
súhlasím)

Neviem
/nemám
názor

Fragmentácia
sietí pre
spoluprácu v
rôznych
oblastiach (napr.
vysielanie
pracovníkov,
voľný pohyb
pracovníkov,
koordinácia
sociálneho
zabezpečenia)
Nedostatočné
zdroje
vnútroštátnych
orgánov na
účinnú spoluprácu
Ťažkosti pri
prístupe k
relevantnej
dokumentácii z
iných členských
štátov
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Chýbajúce
alebo
nepostačujúce
fóra na riešenie
sporov
Ťažkosti pri
riešení zložitých
prípadov vo
veciach podvodu
a/alebo
zneužívania s
cezhraničným
rozmerom
Odlišné výklady
a/alebo
presadzovanie
harmonizovaných
pravidiel
Iné (spresnite)
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Vysvetlite:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

Otázka 3 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že nedostatočný prístup k
informáciám a nedostatočná transparentnosť v oblasti predpisov o cezhraničnej mobilite
predstavujú problém pre jednotlivcov a podniky:
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Neutrálny postoj
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Neviem/nedokážem odpovedať
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Otázka 4 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že prvky uvedené v
nasledujúcej tabuľke sú problematické pre spravodlivý a jednoduchý prístup k informáciám a
transparentnosť predpisov o mobilite pracovnej sily:
0
(rozhodne
nesúhlasím)

1
(nesúhlasím)

2
(neutrálny
postoj)

3
(súhlasím)

4
(rozhodne
súhlasím)

Neviem
/nemám
názor

Nedostatočný
prístup k
informáciám o
pravidlách EÚ
alebo o
vnútroštátnych
pravidlách v
mojom jazyku
Nedostatok
jednoduchých
a
zrozumiteľných
vysvetlení práv
a povinností,
ktoré je
potrebné
dodržiavať pri
práci v
zahraničí
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Nedostatok
jednoduchých
a
zrozumiteľných
vysvetlení práv
a povinností,
ktoré je
potrebné
dodržiavať
vysielaní ľudí
na prácu do
zahraničia
(vysielanie
pracovníkov)
Problémy pri
identifikácií
orgánu a/alebo
pri kontakte s
príslušným
orgánom, ktorý
by vyriešil môj
problém
Nedostatok
pomoci a/alebo
usmernenia zo
strany
príslušných
orgánov v
mojej krajine
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Informácie o
právach a
povinnostiach
v oblasti
mobility
pracovnej sily
sú
fragmentované
na viacerých
platformách
Iné (spresnite)
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Vysvetlite:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

2.2. CIELE EURÓPSKEHO ORGÁNU PRÁCE
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Otázka 5 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že nasledujúce funkcie by
užitočne mohol vykonávať stály orgán EÚ zaoberajúci sa mobilitou pracovnej sily a sociálnym
zabezpečením v cezhraničných situáciách:
0
(rozhodne
nesúhlasím)

1
(nesúhlasím)

2
(neutrálny
postoj)

3
(súhlasím)

4
(rozhodne
súhlasím)

Neviem
/nemám
názor

Podpora
výmeny
informácií
podnikov,
pracovníkov a
občanov
Koordinácia
systematickej
spolupráce a
výmeny
informácií medzi
vnútroštátnymi
orgánmi
Podpora
racionalizácie a
zjednodušenia
administratívnych
postupov v
cezhraničných
prípadoch
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Poskytovanie
technickej
pomoci a
budovania
kapacít pre
vnútroštátne
orgány
Poskytovanie
analytickej
podpory a
spravodajských
informácií v
otázkach mobility
pracovnej sily
Koordinácia
spoločných
inšpekcií
národných
verejných správ
pri otázkach
cezhraničného
zamestnávania a
sociálneho
zabezpečenia
Mechanizmus
na riešenie
sporov v oblasti
cezhraničného
zamestnávania a
sociálneho
zabezpečenia
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Iné (spresnite)
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Vysvetlite:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

2.3. MOŽNÉ VPLYVY
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Otázka 6 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že zlepšenie spolupráce medzi
orgánmi členských štátov v oblasti zamestnanosti a pravidiel sociálneho zabezpečenia v EÚ v
cezhraničných situáciách bude mať tieto účinky:
0
(rozhodne
nesúhlasím)

1
(nesúhlasím)

2
(neutrálny
postoj)

3
(súhlasím)

4
(rozhodne
súhlasím)

Neviem
/nemám
názor

Umožnenie
zvyšovania
efektívnosti,
konkrétne
zjednodušením
existujúcich
procesov a
štruktúr
Zníženie
rizika
zneužívania a
/alebo
podvodu z
dôvodu
nedodržiavania
predpisov EÚ a
/alebo
vnútroštátnych
predpisov
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Zvýšenie
úrovne dôvery
medzi
verejnými
správami
Iné (spresnite)
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Vysvetlite:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000
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Otázka 7 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že zlepšenie prístupu k
informáciám a transparentnosti pre jednotlivcov a podniky v oblasti zamestnanosti a pravidiel
sociálneho zabezpečenia v EÚ v cezhraničných situáciách bude mať tieto účinky:
0
(rozhodne
nesúhlasím)

1
(nesúhlasím)

2
(neutrálny
postoj)

3
(súhlasím)

4
(rozhodne
súhlasím)

Neviem
/nemám
názor

Zvýšenie
povedomia o
pravidlách a
právach v EÚ
Podporenie
príležitostí
na prácu v
zahraničí
Zlepšenie
prenosnosti
práv
sociálneho
zabezpečenia
Zníženie
rizika
zneužívania a
/alebo
podvodu pre
pracovníkov
a podniky
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Uľahčenie
dodržiavania
predpisov EÚ
Iné
(spresnite)
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Vysvetlite:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

Otázka 8 Ako vnímate vzťah medzi európskym orgánom práce a inými agentúrami EÚ,
predovšetkým agentúrami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti (napr. Európska nadácia pre
zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci)?
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

3. Váš názor na európske číslo sociálneho zabezpečenia
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Otázka 9 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi vyhláseniami
týkajúcimi sa dôsledkov existencie širokej škály vnútroštátnych čísel sociálneho zabezpečenia a
mechanizmov určených na identifikáciu a registráciu osôb vo vnútroštátnych databázach:
0
(rozhodne
nesúhlasím)

1
(nesúhlasím)

2
(neutrálny
postoj)

3
(súhlasím)

4
(rozhodne
súhlasím)

Neviem
/nemám
názor

Pre
poistenca je
často zložité
preukázať
jeho totožnosť
na účely
sociálneho
zabezpečenia
v
cezhraničných
situáciách
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Komplikuje
sa tým
schopnosť
inštitúcií
sociálneho
zabezpečenia
určiť
totožnosť
osoby na
účely
sociálneho
zabezpečenia
v
cezhraničných
situáciách
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Vysvetlite a prípadne uveďte konkrétne príklady:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

Otázka 10 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že európske číslo sociálneho
zabezpečenia s cieľmi opísanými v úvode môže zjednodušiť presadzovanie práv sociálneho
zabezpečenia pri sťahovaní alebo cestovaní do inej krajiny EÚ:
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Neutrálny postoj
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Neviem/nedokážem odpovedať
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Otázka 11 Uveďte, do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že európske číslo sociálneho
zabezpečenia môže mať tieto výhody:
0
(rozhodne
nesúhlasím)

1
(nesúhlasím)

2
(neutrálny
postoj)

3
(súhlasím)

4
(rozhodne
súhlasím)

Neviem
/nemám
názor

Lepšie
fungovanie
európskeho
trhu práce
(voľný pohyb
pracovníkov)
Zjednodušenie
postupov pre
občanov
/pracovníkov pri
preukazovaní
totožnosti na
účely
sociálneho
zabezpečenia
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Účinnejšie
postupy napr.
pri overovaní
totožnosti na
účely
sociálneho
zabezpečenia
zo strany
inštitúcií
/poskytovateľov
služieb
Boj proti
podvodom
a zneužívaniu
Zlepšenie
transparentnosti
dávok
sociálneho
zabezpečenia a
príslušných
nárokov
Iné (opíšte)
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Opíšte:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

Otázka 12 Uveďte, ktorú možnosť uprednostňujete, pokiaľ ide o zavedenie európskeho čísla
sociálneho zabezpečenia:
Fixný formát pre vnútroštátne čísla (napr. pridanie prefixu pred existujúce vnútroštátne čísla)
Osobitné európske čísla sociálneho zabezpečenia popri už existujúcich vnútroštátnych číslach
sociálneho zabezpečenia
Iné
Opíšte:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

Otázka 13 Ak by sa zaviedlo európske číslo sociálneho zabezpečenia, komu by sa malo vydávať?
Všetkým občanom EÚ
Všetkým novorodencom
Všetkým novorodencom a všetkým občanom, ktorí sa sťahujú/cestujú do iného členského štátu
Všetkým občanom, ktorí sa sťahujú/cestujú do iného členského štátu
Iné
Spresnite:

Otázka 14 Uveďte, aké oblasti by európske číslo sociálneho zabezpečenia mohlo prioritne
pokrývať (možnosť výberu viacerých odpovedí):
neplánované poskytovanie zdravotnej starostlivosti (v súčasnosti to pokrýva európsky preukaz
zdravotného poistenia)
plánované poskytovanie zdravotnej starostlivosti
doklad o existencii sociálneho zabezpečenia u vyslaných pracovníkov (v súčasnosti: formulár A1,
ktorý používajú vyslaní pracovníci)
ochorenie, dávky v materstve a dávky v otcovstve
starobné dôchodky
preddôchodkové dávky a invalidný dôchodok
pozostalostné dávky a podpora pri úmrtí
nezamestnanosť
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rodinné dávky
pracovné úrazy a choroba z povolania
iné
Opíšte:

Otázka 15 Komisia oznámila, že európske číslo sociálneho zabezpečenia bude viacúčelové.
Jednou z oblastí použitia, ktoré prichádzajú do úvahy, je oblasť zdaňovania. Na aké iné účely
(okrem sociálneho zabezpečenia) by podľa vášho názoru mohlo byť európske číslo sociálneho
zabezpečenia používané?
Opíšte:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000

Otázka 16 Uveďte akékoľvek ďalšie pripomienky, ktoré máte k európskemu orgánu práce a/alebo
európskemu číslu sociálneho zabezpečenia:
Maximálny počet znakov, ktoré môžete uviesť: 2000
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