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Pracovná mobilita je rastúcim fenoménom, ktorý sa týka viac ako 17 miliónov 
občanov, ktorí žijú a pracujú v inej krajine EÚ. 

EÚ stanovuje pravidlá pre práva a povinnosti súvisiace s cezhraničnou mobilitou. 
Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za presadzovanie týchto pravidiel, čo si však

vyžaduje silnú cezhraničnú administratívnu spoluprácu. 
Jednotlivci a zamestnávatelia tiež musia vedieť, kde nájsť správne informácie. 

Cieľom Európskeho úradu práce je podpora spravodlivej mobility pracovníkov v 
rámci EÚ, ktorá občanom a podnikom umožní využiť príležitosti, ktoré ponúka

jednotný trh.

Dôvody zriadenia Európskeho orgánu práce
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Oblasti práce EOP

Sociálne aspekty 
cezhraničnej

cestnej dopravy

Boj oproti 
nedeklarovanej 

práci

Koordinácia 
systémov 

sociálneho 
zabezpečenia

Voľný pohyb 
pracovníkov

Vysielanie 
pracovníkov
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Právny základ činnosti EOP

Regulation (EU č. 2019/1149), ktorým sa zriadil EOP

• Voľný pohyb pracovníkov a EURES (Nariadenie EU 492/2011; Smernica
2014/54/EU, Nariadenie (EU) 2016/589)

• Vysielanie pracovníkov (Smernica 96/71/EC, doplnená smernicou (EU)
2018/957 a smernicou 2014/67/EU)

• Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (Nariadenia (EC)
883/2004 a 987/2009)

• Nedeklarovaná práca (Rozhodnutie EP a Rady (EU) 2016/344)

• Sociálne aspekty v pravidlách medzinárodnej cestnej dopravy
(nariadenia (EC) 561/2006, smernica 2006/22/ES, smernica
2020/1057, nariadenie (EC) 1071/2009, nariadenie 2020/1055)
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Úlohy Európskeho orgánu práce

uľahčiť prístup k informáciám a koordinovať sieť EURES

uľahčiť spoluprácu a výmenu informácií medzi ČŠ

koordinovať a podporiť zosúladené a spoločné inšpekcie

vykonávať analýzy a posudzovanie rizika

podporovať členské štáty budovaním kapacít

podporovať ČŠ pri riešení problému nedeklarovanej práce

vykonávať mediáciu medzi ČŠ v prípade cezhraničných sporov

EOP
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zamestnanci

Výkonný 
riaditeľ

27 - NLOs

Skupina 
zainteresov
aných strán

Správna rada

Riadenie Európskeho orgánu práce

Cosmin BOIANGIU
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Štruktúra Európskeho orgánu práce



• Pokyny pre zosúladené a spoločné inšpekcie

• Spoločné vzdelávacie a školiace aktivity

• Informačné kampane

• Podpora a analytické služby

Inšpekcie

• Kampaň o sezónnych pracovníkov

• Vzájomné hodnotenie národných internetových stránok o vysielaní

• Servis pre poskytovanie informácií a možnosti prekladov

Informácie

• Vytvorenie rokovacieho poriadku a pravidiel práce pre proces mediácie pre 
európsku legislatívu, ktorá spadá pod kompetenciu EOP

Mediácia

• Zriadenie stálej pracovnej skupiny EOP

Platforma pre boj proti nedeklarovanej práci

9

Pracovné skupiny EOP



NLOs of
27 Member

States
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Národní styční úradníci

AT Manuela HARGASSNER-DELPOS

BE Karel DERIDDER

BG Miroslava ANGUELOVA

HR Roberta KURTI VUKOVIĆ

CY George IERIDES

CZ Matěj GREGÁREK

DK Sidse CLEMMENSEN

EE Mariliis PROOS

FI Riikka-Maria TURKIA

FR François BRILLANCEAU

DE Thomas THOMMA

EL Foteini BAMPALI

HU Katalin KISSNÉ BENCZE

IT Germana VIGLIETTA IE Daniel LOSTY

ES Francisco Javier SUQUÍA 

SE Karlis LAPSA

SI Polona GROBELNIK JURJOVIČ

SK Jaroslav KOVÁČ

RO Ioan Cosmin CONSTANTIN

PT Carlos AFONSO PEREIRA

PL Magdalena KLIMCZAK-NOWACKA

NL Jaapjan RIJLAARSDAM

MT Roberta FENECH

LU Francois ENGELS

LT Airine DOBUŽINSKIENĖ

LV Iveta SURAKA
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Informačná kampaň

pre sezónnych

pracovníkov

#Rights4AllSeasons
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▪ ELA hlavný zdroj: zvýšiť povedomie 
o spravodlivých pracovných 
podmienkach a dostupných 
poradenských službách

▪ EURES: podporovať informovanosť o 
právach a povinnostiach v náborovej 
fáze

▪ Platforma pre boj proti 
nedeklarovanej práci: podporovať 
deklarovanú prácu a zoberať sa 
nedeklarovanou sezónnou prácou

EURES sieť
Vedúca rola 

kampane

Európska 
platforma pre 

boj proti 
nedeklarovanej 

práci

#Rights4AllSeasons

Architektúra kampane
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➢ Zvýšiť informovanosť pracovníkov o ich 
právach a povinnostiach a o dostupných
poradenských a konzultačných službách.

➢ Podporovať zamestnávateľov pri plnení svojich
povinností stanovených vnútroštátnymi
právnymi predpismi a právnymi predpismi EÚ 
a informovať ich o výhodách ich rešpektovania.

➢ Uľahčiť koordinované informačné iniciatívy
medzi

• i) členskými štátmi pôvodu a zamestnania a 
• ii) správnymi orgánmi a sociálnymi partnermi.

Ciele kampane

#Rights4AllSeasons

Zvýšenie informovanosti
sezónnychpracovníkov

a zamestnávateľovo právach
a povinnostiach
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Úloha partnerov kampane

➢ Zvýšiť viditeľnosť kampane a 
kľúčových odkazov prostredníctvom:

▪ Zdieľania, preposielania obsahu zo 
stránok a príspevkov EOP

▪ Vytvoriť svoj vlastný obsah vyžitím 
poskytnutých materiálov zo strany 
EOP

➢ Aktívne sa zapájať do 
komunikačných aktivít počas 
kampane

➢ Podeliť sa s príkladmi dobrej praxe 
ohľadom stratégií šírenia informácií

➢ Prispieť počas týždňa akcie (20-24 
Septembera 2021)

#Rights4AllSeasons
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EOP kampaň na internete

#Rights4AllSeasons

Interaktívna mapa
Novinky

Kontrolný zoznam
Čo sa deje v Európe

Interaktívna hra 
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Hlavné posolstvo kampane

#Rights4AllSeasons

„Európske a vnútroštátne 
pravidlá stanovujú 

práva a povinnosti vzťahujúce
sa na mobilných sezónnych

pracovníkov a ich
zamestnávateľov.

Máme spoločnú zodpovednosť
dodržiavať ich a pracovať 
spoločne na zabezpečení 

bezpečnej a spravodlivej práci
pre všetkých.“
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