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Novela zákona o zamestnanosti (sprísnenie podmienok zotrvania v evidencii 
nezamestnaných, obce ako vykonávatelia politiky zamestnanosti) 
 

Novelou sa rozširuje okruh vykonávateľov politiky zamestnanosti, ustanovených 

v zákone,o obce a taktiež sa rozširuje pôsobnosť okresných úradov práce (OÚP) o spoluprácu s obcou pri 

riešení uplatnenia evidovaného nezamestnaného. Za týmto účelom bude OÚP raz mesačne poskytovať 

obci údaje občanov hľadajúcich si zamestnanie (meno, priezvisko, adresu, stupeň vzdelania, dĺžku 

vedenia v evidencii). Novelou sa sprísňujú podmienky zotrvanianezamestanného občana v evidencii 

nezamestnaných, každý evidovaný nezamestnaný bude povinný raz za dva týždne dostaviť sa na OÚP 

(alebo na miesto určené OÚP, napr. obecný úrad, čím by sa malo predísť enormnému zaťaženiu úradov 

práce a tiež priblíženie úradov práce k nezamestnaným) za účelom spolupráce alebo za účelom 

preukázania hľadania si zamestnania. Spôsob tohto preukázania určí Národný úrad práce. Evidovaný 

nezamestnaný bude povinný sám si aktívne hľadať zamestnanie. Nepreukázanie hľadania si 

zamestnania vlastnými aktivitami sa bude považovať za nespoluprácu s OÚP a bude znamenať dôvod na 

vyradenie z evidencie. Zákonom sú stanovené ďalšie dôvody na vyradenie z evidencie: usvedčenie 

orgánom inšpekcie práce z vykonávania práce bez pracovno-právneho vzťahu, odmietnutie účasti na 

poradenstve a nástrojoch aktívnej politiky trhu práce ako aj ich nedokončenie. Občan 

vyradenýz evidencie bude naspäť zaradený až po 6 mesiacoch na základe osobne podanej písomnej 

žiadosti. 

Od 1. januára 2003 sa mení aj financovanie niektorých nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Upravuje sa 

obligatórne poskytovanie účelovej dotácie Národnému úradu práce (NÚP) zo štátneho rozpočtu na 

financovanie aktívnej politiky zamestnanosti na fakultatívne, účelová dotácia nebude povinná. Preddavok 

sa bude poskytovať štvrťročne a ročné zúčtovanie účelovej dotácie sa bude riadiť zákonom 

o rozpočtových pravidlách. Podľa informácií riaditeľa NÚP by na aktívnu politiku v roku 2003 malo byť 

vyčlenených 2,5 miliardy Sk s tým, že zhruba 1, 3 miliardy Sk je spojených s aktivitami z predchádzajúcich 

období. 

  


