Správa zo
zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Meno účastníka: Doc.PhDr.Rastislav Bednárik, CSc.
Krajina (mesto): Dánsko, Kodaň
Začiatok ZPC (DEŇ a ČAS): 23.5.2012, 5:00 hod.
prekročenie hraníc (DEŇ a ČAS): 23.5. 2012, 5:15 hod.
Koniec ZPC (DEŇ a ČAS): 26.5. 2012, 20:30 hod.
prekročenie hraníc (DEŇ a ČAS): 26.5. 2012, 20:20 hod.
Účel ZPC:
Účasť na zasadnutí expertnej skupiny MISSOC k porovnávaniu systémov sociálnej ochrany
v Európskej únii.
Spôsob financovania:

cestovné
stravné
ubytovanie
vreckové
poistenie

hradil: organizátor + časť IVPR
hradil: organizátor + časť IVPR
hradil : organizátor
hradil: hradil: IVPR

Dátum odovzdania správy zo ZPC: 28.5. 2012
Popis ZPC:
Zasadnutie expertnej skupiny organizovala Európska komisia, DG Employment, Social
Affairs and Inclusion, Directorate D - Social policies. Za Slovensko sa na rokovaní zúčastnili
Rastislav Bednárik, IVPR a Jaroslav Kováč, MPSVR SR. Zasadnutie otvoril a viedol zástupca
EK na stretnutí Rob Cornelissen. Prítomná bola aj Monika Federowicz, Operational officer
DG EMPL/D3.
Pracovný program zahŕňal viacero aktivít. V pléne na úvod vedúci Sekretariátu MISSOC Jan
Spooren, riaditeľ projektu, predstavil MISSOC ako iniciatívu a uviedol inovačné prístupy
sekretariátu. Aktuálnou situáciou a aktivitami MISSOC sa zaoberal Michael Couchier, vedúci
tímu. Zasadnutie pokračovalo informáciou Michaela Couchiera o up-date Sprievodcu
sociálnej starostlivosti v krajinách MISSOC. Zmeny budú zachytávané k termínu 1. júl – len
raz ročne – a textovo malo by ísť o krátke texty zmien (max. 1 strana v priemere za 1 krajinu).
Vo všetkých 24 jazykoch bude Sprievodca publikovaný v marci nasledovného roku.
Nasledovná téma sa týkala zmien v systémoch starostlivosti o nezamestnaných. Diskutovalo
sa v pléne (vo formáte okrúhleho stola) keď 8 dopredu vyzvaných krajín predstavilo najnovšie
zmeny a ďalší účastníci sa zapojili do diskusie.
Poobedňajšie zasadnutie prvého dňa rokovania otvorila informácia akademického experta
Jean Philippe Lhernoulda o príprave MISSOC Analyzy o aspektoch sociálnej starostlivosti v
oblasti aktívneho starnutia. V nasledovnej diskusii vystúpil aj zástupca Slovenska Rastislav
Bednárik s otázkou na existujúce štúdie ohľadne optimalizácie bonusových nastavení v
systémoch odložených penzií. Vedúca sekcie dánskeho ministerstva sociálnych vecí a
integrácie Eva Ejdrup Winther informovala o sociálnej agende dánskeho Prezidency. Rob
Cornelissen potom informoval o bielej knihe “Agenda pre adekvátne, ochranné a udržateľné
penzie”, o posledných zmenách v legislatíve EÚ pri koordinácii sociálnej starostlivosti, o
komunikovaní externých dimenzií pri koordinácii EÚ v sociálnej starostlivosti a o
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komunikovaní nasmerovania ekonomiky na rast pracovných miest. Monika Federowicz z DG
EMPL potom informovala o materiáli EK “Ako chceme podporovať starších”.
Druhý deň rokovania začala diskusia dvojíc národných korešpondentov (formát tandemových
diskusií) na tému aktuálnych zmien financovania sociálnej ochrany. Následne akademický
expert John Ditch predstavil koncepciu analytického materiálu o zmenách legislatívy
sociálnej ochrany krajín MISSOC za posledný rok. V diskusii Rastislav Bednárik sa spýtal
ktoré krajiny zvýšili odvody do poistných fondov. Autor zatiaľ nezverejňuje tieto krajiny.
Nasledovala info akademického experta J.P. Lhernoulda o zameraní MISSOC Analysis
2/2012 o rodových rozdieloch v európskych systémoch sociálnej starostlivosti. Podrobný
materiál bude predstavený na ďalšom zasadnutí MISSOC.
Nasledovala diskusia o zmenách sprievodcu Tabuľky III. - nemocenské dávky – v troch
paralelných skupinách. Slovenskí korešpondenti Rastislav Bednárik a Jaroslav Kováč sa
aktívne zapojili do diskusie v 3. skupine vedenej J. Ditchom.
V rámci poobedňajšieho rokovania druhého dňa vystúpila vedúca divízie dánskej agentúry pre
udržanie práce a medzinárodný nábor Kirsten Brix Pedersen.s témou flexibilných pracovných
miest a invalidných penzií. Nasledovala širšia informácia Any Gomez z Rady Európy o
Európskej sociálnej charte v súvislosti s prevenciou porušovania ľudských práv.
Na záver v pléne bolo vyhodnotené rokovanie v paralelných skupinách o zmenách v
sprievodcovi Tabuľky III, ďalej Michael Couchier pripomenul harmonogram up-date
MISSOC Tabuliek a Sprievodcu sociálnej starostlivosti – keď termín dodania textov do
Bruselu je 20. júl. Nasledovné MISSOC zasadnutie bude 25.-26. októbra 2012 na Cypre.
Rokovanie ukončil Rob Cornelissen.
Bratislava 28. 5. 2012
Vypracoval: Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.
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