
Od mája za prácou bez povolenia   
Od mája sa pracovný trh v Rakúsku i Nemecku otvorí pre všetky typy 
zamestnaní i pre všetky profesie. 
  
 
 
 
Už žiadne vybavovanie pracovného povolenia, od mája budú môcť Slováci uzavrieť pracovnú 
zmluvu so zamestnávateľom v Nemecku či Rakúsku a hneď začať pracovať. Navyše, 
nebudú potrebovať pracovné povolenie. Motívom zmeny zamestnania môžu byť pre 
záujemcov vyššie zárobky a vyššia životná úroveň v zahraničí.   
  
Trh sa otvorí pre všetkých   
Ako hovorí Mario Fondati, partner poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia, v súvislosti 
s ukončením sedemročného prechodného obdobia nemožno očakávať masívny odchod 
Slovákov do zahraničia. Môže to platiť prevažne pre nižšie pracovné pozície na pracovnom 
trhu, ale nie pre manažérov a vysoko kvalifikovanú pracovnú silu.   
Podľa jeho vyjadrení v 90. rokoch na Slovensko postupne začali prichádzať zahraniční 
investori. Delegovali sem aj skúsených manažérov, aby im  "postrážili" investície a rozbehli 
firmy. Postupne väčšinu z nich nahradili lokálni odborníci. Za posledné roky sa aj u nás 
vychovalo viacero kvalitných a profesionálnych manažérov a top špecialistov vo svojom 
odbore, ktorí sa uplatnili nielen na našom trhu, ale ktorých mnohé medzinárodné firmy 
zamestnali vo svojich zahraničných centrálach alebo pobočkách. "Už dnes sme svedkami 
toho, ako je slovenská pracovná elita vysielaná na dôležité dlhodobé projekty do zahraničia 
alebo preberá zodpovednosť za viacero krajín, či už na úrovni generálnych, personálnych 
alebo obchodných riaditeľov. Pre túto skupinu pracovnej sily nebude mať otvorenie vyššie 
spomínaných pracovných trhov zásadný význam," upozorňuje Mario Fondati. Pokiaľ mala 
nejaká firma o takéhoto človeka záujem, aj doteraz mu vybavila pracovné povolenie. 
Odstránenie posledných bariér túto prax nijako významne neovplyvní.   
Aj úroveň odmeňovania pri top manažérskych pozíciách je do značnej miery individuálnou 
záležitosťou trhového sektora, firmy a profilu konkrétnej osoby, nie odrazom masového trhu. 
V súčasnosti si podľa slov Maria Fondatiho kvalitní ľudia vo väčšine oblastí vedia veľmi 
dobre zarobiť aj na Slovensku. Ich motívom na prácu v zahraničí je skôr túžba ďalej rozvíjať 
svoju profesionálnu kariéru, spoznávať nové prostredie, kultúru a ľudí. "Vzhľadom na túto 
skutočnosť bude celkom určite naďalej rásť význam globálnych poradenských spoločností 
pôsobiacich v oblasti Executive Search, ktorých dlhoročné skúsenosti a kvalitné služby, 
poskytované v tomto prípade najmä na po nemecky hovoriacich trhoch a súčasne v nových 
krajinách Európskej únie vrátane Slovenska, výrazne podporujú snahu klientov získať 
najlepších profesionálov do svojich radov."   
  
Pracovné podmienky v Rakúsku   
Ako dodáva Daniela Šulcová z mediálneho odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, zákon o sociálnom a mzdovom dampingu zabezpečí slovenským záujemcom 
o prácu v Rakúsku rovnaké pracovné práva a podmienky, ako majú domáci zamestnanci. "To 
znamená rovnaké mzdové a trhové podmienky, spravodlivú hospodársku súťaž medzi 
podnikmi a dôslednú kontrolu úhrady daní a sociálnych príspevkov." Slováci mohli až do 
mája pracovať v Rakúsku len na základe pracovného povolenia, o ktoré mohol požiadať iba 
rakúsky zamestnávateľ na príslušnom úrade práce. Povolenie sa vydávalo na dobu určitú, 
najviac na jeden rok. Od mája už povolenia na zamestnanie nepotrebujú.   



Aj na živnostníkov z členských krajín Európskej únie, ktorí sa rozhodnú rozšíriť svoje 
aktivity do Rakúska, sa uplatňujú nové povinnosti.  Podľa slov Daniely Šulcovej tí si musia 
zistiť, či profesia, s ktorou plánujú v zahraničí podnikať, je regulovaná. Teda, či je čiastočne 
regulovaná zákonmi, administratívnymi nariadeniami a predpismi alebo nie je regulovaná 
vôbec. "Pokiaľ ide o regulovanú činnosť, je dôležité podať oznámenie na rakúskom 
spolkovom ministerstve hospodárstva, rodiny a mládeže. Na základe oznámenia sa preskúma, 
či zahraničná firma má oprávnenie vykonávať profesiu v domovskom štáte, a teda či je 
zahraničná kvalifikácia porovnateľná s kvalifikáciou v Rakúsku."    
Tiež treba zobrať do úvahy smernicu Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES zo 
7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. Tá obsahuje zoznam všetkých 
regulovaných zamestnaní, ktoré tvoria špeciálnu skupinu profesií, pre ktorú je potrebné 
dokázať zodpovedajúce vzdelanie, ich vykonávanie je obmedzené zákonmi alebo 
administratívnymi predpismi. V Rakúsku dosiaľ nemali určenú minimálnu mzdu. Každé 
odvetvie má stanovené minimálne mzdové tarify a výšku minimálnej mzdy upravuje 
kolektíva zmluva.   
  
Ako pracovať v Nemecku   
Po otvorení pracovného trhu v Nemecku už po novom nepotrebujú slovenskí uchádzači 
o prácu pracovné povolenie, ktoré dovtedy vydávala Centrálna agentúra práce (ZAV) 
v Bonne, prípadne aj úrady práce v Nemecku. Toto povolenie sa vydávalo na obdobie 12 
mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov. Od prvého mája môže záujemca 
uzatvoriť pracovnú zmluvu priamo so zamestnávateľom a nepotrebuje k tomu žiadne ďalšie 
pracovné povolenie. Slováci sa budú môcť uchádzať o prácu za rovnakých podmienok ako 
nemeckí občania.   
Podľa slov Jany Dvoreckej z Ministerstva zahraničných vecí SR v Nemecku je veľmi dôležitá 
pracovná zmluva, ktorú si treba riadne prečítať, prípadne sa poradiť o jej znení s právnikom. 
"Uzatvorenie pracovnej zmluvy je základným predpokladom pre bezproblémový priebeh 
pracovnej činnosti. Je veľmi dôležité, aby v nej bol jasne a presne definovaný zamestnávateľ, 
ako aj jeho právna forma, taktiež, kto firmu zastupuje. Mala by v nej byť uvedená aj forma 
odmeny za vykonanú prácu  a to mesačnou alebo hodinovou mzdou. Zmluvy je možné 
uzavrieť na dobu určitú (možno ju dva, maximálne trikrát predĺžiť), následne musí byť 
zmluva ukončená alebo transformovaná na dobu neurčitú. Skúšobná doba je spravidla od 3 - 6 
mesiacov." Žiadané sú profesie lekárov, zdravotného personálu, ošetrovateľov, inžinierov, 
pracovníkov vo výskume  a v informatike. Ministerka práce avizovala do leta zostaviť tzv. 
"bielu knihu" - zoznam povolaní  a pracovných pozícií, ktoré  toho času nie je možné obsadiť 
nemeckými občanmi.   
"Toho času prebieha v NSR politická diskusia o potrebe zákonom ustanovenej minimálnej 
mzdy, ktorá   zavedená nie je. Minimálna mzda je doteraz riešená na zmluvnom základe 
prostredníctvom zákona  "Arbeitnehmer-Entsendegesetz" a platí len pre vybrané profesie," 
dodáva Jana Dvorecká.  V Nemecku sa preto stanovujú rozdielne úrovne minimálnej mzdy 
nielen podľa odvetví, ale aj regionálne, pre staré a nové spolkové krajiny. Výška minimálnej 
mzdy je v západonemeckých spolkových krajinách 7,60 eura za hodinu, vo 
východonemeckých 6,65 eura za hodinu. Minimálna mzda 7,60 eura zodpovedá hrubému 
mesačnému platu cca 1 200 eur.   
 
 


