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PRVNÍ ZAHRANIČNÍ CESTA MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ SR JOZEFA MIHÁLA VEDLA DO PRAHY

Ministr práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky Jozef Mihál navštívil ve
dnech 22. – 23. 7. 2010 Českou republiku. Prahu si vybral jako cíl své první zahraniční
cesty. Tento fakt ocenil po společném jednání také ministr práce a sociálních věcí ČR
Jaromír Drábek. Setkání bylo iniciováno právě v souvislosti s nedávným jmenováním
jak slovenské, tak české vlády.
Bilaterální jednání se odvíjelo od diskuzí o důchodové problematice, především o
realizovaných a připravovaných reformách důchodového systému v České republice a na
Slovensku. Oba ministři ocenili korektní a otevřené jednání a také společné postoje
k otázkám vnitrostátním i mezinárodním, resp. evropským, jako je například Agenda 2020.
„Setkání s ministrem Drábkem považuji za příjemné i účelné využití času. Nově sestavené
středopravé koalice v obou zemích nastavují velmi podobné smýšlení, po následující čtyři
roky tedy můžeme očekávat shodu v názorech. Jak se dnes ukázalo, umožní nám to
konstruktivně jednat,“ řekl Jozef Mihál, kterého s ministrem Drábkem pojí přátelství ze
studentských let.
Oba ministři se shodli v otázkách koordinace dávek sociálního zabezpečení podle
komunitárních předpisů, které byly předmětem detailního projednávání na paralelním
expertním jednání. Ke společnému závěru dospěli také ve věci vyplácení důchodů bývalých
zaměstnanců Československých drah. „Odlišný názor Česka a Slovenska na sídlo
zaměstnavatele zaměstnanců některých organizačních složek bývalého podniku ČSD vedl k
problémům při přiznávání důchodů za dobu jejich zaměstnání,“ vysvětlil Jaromír Drábek.
Spor byl pak prohlouben protichůdnými rozhodnutími soudů obou stran, na jejichž základě
nebyla k přiznání důchodu kompetentní žádná ze stran, čímž se dotčené osoby dostaly do
bezvýchodné situace. Po několikaletém jednání došlo v únoru 2010 k dohodě tehdejších
ministrů o způsobu řešení v těch případech, kdy tuto dobu nehodnotila žádná z nich, a to
tak, že dávky přizná Slovenská republika a Česko jí bude částečně refundovat vzniklé
náklady. „Přislíbil jsem české straně, že vydám pokyn, aby byla tato dohoda co nejrychleji
naplněna,“ uzavřel Jozef Mihál.
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