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KOZ SR ZOTRVÁVA NA POŽIADAVKE ZVYŠOVANIA MINIMÁLNEJ MZDY V SÚLADE 
S EURÓPSKOU KONCEPCIOU BOJA PROTI FENOMÉNU PRACUJÚCEJ CHUDOBY, A TO, ABY 

MINIMÁLNA MZDA DOSIAHLA VÝŠKU 60% PRIEMERNEJ MZDY 
V NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE. S TÝMTO CIEĽOM KOZ SR PREDLOŽILA NÁVRH NA ÚPRAVU 

MINIMÁLNEJ MZDY PRE ROK 2019 VO VÝŠKE 635 € MESAČNE.

Predkladaný návrh mini
málnej mzdy sa môže javiť 
odtrhnutý od reality a bez 
akýchkoľvek ekonomických 
podkladov. Ako argumen
ty na podporu jej rastu je 
však možné použiť výrazné 
množstvo faktov. V roku 2019 
sa napríklad zvýši inflácia, 
ceny potravín sa tiež výrazne 
zvyšujú už v tomto roku. 
Ekonomická výkonnosť hos
podárstva zrýchľuje a tento 
rok dosiahne rast 4,1 %
a budúci rok až 4,5 %. Trh 
práce vďaka tomu zažíva 
oživenie a výrazne klesá ne
zamestnanosť, ktorá sa dostá
va na úroveň prirodzenej 
miery nezamestnanosti. Vš
etky ekonomické pozitíva by 

sa mali odraziť aj na životnej 
úrovni obyvateľstva aj pros
tredníctvom rastu miezd.

Minimálna mzda a odbory

Pre odbory je minimálna 
mzda jedným zo základných 
nástrojov zvyšovania miezd 
v národnom hospodárstve. 
Môžeme povedať, že jej výška 
určuje minimálnu hodno
tu práce, ktorú je povinný 
zamestnávateľ zaplatiť 
zamestnancovi za vykonanú 
prácu a odpracovaný čas. 

Minimálna mzda vplýva na 
odmeňovanie prác s vyšším 
stupňom náročnosti pros
tredníctvom minimálnych 

mzdových nárokov defino
vaných v Zákonníku práce. 
Čím je práca zložitejšia, 
vyžaduje si viac zodpoved nos
ti, vyššie vzdelanie, prax
a podobne, tým je vyšší nárok 
na minimálnu mzdu, ktorá 
zamestnancovi za takúto 
prácu patrí. Základným 
znakom minimálnej mzdy 
je zabezpečiť spravodlivé 
odmeňovanie zamestnancov 
v porovnateľnom postavení 
bez ohľadu na vek, pohlavie, 
zamestnávateľa, pracovnú 
pozíciu, región a pod.

Čo na to zamestnávatelia?

Zamestnávatelia sa na mini
málnu mzdu pozerajú optikou 

Roland Klokner

Pri svojej práci sa stretávam
s odborármi z rôznych krajov
a profesií. Tí, ktorí ste
v odboroch činní, iste poznáte 
s akými prekážkami sa 
odborár počas svojej práce 
stretáva. Sme v silnej opozícii 
so zamestnávateľmi, ktorí pri
stupujú k našej práci a neraz 
aj k nám s nechuťou a možno 
aj s nejakou dávkou opo
vrhovania. Potom tu máme 
zamestnancov, ktorí majú od 
nás veľké očakávania napriek 
tomu, že sami bojovať za svoje 
práva, či lepšie pracovné pod
mienky odmietajú. Obe strany 
by pritom mali pochopiť, 
že robíme prácu, ktorú oni 
robiť nechcú. Zamestnávateľ 
vďaka odborárom nemusí 
vyjednávať s neorganizovanou 
masou svojich zamestnancov. 
Prieskum potrieb jeho zamest
nancov urobíme za neho. 
Zamestnanci zasa nemusia 
trpieť občasné arogantné 
správanie sa manažmentu pri 
vyjednávaniach. Na tieto veci 
sme si však už nejako zvykli. 
Máme tu ešte jeden problém. 
Chceme, aby odbory fungov
ali lepšie. Zmena ale nepríde 
bez zmeny spôsobu našej 
práce. Aby sme dosiahli nové 
ciele, nemôžeme kráčať po 
vyšliapaných chodníkoch.



 WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 2 STRÁNA 3 | WWW.KOZSR.SK 

480 EUR

635 EUR

nákladov, ktoré im zvyšovaním minimálnej mzdy neustále 
rastú. Minimálna mzda je v hrubom vyjadrení, jej prenesením 
do nákladov zamestnávateľa je potrebné jej sumu navýšiť
o ďalších 35,2 %, ktoré predstavujú povinné zdravotné a so
ciálne odvody zamestnávateľa za zamestnanca. Ďalšie náklady 
vyvoláva zvýšenie minimálnej mzdy cez zvyšovanie rôznych 
mzdových zvýhodnení, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu.

Aj keď argument zvyšovania nákladov je relevantný, 
treba podotknúť, že mzdové náklady na zamestnanca 

zďaleka nie sú na Slovensku najvyššie v porovnaní
 s ostatnými krajinami Európy. 

Európsky štatistický úrad sleduje priemernú daňovú sadzbu 
ako percento z hrubých príjmov. Daňová sadzba je defino
vaná ako daň z príjmu z hrubých mzdových príjmov, vrátane 
príspevkov na sociálne zabezpečenie zamestnanca, znížených 
o univerzálne peňažné dávky. Slovensko malo takto vyjadrenú 
priemernú daňovú sadzbu v roku 2016 na úrovni 23,24 %.
V medziročnom porovnaní má táto sadzba stúpajúcu tenden
ciu, avšak v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami ide
o 9. najnižšiu daňovú sadzbu. 

Postavenie Slovenska potvrdzujú aj priemerné mzdové náklady 
na hodinu práce zamestnanca, ktoré sú na úrovni 10,4 €, čo 
je takisto 9. najnižší mzdový náklad v európskom porovnaní. 

Aj keď mzdy na Slovensku 
medziročne rastú, Sloven
sko si svoje postavenie, ako 
krajina s lacnou pracovnou 
silou (nízkymi nákladmi na 
zamestnanca), stále drží spolu 
s ostatnými krajinami východ
nej Európy.

Minimálna mzda a chudoba

Vzhľadom na súčasnú výšku minimálnej mzdy sú jej pobe
ratelia v pásme blízkom, keď možu byť ohrození chudobou. 
Celkovo bolo v roku 2016 pod hranicou chudoby 668 439 osôb. 
Tieto osoby sú priamo ohrozené chudobou, nakoľko ich príjem 
nedosahuje ani  60 % mediánu ekvivalentného disponibilného 
príjmu domácnosti, v roku 2016 to bolo 348 €. Z pracujúcich 
bolo chudobou v roku 2016 ohrozených 6,5 % pracujúcich, čo 
znamená v prepočte na počet pracujúcich v roku 2016 takmer 
162 tisíc pracujúcich, 6,5 % pracujúcich je ohrozených chudo-
bou napriek tomu, že majú zamestnanie a príjem. Ohrozených 
chudobou bolo 95 tisíc mužov a 67 tisíc žien.

Nízke mzdy ďalej zvyšujú tlak na ohrozenie chudobou tým, že 
zamestnanci nie sú schopní pokryť si bežné mesačné výdavky 
a zároveň nie sú schopní tvoriť úspory. Neočakávané výdavky 
potom spôsobujú zvyšovanie zadlženosti domácností, ktorá na 
Slovensku významne narastá. Až do roku 2017 si zamestnanec 
poberajúci minimálnu mzdu prakticky nebol schopný vytvárať 
úspory.

Tieto tvrdenia podporujú štatistiky, podľa ktorých boli v roku 
2016 čisté peňažné príjmy priemernej domácnosti 440,91 € 
mesačne, pričom čisté peňažné výdavky dosahovali 358,41 
€. Pri domácnosti zamestnanca s minimálnou mzdou mož
no porovnať čistú minimálnu mzdu a čisté peňažné výdavky 
domácnosti. Len ceny potravín v roku 2017 vzrástli oproti pred
chádzajúcemu roku o 4,2 %, čo samozrejme zvyšuje mesačné 
výdavky. Pri zohľadnení inflácie v roku 2017 je predpoklad, že 
čisté peňažné výdavky domácnosti zamestnanca boli v roku 
2017 na úrovni 373,66 € mesačne, čo je len o 0,45 € menej 
ako čistá minimálna mzda v roku 2017. Ceny potravín by mali 
naďalej rásť aj v roku 2018, rovnako ako aj ostatné ceny. Pri 
zohľadnení inflácie v roku 2018 je predpoklad, že čisté peňažné 
výdavky domácnosti zamestnanca budú v roku 2018 na úrovni 

381,13 € mesačne, čo je len 
o 22,05 € menej ako čistá 
minimálna mzda v roku 2018. 
Čím je výraznejšie zvýšenie 
minimálnej mzdy, tým je väčší 
predpoklad, že jej zvýšenie 
pokryje zvýšené výdavky 
spôsobené rastom cien a 
zamestnanec bude schopný 
tvoriť úspory.

Minimálnu mzdu na Slovensku zarába viac ako 200 tisíc ľudí

Ako vlastne na Slovensku zarábame, sa dá odsledovať cez 
mzdové pásma a počet zamestnancov v jednotlivých pásmach. 
Aj keď je priemerná mzda v národnom hospodárstve takmer 
1 000 €, viac ako polovica (53,2 %) zamestnancov nezarába ani 
800 € v hrubom vyjadrení. Mzdu okolo 1 000 € zarába okolo 
7 % zamestnancov (mzdové pásmo od 950,01 € po 1 050 € – 
okolo 154 tisíc osôb).

Zo všetkých zamestnancov (2 141 tisíc osôb) zarába 
do 400 € takmer 121 tisíc zamestnancov. Zo všetkých 

zamestnancov-mužov (1 117 tisíc mužov),  je to takmer 
55 tisíc mužov. Zo všetkých zamestnancov-žien (1 025 

tisíc žien) je to takmer 66 tisíc žien.

Keď zdvihneme mzdovú hranicu do 450 €, zo všetkých zamest
nancov zarába do 450 € takmer 223 tisíc zamestnancov.
 Z rodového hľadiska zo všetkých zamestnancovžien zarába do 
450 € takmer 127 tisíc žien.  Pri zamestnancochmužoch zarába 
do 450 € okolo 96 tisíc mužov.

Možno odhadnúť, že súčasnú minimálnu mzdu 480 € zarába 
okolo 339 tisíc zamestnancov, pričom žien je okolo 191 tisíc. 
Nízkym odmeňovaním sú výraznejšie postihované ženy ako 
muži.

Ako výrazné je zvyšovanie minimálnej mzdy?

Posledné tri zvyšovania minimálnej mzdy spôsobili jej nárast
o 100 € (z 380 € v roku 2015 na 480 € v roku 2018), čo je 26 %. 
Nominálny, aj percentuálny nárast sa javí ako skokový a príliš 
rýchly. Faktom však ostáva, že výsledná minimálna mzda je len 
480 €. 

Aj keď minimálna mzda rástla výrazne, priemerná nominálna 
mesačná mzda zaostáva len mierne. Keď porovnáme posledné 
tri zvyšovania minimálnej mzdy s rastom priemernej nominál
nej mesačnej mzdy za rovnaké obdobie, táto vzrástla o 121 €
(z 883 € v roku 2015 na odhad 1 004 € v roku 2018), čo je o 
13,7 %.

Keď sa pozrieme do histórie minimálnej mzdy, tak percen
tuálne navýšenia minimálnej mzdy nie sú historicky najvyššie. 
V 90. rokoch rástla aj o 20 %, v rokoch 2003 až 2009 narást
la kumulatívne až o 62 % v priemere o 8,9 % na rok. Išlo o 

zvýšenia z nižších súm a v absolútnom vyjadrení bolo najvyššie 
zvýšenie v roku 2009 o 27 €. Avšak v porovnaní s ekonomic
kou situáciou v minulosti, ako aj s vývojom cien, išlo takisto o 
takmer nepochopiteľné zvyšovania. 

Aj z tohto dôvodu je potrebné na minimálnu mzdu nazerať na
jmä z pohľadu jej výšky ako takej a nie na jej nárast. Pomerové 
vyjadrenie minimálnej mzdy k priemernej mzde je samozrej
me v prospech priemernej mzdy v národnom hospodárstve. 
Rozhodujúca je však výška tohto podielu. 

V roku 2016 tvorila minimálna mzda 44,41 % priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve a v roku 2017 to bolo 45,60 %, na 
rok 2018 možno odhadnúť podiel okolo 47,81 %. Pre ilustráciu 
bol tento podiel v roku 1993 na úrovni 45,4 %. Od roku 1993 
sme sa v úrovni minimálnej mzdy takmer neposunuli, najskôr 
jej podiel poklesol a v súčasnosti sa dostáva na úroveň roka 
1993. Odporúčanie Európskeho výboru sociálnych práv hovorí 
o 60 % podieli, ktorý slovenská minimálna mzda nedosahuje. 
Európske štatistiky porovnávajú minimálnu mzdu vzhľadom 
na priemerné príjmy. Pri takomto porovnaní tvorila slovenská 
minimálna mzda v roku 2016 len 38,6 % priemerného príjmu 
a išlo o tretí najnižší podiel z krajín, ktoré majú uzákonenú 
minimálnu mzdu.

Adekvátnosť rastu minimálnej mzdy môže v neposlednom rade 
potvrdiť produktivita práce na Slovensku, ktorá medziročne 
narastá a v ďalších rokoch má zvyšovať tempo rastu. V pro
duktivite práce na osobu dosahuje Slovensko 18. priečku zo 
sledovaných krajín EÚ, čo predstavuje podiel na priemernej 
produktivite práce na osobu v Európskej únií na úrovni 81,7 
%. V produktivite práce na odpracovanú hodinu dosahuje Slo
vensko 19. priečku, čo predstavuje podiel 76,7 % z priemernej 
produktivity práce na odpracovanú hodinu v Európskej únii.

Z uvedených dôvodov nemožno na minimálnu mzdu nahliadať 
len ako na náklad zamestnávateľov, ktorý je potrebné optimali
zovať. Pripúšťame, že náklady zamestnávateľov nie sú zaned
bateľné, ale na druhej strane je dôležité, čo minimálna mzda 
prináša, a tým je zvyšovanie príjmov ľudí, vymanenie sa z pas
ce chudoby, zvyšovanie spotreby domácností, ale aj možnosť 
tvoriť úspory na nepriaznivé časy. Navyše zvyšovanie príjmov 
domácností redukuje nerovnosti v prerozdeľovaní bohatstva na 
Slovensku, ktoré je výrazne vyššie na strane ziskov podnikov. 
Celkový efekt zvyšovania životnej úrovne vďaka minimálnej 
mzde je výrazný, vzhľadom na nízku príjmovú úroveň na Slo
vensku a snahu približovať sa vyspelým ekonomikám Európy. 

Skok smerom na západ! 

Tabuľka č. 1: Vývoj a porovnanie minimálnej mzdy  vybraté roky

PODIEL V %

Minimálna mzda (€)

Index (%)

Priemerná mzda (€)

Index (%) 

Inflácia (%) 

MM/PM (%)

1996

90

11,1

271

13,3

5,8

33,3

1998

100

11,1

332

9,6

6,7

30,1

2000

146

21,7

379

6,5

12,0

38,5

2001

163

11,6

410

8,2

7,1

39,7

2003

185

13,2

477

6,3

8,5

38,8

2004

202

9,2

525

10,2

7,5

38,4

2007

252

10,1

669

7,2

2,8

37,7

2009

296

9,9

745

3,0

1,6

39,7

2010

308

4,1

769

3,2

1,0

40,0

2014

352

4,5

858

4,1

-0,1

41,0

2015

380

8,0

883

2,9

-0,3

43,0

2016

405

6,6

912

3,3

-0,5

44,4

2017

435

7,4

954

4,6

1,3

45,6

2018

480

10,3

1 009

5,8

2,5

47,6

EKONOMIKA
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Zamestnávatelia považujú aktuálnu požiadavku odborov, 
aby bola minimálna mzda v roku 2019 na úrovni 635 eur, za 
provokáciu. Provokáciou je však myslieť si, že dostať zaplatené 
za riadne vykonanú prácu minimálne 635 eur v hrubom v roku 
2019 je provokatívne.

Provokáciou je domnievať sa, že lacná pracovná sila na Sloven
sku je tou našou najlepšou konkurenčnou výhodou, a preto ju 
treba udržať. Na druhej strane, ak je návrh dostatočne pro
vokatívny na to, aby vyprovokoval slovenských zamestnancov
k odvahe pýtať si viac, je takýto prívlastok pre minimálnu mzdu 
lichotením.

Európsky výbor sociálnych práv odporúča, aby minimál-
na mzda predstavovala aspoň 60 % priemernej mzdy

 v národnom hospodárstve. Bez existencie takejto 
garancie hrozí vyššie riziko generovania pracujúcej 

chudoby a jej závislosti na sociálnom systéme.

Čím je minimálna mzda vyššia, tým je zamestnanec viac mo
tivovaný pracovať a preferovať zamestnanie pred poberaním 
rôznych sociálnych dávok, čo má dosah aj na celkový systém 
sociálnej ochrany a zabezpečenia. Minimálna mzda eliminuje 
rast sivej ekonomiky a čiernej práce či vyplácanie istej časti 
odmeny zamestnancovi takzvane na ruku. Rastúce mzdy pod
porujú dynamiku spotreby, čo sa pozitívne prejavuje v príj
moch štátneho rozpočtu, ako aj samospráv, ale aj v raste tržieb 
podnikateľského sektora, a zároveň rast minimálnej mzdy 
podnecuje celkový rast platov. Zároveň prispieva k znižovaniu 
sociálnych nerovností a platových rozdielov.

Zamestnávatelia často argumentujú hrozbou prepúšťania
a zvyšovania nezamestnanosti v prípade, ak sa bude zvyšovať 
minimálna mzda alebo sa bude vytvárať tlak na rast platov. 
Posledné roky sú jasným dôkazom toho, že zvyšovanie min
imálnej mzdy nemá negatívny vplyv na podnikateľské pros
tredie a zamestnanosť. Nezamestnanosť klesá a zamestnávate
lia stále poukazujú na problém nájsť vhodných pracovníkov na 
tisícky voľných pracovných miest. Jedným z dôvodov takéhoto 
stavu sú nízke a nelákavé ponúkané platy. Stimulovaním kúpnej 
sily obyvateľstva sa stimuluje ekonomika, zvyšujú sa tržby, 
čím sa vytvára predpoklad pre ďalší rast platov či zvyšovanie 
zamestnanosti.

Ak zamestnávateľ nie je ochotný zaplatiť svojmu zamestnan
covi tak, aby mohol viesť dôstojný život (čo by mala garantovať 
už minimálna mzda), demonštruje tým neschopnosť viesť 
slušné podnikanie a neúctu k ľuďom, ktorí pre neho pracujú

a pomáhajú mu generovať zisk. Slovensko má deviate najnižšie 
priemerné mzdové náklady spomedzi krajín EÚ, ôsmu najnižšiu 
minimálnu mzdu a tretí najnižší pomer medzi minimálnou 
mzdou a priemerným príjmom spomedzi krajín, ktoré majú 
ustanovenú minimálnu mzdu. Má najvyššiu produktivitu práce 
spomedzi krajín V4, čo predstavuje 80 % priemeru EÚ, ale 
mzdy sú na úrovni jednej tretiny priemeru EÚ. Až 240tisíc 
pracujúcich na Slovensku zarába iba do 500 eur, čím sú títo 
zamestnanci ohrození chudobou.

Ďalším argumentom zamestnávateľov je, že ak sa v súčasnosti 
ekonomike darí, ešte to neznamená, že sa jej bude dariť aj
v perspektíve niekoľkých rokov. Pri takejto logike by sa mzdy 
nezvyšovali nikdy, lebo ak sa ekonomike nedarí, nie je dôvod 
na zvyšovanie platov, ak sa jej darí, netreba zvyšovať platy, lebo 
je potrebné počkať na časy, keď sa jej opäť dariť nebude.

Tak kedy je potom priestor na to, aby výbornú ekonomickú 
kondíciu pocítili aj zamestnanci?! Ak budú ľudia zarábať viac, 
stúpne aj dopyt po miestnych službách, čo významne stabilizu
je zamestnanosť práve v ekonomicky ťažších obdobiach. Bez 
väčšej kúpyschopnosti domácností, na ktorej stojí a padá dopyt 
po základných službách a remeslách, majú zároveň problém 
prežiť aj mnohí živnostníci alebo malé firmy. 

Posledné roky sú jasným dôkazom toho, že zvyšovanie 
minimálnej mzdy nemá negatívny vplyv na
 podnikateľské prostredie a zamestnanosť.

Ďalšou argumentáciou z prostredia odporcov minimálnej 
mzdy je poukazovanie na jej likvidačný charakter pre niektoré 
odvetvia, napríklad textilný alebo obuvnícky priemysel. Tento 
problém je potrebné vnímať v kontexte globálnej ekono
miky. Udržateľnosť a konkurencieschopnosť takýchto odvetví 
nemôže byť postavená na minimalizácii alebo zrušení so
ciálnych štandardov tak, aby mohli konkurovať sociálnymi
a právnymi štandardmi napríklad východoázijským krajinám.

Európska únia zdôrazňuje, že sociálny damping v Európe nemá 
miesto a výrazné mzdové rozdiely narúšajú rovnaké podmienky 
medzi spoločnosťami, čím oslabujú bezproblémové fungo
vanie jednotného trhu. Vzhľadom na dlhodobo sa zlepšujúce 
ekonomické prostredie a pozitívne vyhliadky do ďalších rokov 
je určite priestor na výraznejšie zvyšovanie minimálnej mzdy, 
nehovoriac o nevyhnutnosti približovania sa mzdami krajinám 
západnej Európy a vyrovnávania zatiaľ značných rozdielov
v odmeňovaní medzi „východným” a „západným” blokom. 

PROVOKATÍVNA MINIMÁLNA MZDA
MONIKA UHLEROVÁ

PRICHÁDZA OBDOBIE, KEĎ SA ZÍDE TRIPARTITA A BUDE OPÄŤ DISKUTOVAŤ O VÝŠKE MINIMÁLNEJ MZDY. ODBORY SA 
ZVYČAJNE SO ZAMESTNÁVATEĽMI NEDOHODNÚ, A TAK NAMIESTO NICH ROZHODNE VLÁDA. ZÁROVEŇ TOTO OBDOBIE 

SPREVÁDZAJÚ ČASTÉ DISKUSIE O VÝZNAME TOHTO INŠTITÚTU.

635 EUR 480 EUR

KLIENTSKE
CENTRUM
ODBOROV

Aká by mala byť minimálna mzda 
na rok 2019 podľa vás?

#SomZa635

Hlasujte na www.facebook.com/KOZSR
NÁZOR
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NOVÚ PRIEMYSELNÚ REVOLÚCIU MUSIA RIADIŤ 
AJ PRACUJÚCI

KATEŘINA SMEJKALOVÁ

RÝCHLY A PREVRATNÝ TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ POSLEDNÝCH ROKOV PREMIEŇA VŠETKY OBLASTI ŽIVOTA JEDNOTLIVCA AJ 
FUNGOVANIE SPOLOČNOSTI AKO CELKU. PREJAVUJE SA AJ V SPÔSOBE, AKÝM JE USPORIADANÁ PRIEMYSELNÁ VÝROBA. 

ŠTVORKY V POJMOCH AKO 4. PRIEMYSELNÁ REVOLÚCIA, KTOROU BÝVAJÚ OZNAČOVANÉ AKTUÁLNE PREBIEHAJÚCEJ DRA�
MATICKÉ ZMENY VO VÝROBE, ČI V TERMÍNE PRIEMYSEL 4.0, KTORÝ POPISUJE PODOBU PRIEMYSLU PO DOKONČENÍ TÝCHTO 

ZMIEN, NAZNAČUJÚ, ŽE IDE O ŠTVRTÚ FÁZU HISTORICKÉHO VÝVOJA. 

Prvá priemyselná revolúcia začala v polovici 18. storočia prvou 
mechanizáciou výroby pomocou vodnej pary. Prelomovým 
vynálezom tohto obdobia bola parná turbína. Za druhú priemy
selnú revolúciu je považovaná elektrifikácia výroby prebieha
júcej od konca 19. storočia, ktorá umožnila masovú výrobu. Do 
tohto obdobia sa datuje napríklad prvý bežiaci pás. V 60. rokoch 
20. storočia začala do priemyslu prenikať elektronika a infor
mačné technológie. Aj to prinieslo také zmeny, že si vyslúžili 
nálepku priemyselnej revolúcie. Tentokrát tretej.

Aj pri existujúcej priemyselnej revolúcii, štvrtej, ide predo
všetkým o informačné technológie. Ako sa teda líši od tej 
predchádzajúcej? Zjednodušene sa to dá vysvetliť tak, že zatiaľ 
čo predtým sedel za počítačom človek, ktorý s jeho pomocou 
ovládal výrobnú linku, teraz je priamo výrobná linka počítačom, 
ktorá sa ovláda sama bez toho, aby musel jednotlivé príkazy 
zadávať človek. 
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Samoriadenie je umožnené tým, že všetko, čo je súčasťou 
výrobného procesu, prístroje i súčiastky, je vybavené čipmi, 
senzormi a štítkami a navzájom prepojené. V reálnom čase 
teda vznikajú informácie o aktuálnom dianí na celom výrobnom 
úseku, ktoré si dokážu prístroje odovzdávať, vyhodnocovať
a podľa toho samostatne rozhodovať, aké kroky majú nasledo
vať. Podobné prepojenie existuje s ďalšími na bezprostrednú 
výrobu napojenými systémami, napríklad s logistikou, predajom 
alebo administratívou. 

Ďalšími dôsledkami týchto, na prvý pohľad iba technických pre
mien, je nespočetné množstvo. Po prvé sa minimálne
v troch ohľadoch menia biznisové modely. Je možná ďaleko 
väčšia individualizácia tovaru než predtým. Realitou začína 
byť, že si zákazník v eshope zostaví svoj individuálny produkt, 
ktorého opis je v továrni nahraný na štítok, neskôr čitateľný pre 
všetky stanice výrobného procesu. Inteligetná výrobná linka 

potom podľa týchto informácií zostaví produkt presne taký, ako 
si ho zákazník želal, nikde nie je potrebné nič zvlášť manuálne 
zadávať alebo nastavovať. 

Rozmáha sa ale tiež to, že si priemyselné firmy prestávajú 
účtovať za výrobky, ktoré vyrábajú, kúpnu cenu. Namiesto 

toho ich zabezpečujú senzormi, zákazníkovi ich len požičiavajú 
a účtujú mu len prevádzku, ktorú s pomocou týchto senzorov 

sledujú. 

Napríklad namiesto kúpy kompresora sa tak platí objem ním 
stlačeného plynu za čas, keď ho má človek od firmy vypožičaný. 
Senzory zabudované do výrobkov tiež firmám umožňujú založiť 
svoj obchodný model na ich diaľkovej údržbe. Pravidelne si 
môžu informácie zo senzorov na diaľku prečítať a odhaliť chybu 
vo fungovaní alebo napríklad to, že čoskoro bude potrebné 
vymeniť nejakú súčiastku. 

Premena podnikov

Radikálne sa mení aj organizácia a usporiadanie priemyselných 
podnikov. Prechod na Priemysel 4.0 si vyžaduje veľké zmeny
a investície. Najmä menšie a stredné podniky môžu mať obavy 
alebo nedostatok financií a knowhow sa do nich púšťať. So 
zavádzaním zmien môžu otáľať tiež firmy v krajinách s nízkou 
cenou práce, ako je Česká republika, kde môže byť dlhodobo fi
nančne výhodnejšie naďalej platiť ľudí než investovať do náklad
ných nových technológií. Na druhej strane existuje obava, že 
vyspelé krajiny budú sťahovať svoju sofistikovanú výrobu späť, 
pretože v pokročilých fázach automatizácie prestane cena práce 
hrať úlohu a zmizne tým dôvod pre outsourcing do chudobne
jších krajín. 

Ďalším zaujímavým rozmerom zmien je, že tradičným výrobným 
podnikom začínajú konkurovať rôzne startupy alebo pôvodne 
digitálne spoločnosti. Ako napríklad tradičným nemeckým auto
mobilkám začína so svojimi autonómnymi vozidlami konkurovať 
Google. Tie sú z hľadiska vnútropodnikovej organizácie väčšinou 
úplne inak usporiadané, nebojá sa prevratných noviniek a rizík
s nimi spojenými, ktoré často veľké tradičné priemyselné pod
niky so svojimi hierarchickými štruktúrami a uzavretými tradícia
mi postupných inovácií vlastných produktov vôbec neumožňujú 
realizovať. 

Kľúčovú úlohu v novom usporiadaní podnikov v ére Priemyslu 
4.0 potom hrá, samozrejme, to, akú funkciu ešte budú v inteli
getných automatizovaných továrňach zohrávať ľudia. Zdá sa, že 
ľuďom bude čím ďalej viac pripadať úloha správy komplexných 
systémov namiesto jednotlivých úloh vo výrobnom procese 
samotnom. 

Na to ich bude zrejme treba menej a úspory pracovnej sily 
automatizáciou nastanú okrem toho s veľkou pravdepodob
nosťou tiež v obslužných službách výroby, ako je logistika alebo 
administratíva. Prvé správy z firiem, ktoré na systémy Priemyslu 
4.0 prešli, síce hovoria, že následkom automatizácie procesov 
natoľko narástla produktivita a kvalita výrobkov, že firmy 
väčšinou mohli výrobu rozšíriť, a preto sa vyhli masívnejšiemu 
prepúšťaniu. Či to tak bude aj vo firmách, ktoré ich budú
v premene výroby nasledovať, nie je zďaleka isté.

Aj keď sa podarí celkový počet miest zachovať, od niektorých 
zamestnancov budú firmy vyžadovať nové kompetencie. Rozdiel 
v kvalifikácii potrebnej na zvládnutie jedného konkrétneho 
montážneho kroku a na dohľad nad zložitým systémom inteli
getných výrobných liniek je taký veľký, že je dosť možné, že sa 
množstvo ľudí počas ich zostávajúceho pracovného života už 
nepodarí zodpovedajúcim spôsobom prekvalifikovať. 
Súčasné odhady pre Českú republiku (pre všetky sektory, nie 
len pre priemysel) skutočne hovoria, popri úplnej strate iba 
10 percent pracovných miest, čo je strata, ktorá bude zrejme 
vyrovnaná úbytkom obyvateľstva v dôsledku demografických 
zmien, o ďalších až 35 percentách miest, pri ktorých sa dra
maticky zmenia kvalifikačné predpoklady. Riziko až tretiny 
ekonomicky aktívnych obyvateľov bez možnosti ešte niekedy
so svojou kvalifikáciou získať prácu, má výrazný potenciál
k sociálnym nepokojom, ktorý nesmie byť podcenený. Už teraz 
sledujeme napríklad v USA politickú radikalizácii ľudí, ktorí 
práve, okrem iného aj dôsledkom automatizácie, stratili prácu
a ktorých kvalifikácia na inú dostupnú nepostačuje. 

Nový priemysel a ochrana pracujúcich 

Na druhej strane má však Priemysel 4.0 potenciál naopak 
do práce vo výrobe zapojiť ľudí s postihnutím, osoby, ktorým 
dote raz na určité úkony nestačila ich fyzická konštitúcia alebo 
práve kvalifikácia. Súčasťou celého konceptu Priemyslu 4.0 sú 
totiž aj inteligtné asistenčné systémy pre pracujúcich. Okuliare 
na princípe rozšírenej alebo virtuálnej reality, ktoré predvádza
jú jednotlivé pracovné kroky; rukavice opatrené senzormi 
navádzajúcimi k správnym hmatom alebo celé vystužené obleky 
poskytujúce oporu pri fyzicky náročnej práci. 

Pri najťažšej fyzickej práci a práci z iných dôvodov rizikovej mož
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no jednoznačne privítať, ak bude plne automatizovaná. Ohroze
nie zdravia sa v Priemysle 4.0 očakáva skôr v oblasti duševného 
zdravia. Práve preto, o aký vývoj pôjde, ešte neexistujú spoľah
livé štúdie, ktoré by merali dlhodobé dôsledky zrýchlenia
a narastajúcej komplexnosti procesov, s ktorými majú pracujúci 
prichádzať do kontaktu. Rovnako málo zatiaľ vieme o vplyve 
zmeny v interakcii človek stroj, keď po novom začína mať navrch 
ten druhý. Odhady však hovoria, že obe tieto záťaže môžu byť 
pre psychické zdravie dramatické, a to najmä v dlhodobom 
horizonte.

Ďalšia, u nás doteraz zanedbávaná dimenzia Priemyslu 4.0
sa týka ochrany dát pracujúcich vznikajúcich pri interakcii 
so inteligetnými pracovnými pomôckami. Pritom je kľúčové 
vedieť, koľko a aké dáta inteligetné pracovné nástroje o svojich 
užívateľoch  teda pracujúcich  zbierajú a na čo ich zamestná
vateľ využíva. Čím majetkom takéto dáta sú alebo ako, kde
a ako dlho sú uchovávané. Pri meniacej sa realite v podnikoch 
musíme nanovo debatovať o tom, kde je hranica medzi legitím  
nou kontrolou efektivity pracujúcich a šikanou a vymiznutím 
práva na súkromie.  V diskusiách nielen o Priemysle 4.0 často 
zaznieva prirovnanie kohokoľvek, kto sa snaží na celý vývoj po
zerať kriticky a poukazovať na problematické otázky, k ludditom, 
ktorí počas prvej priemyselnej revolúcie márne ničili stroje, aby 
prerodu zabránili. To ukazuje, ako je boj ludditov nesprávne 
chápaný. Im vtedy nešlo o zastavenie pokroku, ale chceli upo

zorniť na to, že technologický vývoj môže byť taký neriadený, že 
zabúda na ľudí, ktorých sa dotýka. 

A o to ide aj dnes. Nikto nechce brániť tomu, čo pozitívne 
môžeme z technologických zmien vyťažiť  avšak len neriadený 
vývoj sám o sebe ešte nie je pokrok. To konieckoncov dobre 
vidieť aj na priemyselnej revolúcii. Vtedy išlo o veľmi neľudský 
prerod a až cielenými politickými opatreniami, ako založením 
inštitúcií sociálneho štátu, sa ho podarilo poľudštiť. 

Preto by kritické hlasy nemali byť umlčiavané podobnými 
argumentačnými faulami, ale naopak. Mali  by sme si kritických 
otázok ohľadom Priemyslu, a to o všetkých jeho dôsledkoch
a dimenziách, klásť čo najviac. A snažiť sa hľadať riešenia, ktoré 
by, predišli tomu, aby mala štvrtá priemyselná revolúcia pre 
také množstvo ľudí také dramatické dôsledky ako tá prvá. 

Jedným z riešení je bez pochyby spolurozhodovanie odborov 
o smerovaní jednotlivých podnikov. Priemyselnú revolúciu 
nemôžu navigovať iba zamestnávatelia, a to aj vo svojom vlast
nom záujme. Keď ide o rozsiahle zmeny výrobných systémov, 
najlepšie vedia ako ich vykonať vždy tí, ktorí sa ich dennodenne 
zúčastňujú. Príklad si môžeme vziať z Nemecka, kde je jednou 
z kompetencií v spolurozhodovaní zamestnancov aj rozhodo
vanie o zavádzaní nových technológií. 
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PAVOL BACIGÁL

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

PO SEDEMNÁSTICH ROKOCH OD PRIJATIA ZÁKONA Č. 311/2001 Z. Z. ZÁKONNÍK PRÁCE NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ RE-
PUBLIKY SCHVÁLILA 14. FEBRUÁRA 2018 JEHO NOVELU, ZÁKON Č. 63/2018 Z. Z, KTORÁ NADOBUDLA ÚČINNOSŤ 1. MÁJA 
TOHTO ROKA. PRINÁŠAME VÁM NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY ZAVEDENÉ NOVELOU. ZA PRÁCU VO SVIATOK ZAMESTNAN-

COVI PATRÍ DOSIAHNUTÁ MZDA A MZDOVÉ ZVÝHODNENIE NAJMENEJ 100 % JEHO PRIEMERNÉHO ZÁROBKU. 

Príplatky za sobotu
Zavádza sa mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, kedy 
zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce 
v sobotu patrí mzdové zvýhodnenie :   
  od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške najmenej 25% 
minimálnej mzdy a od 1.5.2019 vo výške najmenej 50% min
imálnej mzdy,  
  výnimka: u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom 
na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby 
sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť
v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o 
zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia 
a ktorý k 31.12 predchádzajúceho roka zamestnával menej 
ako 20 zamestnancov nižšie mzdové zvýhodnenie a to od 
1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške najmenej 20% minimálnej 
mzdy a od 1.5.2019 vo výške najmenej 45% minimálnej mzdy    
  s vedúcim zamestnancom možno dohodnúť v pra
covnej zmluve mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu
v sobotu.  

Príplatky za nedeľu
Zavádza sa mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, kedy 
zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce 

v nedeľu patrí mzdové zvýhodnenie :   
  od 1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške najmenej 50% 
minimálnej mzdy a od 1.5.2019 vo výške najmenej 100% 
minimálnej mzdy,  
  výnimka : u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom 
na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby 
sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť
v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o 
zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia 
a ktorý k 31.12 predchádzajúceho roka zamestnával menej 
ako 20 zamestnancov nižšie mzdové zvýhodnenie a to od 
1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške najmenej 40% minimálnej 
mzdy a od 1.5.2019 vo výške najmenej 90% minimálnej mzdy     
  s vedúcim zamestnancom možno dohodnúť v pra
covnej zmluve mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu
v nedeľu. 

Príplatky za nočnú prácu
Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej 
mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie 
od 1.5.2018 do 30.4.2019 najmenej 30 % minimálnej mzdy 
za hodinu a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú 
prácu vo výške najmenej 35% minimálnej mzdy a od 1.5.2019 
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najmenej 40% minimálnej mzdy za hodinu a ak ide o zamest
nanca vykonávajúceho rizikovú prácu vo výške najmenej 50% 
minimálnej mzdy.

Výnimka: u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na 
povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby 
sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno 
dohodnúť (ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikové 
práce) v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide 
o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia 
a ktorý k 31.12 predchádzajúceho roka zamestnával menej 
ako 20 zamestnancov nižšie mzdové zvýhodnenie a to od 
1.5.2018 do 30.4.2019 vo výške najmenej 25% minimálnej 
mzdy a od 1.5.2019 vo výške najmenej 35% minimálnej mzdy.
Novelizuje sa aj §223 týkajúci sa dohôd o prácach vyko
návaných mimo pracovného pomeru (dohodári). Na pracov
noprávny vzťah založený dohodami sa vzťahujú ustanovenia 
§122a (príplatok za sobotu) §122b ((príplatok za nedeľu) §123 
(príplatok za nočnú).  Zároveň dohodárom patrí za každú hod
inu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej
o sumu hodinovej minimálnej mzdy.  

Príplatok za sobotu a nedeľu vo verejnej a štátnej službe
Zároveň sa novelizuje §17 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo
vaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme ako aj §140 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. 
Štátnym a verejným zamestnancom patrí príplatok za prácu
v sobotu alebo nedeľu v zmysle citovaných zákonov najmenej 
však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenie podľa §122a 
ods. 1 a §122b ods. 1 ZP (príplatky za sobotu a nedeľu).
Tiež sa novelizuje §16 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo
vaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme ako aj §139 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. 
Štátnym a verejným zamestnancom patrí príplatok za prácu 
v noci v zmysle citovaných zákonov najmenej však príplatok 
rovnajúci sa sume ustanovenej podľa §123 ods. 1 Zákonníka 
práce (príplatok za nočnú prácu).

13. a 14. plat
Novela Zákonníka práce zavádza možnosť pre zamestnávateľa 
poskytovať zamestnancom peňažné plnenie pri príležitosti 
obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov (tzv. 13 
a 14 plat).  13 plat by sa vyplácal v mesiaci jún a 14 plat v 
mesiaci december príslušného kalendárneho roka. Obdobnú 
úprava zavádza aj novela §20 zákona č. 553/2003 Z. z. a §142 
zákona č. 55/2017 Z. z. pre štátnych a verejných zamestnan
cov.

Možnosť poskytovania 13 a 14 platu sa následnej premieta
do novelizácie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Povinnosť zverejňovať plat v inzerátoch
Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie
so zamestnancom dohodnúť základnú zložku  mzdy v nižšej 
sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil
v ponuke zamestnania podľa osobitného predpisu. Osobit
ným predpisom je zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamest
nanosti. V zmysle novelizovaného §62 zamestnávateľ je pri 
zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu 
základnej zložky mzdy. Podľa §119 ods. 3 Zákonníka práce  

základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpra
covaného času alebo dosiahnutého výkonu.

Normy spotreby práce
Zamestnávateľ môže zavádzať alebo meniť už zavedené 
normy spotreby práce len na základe objektívneho posúdenia 
(objektívnych skutočností) požadovaného množstva práce
a pracovného tempa zamest¬nanca. Zamestnávateľ nesmie 
uplatňovať normy spotreby práce, v dôsledku ktorých by 
mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia zamest
nancov. Úprava nadväzuje na zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zmysle ktorého je 
zamestnávateľ povinný nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú 
zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo 
iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prá
cu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať
za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnan
cov.

Stanovuje sa zaokrúhľovanie príspevku 
zamestnávateľa na stravovania 

na najbližší eurocent nahor.

Práca nadčas
§121 Zákonníka práce upravujúci mzdu za prácu nadčas 
sa dopĺňa „V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve 
možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu 
nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za 
prácu nadčas“. V zmysle Zákonníka práce náhradné voľno za 
prácu nadčas zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi
v dohodnutom termíne. Ak sa nedohodnú na termíne čerpa
nia náhradného voľna, zamestnávateľ je povinný poskytnúť 
zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia šty
roch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci,
v ktorom bola práca nadčas vykonaná. Mzda za prácu nadčas 
sa však zúčtováva vo výplate za mesiac, v ktorom bola nad
časová práva vykonaná a vykázaná. Novela zavádza možnosť 
odlišného postupu, a to že táto mzda sa zúčtuje neskôr a to až 
keď sa bude čerpať náhradné voľno.  Táto úprava sa následne 
premieta aj do novelizácie §134 Zákonníka práce (výpočet 
priemerného zárobku). 

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zamestnávateľa 
usadeného mimo iného členského štátu Európskej únie počas 
ich dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb na území 
Slovenskej republiky sa primerane vzťahujú ustanovenia 
odsekov 2, 3, 5 až 10 Zákonníka práce (napr. zamestnanec  
Ukrajinec zamestnávateľa  spoločnosti usadenej na Ukrajine 
počas jeho dočasného výkonu práce pri poskytovaní služieb 
na území SR).

Zamestnávateľ môže za podmienok ustanovených v § 94 
(dni pracovného pokoja) zamestnancovi nariadiť alebo s ním 
dohodnúť pracovnú pohotovosť mimo pracoviska aj na dobu, 
počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za 
ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho me
sačná mzda nekráti. Dôvodom novely bola potreba zabezpečiť 
pracovnú pohotovosť mimo pracoviska v určitých typoch 
činností aj počas sviatku. 

Potrebujete 
právnu radu? 

Klientske centrum odborov poskytuje bezplatné právne poradenstvo v týchto oblastiach:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II
ITMS2014+:  312031B970

Pracovné právo

Sociálne a zdravotné
 poistenie

Diskriminácia 
a rovnosť príležitostí

Celoživotné 
vzdelávanie

Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 

Finančné poradenstvo

Všetky potrebné informácie získate na www.kozsr.sk v sekcii Klientske centrum odborov.

KLIENTSKE
CENTRUM
ODBOROV

Ako prebieha riešenie podnetu? 

Klient

Všetky podnety sú okamžite prideľované na spracovanie špecialistom tak, aby bola rovnomerne 
využitá ich odbornosť a časové možnosti.

Odoslať podnet

Kontaktný 
formulár na 

zadanie 
podnetu 

Špecialista 
KCO 

spracuje 
podnet a 

oznámi závery 
a ďalší postup 

V prípade zložitejšieho podnetu, ktorý vyžaduje časovo náročnejšiu právnu analýzu, bude klientovi 
odporučený ďalší postup.

Čo teda Klientske centrum odborov prináša? 
Bezplatné právne poradenstvo

Stabilnú odbornú základňu

Elektronickú formu komunikácie

Zapojenie vysokokvalifikovaných špecialistov odborov

Podnety prideľované na spracovanie podľa expertízy špecialistu 

Klient
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Chceli by sme vám priblížiť niektoré dôležité časti tejto správy, 
ktoré sa týkajú každodenného života. Budete mať možnosť 
urobiť si obraz o krajine, v ktorej žijete z pohľadu Európskej 
komisie. 

Oblasť verejné financie a zdaňovanie

Fiškálny deficit Slovenska klesá, no fiškálne príjmy vo vzťahu
k HDP sú naďalej nízke. Deficit verejných financií klesol 
z 2,7 %  HDP v roku 2015 na predpokladaných 1,6 % v roku 2017 
a dlh verejných financií sa v rozmedzí rokov 2015 až 2017 podľa 
predbežných predpokladov podarilo znížiť o 1,7 percentuálneho 
bodu. Podiel daňových príjmov na HDP zostáva výrazne pod 
priemerom EÚ. V roku 2016 predstavoval pomer daní k HDP 
na Slovensku 32,2 % HDP (priemer EÚ: 38,9 %). V prognóze 
Komisie z jesene 2017 sa predpokladá, že tento pomer zostane 
pomerne stabilný a v roku 2019 dosiahne 32 %. Pokiaľ ide
o daňovú štruktúru, príjmy zo zdanenia práce sú stále vysoké, 
zatiaľ čo príjmy zo zdanenia spotreby a z kapitálových daní sú 
pod priemerom EÚ.

Napriek tejto skutočnosti je zo správy zrejmé, že daňo
voodvodové zaťaženie príjmov na Slovensku sa pohybuje okolo 
priemeru Európskej únie. Platí to pre všetky príjmové skupiny 
obyvateľstva. Je to zrejme zapríčinené tým, že príjmy z ostat
ných daní sú oproti európskemu priemeru na nižšej úrovni. 
V prípade príjmov z periodických daní z nehnuteľného ma jetku 
v roku 2015 predstavovali 0,4 % HDP. V porovnaní
s 1,7 % priemeru EÚ je to výrazný rozdiel. Platí to aj pri príjmoch 
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SLOVENSKO EŠTE MÁ ČO DOBIEHAŤ
ROLAND KLOKNER

EURÓPSKA KOMISIA KAŽDOROČNE VYPRACÚVA SPRÁVY O ČLENSKÝCH KRAJINÁCH, V KTORÝCH POSUDZUJE POKROK 
DOSIA HNUTÝ V OBLASTIACH ŠTRUKTURÁLNYCH REFORIEM, PREVENCIE A NÁPRAVY MAKROEKONOMICKÝCH 

NEROVNOVÁH A VÝSLEDKOV SKÚMANIA PODĽA NARIADENIA EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 1176/2011. NÁS, SAMOZREJME, 
ZAUJÍMA SPRÁVA O SLOVENSKEJ REPUBLIKE. 

z environmentálnych daní. V roku 2015 boli na Slovensku na 
úrovni 1,8 % HDP, v EÚ na 2,4 % HDP. Medzi tieto dane patria 
energetické dane, dane súvisiace s dopravou, dane zo znečiste
nia ovzdušia a dane zo znehodnotenia prírodných zdrojov. 
Z povahy priemyselného zamerania našej krajiny, by podiel 
týchto príjmov mal rásť. Je to však naopak. Za posledných desať 
rokov výrazne klesol z priemeru EÚ až na dnešnú úroveň. 
Veľkým nedostatkom verejných financií naďalej ostáva zlá 
daňová disciplína. Tá sa mierne zlepšila. V roku 2015 stále pred
stavoval výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty 29,4 %, čo 
bolo výrazne nad priemerom EÚ (12,8 %) a patril k najvyšším
v únii. Výpadok z príjmov DPH sa určuje ako rozdiel medzi su
mou vybranej DPH a celkovou daňovou povinnosťou z DPH. 
V roku 2018 bola zrušená minimálna daň z príjmov právnických 
osôb. Je predpoklad, že dôsledkom tohto opatrenia znova vzras
tie podiel spoločností s nulovou daňou z príjmov. Po zavedení 
tejto dane poklesol podiel takýchto právnických osôb z 59 % 
v roku 2013 na 6 % v roku 2015. Aj tento výpadok dane bude 
potrebné nahradiť. 

Na udržateľnosť verejných financií veľkou mierou vplýva 
dôchod kový systém. Súčasný stav postupne zmierňuje vplyv 
nepriaznivých demografických trendov. Podľa posledných 
prognóz má po roku 2030 počet obyvateľov Slovenska klesať. 
Skutočný vek odchodu do dôchodku je v porovnaní s ostatnými 
štátmi EÚ pomerne nízky. Skutočný čas strávený na dôchodku 
nie je dlhý, pretože u nás je nižšia stredná dĺžka života. Aj tí 
obyvatelia krajín EÚ, ktorí odchádzajú do dôchodku vo vyššom 
veku, si dni odpočinku užijú dlhšie, ako Slováci. 

Ďalšou, veľmi pomaly sa zlepšujúcou oblasťou, je zdravie 
obyvateľstva. Slovenskí muži umierajú o päť rokov skôr ako je 
európsky priemer. Ženy sa dožívajú menej o tri roky. Patríme 
medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou na ischemickú chorobu 
srdca a infarkty. Chýba národný plán boja proti rakovine. Vláda 
Slovenskej republiky prijala niekoľko opatrení, ktoré pomáhajú 
zlepšiť efektívnosť zdravotnej starostlivosti. Vo všeobecnosti 
však tieto zásahy neprinášajú žiadanú systémovú zmenu po
trebnú na dlhodobé zlepšovanie stavu. Jedným z týchto nástro
jov bol ďalší plán oddlžovania nemocníc, schválený v novembri 
2017, v ktorom sa počítalo s výdavkami vo výške 585 miliónov 
eur. Nedostatok všeobecných lekárov a zdravotného personá
lu sa nedarí eliminovať. Nových všeobecných lekárov je oveľa 
menej ako odchádzajúcich. Počet zdravotných sestier je jedným 
z najnižších v Európskej únii. 

Trh práce, vzdelávanie a sociálne politiky

Všeobecne môžeme konštatovať zlepšenie podmienok na trhu 
práce. Sú však oblasti zápasiace so štrukturálnymi problémami. 
Miera zamestnanosti sa rýchlym tempom približuje
k európskemu priemeru. V treťom štvrťroku 2017 dosiahla
71,2 % na Slovensku oproti 72,3 % v Európskej únii. Problémom 
naďalej ostáva dlhodobá nezamestnanosť a vysoká nezamest
nanosť medzi zraniteľnými skupinami a nízka miera zamest
nanosti žien. V danej oblasti tiež absentujú opatrenia a zrejme 
aj politická vôľa riešiť tento dlhodobo pretrvávajúci problém. 
Všeobecne deklarovaný princíp rodovej rovnosti v praxi nefun
guje. Najväčšou bariérou k riešeniu tohto stavu je neochota 
politických elít pripustiť, že rodová nerovnosť na Slovensku 
existuje.  Sme jednou z krajín s najvyšším odrádzajúcim vplyvom 
materstva a zodpovedností súvisiacich so starostlivosťou o deti 
na zamestnanosť. Chýbajú zariadenia starostlivosti o deti. Ak aj 
nejaké sú, cena za starostlivosť o dieťa v týchto zariadeniach je 
jedna z najvyšších v EÚ. V roku 2015 predstavovali čisté náklady 
slobodnej matky s dvoma deťmi a nízkym príjmom 24 % jej 
disponibilného príjmu.  

Historicky rekordná zamestnanosť prináša so sebou ďalší 
fenomén, s ktorým Slovenská republika nemá skoro žiadne 
skúsenosti. Nedostatok pracovnej sily vytvára čoraz väčší tlak 
na dopyt po zahraničných pracovníkoch. Ich počet medziročne 
vzrástol v roku 2017 o 40 %. Na úpravu podmienok ich zamest
návania chýba dostatočne účinná legislatíva, ktorá by chránila 
domácich pracovníkov. Zamestnanci z tretích krajín sú totiž 
ochotní pracovať v zlých pracovných podmienkach a za nižšiu 
mzdu. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim nedostatok pracovných 
miest je nízke mzdové ohodnotenie, ktoré na Slovensku pretrvá
va aj napriek urýchleniu rastu miezd. Tá dosahovala v roku 2016 
v priemere 9,5 eur za hodinu, čo je výrazne pod priemerom 
EÚ 22,8 eur za odpracovanú hodinu. Aj to môže byť príčinou 
toho, že v roku 2017 bol oficiálny počet Slovákov pracujúcich v 
zahraničí na úrovni 150 000 osôb. Neoficiálny počet môže byť 
samozrejme, oveľa vyšší. Napríklad podľa údajov o zdravotnom 
poistení za posledných 15 rokov je úbytok populácie v dôsledku 
migrácie na úrovni piatich percent. 

Vzdelávanie

Na rozvoj trhu práce primárne vplýva vzdelávanie, ktoré je 
prípravou na zaradenie sa do pracovného procesu. Pre Slo

vensko je príznačné zaostávanie žiakov v porovnaní s prie
merom Európskej únie. Veľké rozdiely sú badateľné aj v do
siahnutých výsledkoch medzi hornou a spodnou ekonomickou 
vrstvou. Tieto porovnania sa vykonávali v oblastiach prírodných 
vied, čítaní a matematiky. Slovensko vykazuje veľký rodový 
rozdiel v čítaní. Tento rozdiel dosahuje úroveň približne 13 %. 
Pozitívnymi číslami sa môžeme pochváliť v miere predčasného 
ukončenia školskej dochádzky. Oproti európskemu priemeru 
10,7 % dosahuje na Slovensku len 7,4 %. Tu však existuje výraz
ný rozdiel medzi východom (12 %) a západom krajiny (4 %). 

Verejné výdavky na vzdelávanie sú dlhodobo nepostačujúce. 
V roku 2015 predstavovali 4,2 % HDP a priemer v EÚ 4,9 % 
HDP. Keďže HDP slovenskej ekonomiky za desať rokov výrazne 
vzrástol, výdavky na vzdelávanie vzrástli v reálnom vyjadrení
o 45 %. Efektivita využitia týchto prostriedkov je oproti ostat
ným krajinám EÚ s najlepšími výsledkami na obmedzenej 
úrovni. Aj pridelená podpora z Európskeho sociálneho fondu
vo výške 500 miliónov eur viazne. Zaostáva vykonávanie opat
rení. Platy učiteľov rastú pomaly a táto profesia naďalej nie je 
lákavá. 

V tomto príspevku sme sa snažili priniesť vám niektoré postrehy 
Európskej komisie o stave Slovenskej republiky. Tento rozsiahly 
dokument obsahuje množstvo údajov, ktoré by mohli byť tiež 
veľmi zaujímavé. My sme sa snažili vybrať tie, ktoré priamo 
súvisia s každodenným životom, alebo sa týkajú pracovného 
trhu a sociálnej politiky. Správa konštatuje zlepšenie v niekto
rých oblastiach. My sme sa snažili priblížiť hlavne tie oblasti, 
v ktorých Slovenská republika potrebuje prijať opatrenia na 
priblíženie kvality života jej občanov aspoň k priemernej kvalite 
v Európskej únii.

Európska komisia do nasledujúceho ročného monitorovaného 
obdobia odporúča Slovensku:
1. obmedziť rast čistých primárnych výdavkov na 4,1 % v roku 
2019 a zvýšiť nákladovú efektívnosť v zdravotníctve a vypra-

covať stratégiu pre zdravotnícky personál; 
 

2. zlepšiť aktivačné opatrenia pre znevýhodnené skupiny 
a zlepšiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania, zvýšiť účasť 

rómskych detí na vzdelávaní už od útleho detstva; 
 

3. posilniť využívanie kvalitatívnych kritérií vo verejnom 
obstarávaní, riešiť korupciu aj na úrovni polície a prokuratúry, 
zlepšiť účinnosť justičného systému a znížiť fragmentáciu vo 

vede a výskume vo verejnom sektore a podporiť inovácie
 v súkromnom sektore.

Odporúčania reflektujú výzvy, ktoré Európska komisia identi
fikovala vo svojej Správe o krajine zverejnenej v marci 2018, ako 
aj opatrenia a analýzy, ktoré Slovensko predložilo v Národnom 
programe reforiem. Reformné priority Slovenska sú relatívne 
stabilné, čo reflektuje konzistentnosť špecifických odporúčaní. 
V porovnaní s minulým rokom došlo len k miernym zmenám 
– dôraz na stratégiu pre zdravotný personál, doplnenie vedy 
a výskumu  a väčší dôraz na úlohu polície a prokuratúry v boji 
proti korupcii.

Ako zdroj informácií bol použitý Pracovný dokument útvarov 
Európskej komisie, Správa o krajine – Slovensko 2018. 

ZAHRANIČIE 
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KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE SOCIÁLNEHO DIALÓGU
JOZEF KRABÁČ

PRÁVO NA KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE A SLOBODA ZDRUŽOVANIA SÚ ZÁKLADNÝMI PRINCÍPMI EFEKTÍVNEHO SOCIÁLNE�
HO DIALÓGU A DOBRÝCH VZŤAHOV NA PRACOVISKU. UKAZOVATELE CHARAKTERIZUJÚCE POKRYTIE KOLEKTÍVNYM VYJED�

NÁVANÍM A ODBOROVÚ ORGANIZOVANOSŤ VÝRAZNE NAPOMÁHAJÚ PRI MONITOROVANÍ DOSIAHNUTÉHO POKROKU
 V RÁMCI REALIZÁCIE TÝCHTO PRÁV. POSKYTUJÚ TAKTIEŽ CENNÉ INFORMÁCIE O KVALITE ZAMESTNANECKÝCH A CELKOVO 

PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV A ICH ÚLOHE PRI RIADENÍ A EFEKTÍVNOM VYUŽÍVANÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV. 

Kvalita sociálneho dialógu závisí najmä od toho, do akej miery 
sú sociálni partneri schopní organizovane rokovať o mzdových 
a pracovných podmienkach zamestnanosti, organizácii práce, 
celkových vzťahoch na pracovisku a následne zakotviť výsled
ky vzájomných rokovaní do jednotlivých ustanovení v kolek
tívnych zmluvách. Kľúčový význam pre efektívny sociálny dialóg 
majú práve dostatočne reprezentatívne a nezávislé organizá
cie zamestnávateľov a organizácie pracujúcich, a preto sú 
kľúčovými ukazovateľmi sociálneho dialógu najmä miera pokry
tia kolektívnym vyjednávaním, miera odborovej organizovanosti, 
ako aj ďalšie ukazovatele miezd, zamestnanosti a produktivity.

Pokrytie kolektívnym vyjednávaním

Miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním, ako jeden 
z kľúčových ukazovateľov sociálneho dialógu, vyjadruje po
diel pracujúcich, ktorých mzda, resp. plat a/alebo podmienky 

zamestnania sú určené jednou alebo viacerými kolektívnymi 
zmluvami, na celkovom počte pracujúcich, ktorí nie sú na 
základe zákona vylúčení z uzatvárania kolektívnych zmlúv. Na 
úrovni krajín OECD tento ukazovateľ za obdobie rokov 1990 až 
2016 zaznamenal pokles o viac ako 10 percentuálnych bodov,
a to zo 42,7 % na 32 %. Uvedená situácia je z pohľadu odborov 
a najmä zamestnancov nepriaznivá. 

Krajiny s vysokou mierou pokrytia kolektívnym vyjednávaním sú 
najmä Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Holandsko, Fínsko, Švajčiar
sko, ako aj Nemecko a Francúzsko. Naopak, nízka miera pokrytia 
kolektívnym vyjednávaním je charakteristická pre pobaltské 
štáty (Litvu, Lotyšsko, Estónsko), Luxembursko, ako aj krajiny 
V4, ktoré boli poznamenané výrazným poklesom miery pokry
tia kolektívnym vyjednávaním počas sledovaného obdobia od 
roku 1990 po súčasnosť. Podrobnejšie informácie prezentuje 
nasledujúca tabuľka.

 ŠTÁT / ROK

Austrália
Belgicko

Česká republika
Čile

Dánsko
Estónsko

Fínsko
Francúzsko

Grécko
Holandsko

Írsko
Island
Izrael

Japonsko
Južná Kórea

Kanada
Litva (nečlen OECD)

Lotyšsko
Luxembursko

Maďarsko
Mexiko

Nemecko
Nórsko

Nový Zéland
Poľsko

Portugalsko
Rakúsko

Slovenská republika
Slovinsko

Spojené Kráľovstvo
Španielsko
Švajčiarsko

Švédsko
Taliansko
Turecko

1990

77,3
96
80
..

82,8
..
..

94,9
85

71,9
..
..
..

25,6
20,1
38
..
..

60
..
..

85
70
67
..

78
98
..

100
47
87

47,9
91
80
24

2000

60
96
48
..

85
..

85
..

82
81,7
44,2
87

56,1
21,1
13,3
30,4

..

..
60

36,5
..

67,8
..

20
25

78,4
98
51

100
36,4
82,9

..
94
80

12,6

2010

58,6
..

51,1
13,8
83
..

77,8
..

64
89,7

..

..

..
17,6
11,3
29,1
11,1
20,4
59

27,3
12,3
59,8

..
15,6

..
76,7
98
..

80
30,9
76,9
47,2

..
80
7

2011

..

..
49,2
14,7

..
22,9
90
..

60
87,2

..

..

..
17,8
11,5
28,8
10,7
19,8
54,2
26,4
13,1
58,9

..
15,3
14,9
75,7

..
35
75

31,2
77
..

88
80
5,6

2012

58,1
..

49,7
15,2

..
23

89,7
98
51

85,1
..
..

26,1
17,5
11,7
29,1
9,9

19,4
..

26,4
12,5
58,3

..

..
14,7
73,3

..

..
70

29,3
77

49,7
..

80
5,4

2013

..
96

48,9
16
84
..

93
97,6
40

85,7
..

89
..

17,1
11,8
28,9

..
15,3

..
25,5

..
57,6
68
..
..

74,5
98
30
65

29,5
81,1
49,4
89
80
6,5

2014

59,9
..

45,4
16,8

..

..
89,3
98,5

..
85,9
33,5

..

..
16,9
11,9
28,2

..
15,3
55

22,8
..

57,8
67
..
..

72,7
98
..

65
27,5
80,2
49,2

..
80
6,6

2015

..
96

46,3
17,6
84

18,6
89,3

..

..
79,4

..

..

..
16,8
11,8
28,4
7,1

14,8
..
..
..

56,8
..
..
..

72,3
98

24,4
65

27,9
76,9

..
90
80
6,7

2016

59,1
96
..

18,5
..
..
..
..
..

78,6
..

90
..

16,7
..

28,1
..

13,8
..
..
..

56
..
..
..
..

98
..
..

26,3
73,1

..

..

..
7

Tabuľka Vývoj miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním v štátoch EÚ a OECD (v %)

Odborová organizovanosť 

Z hľadiska členstva v odboroch je možné za uplynulé obdobie v trvaní približne jedného štvrťstoročia vo všeobecnosti pozorovať 
výrazné znižovanie absolútnych počtov členskej základne, ako aj miery odborovej organizovanosti. Podiel počtu členov odborov 
a počtu zamestnancov v danom štáte je vyjadrený prostredníctvom ukazovateľa „miera odborovej organizovanosti“, angl. „trade 
union density rate“, vypočítaného podľa vzťahu:

Miera odborovej organizovanosti (v %) = počet členov odborov / počet zamestnancov *100

Po prepočte počtu členov odborov na celkový počet zamestnancov patria medzi štáty s najvyššou mierou odborovej 
organizovanos ti škandinávske krajiny Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, ako aj Belgicko, Kanada, Taliansko, Rakúsko.

Aktuálne dostupný medzinárodne porovnateľný údaj OECD za SR vypovedá o miere odborovej organizovanosti zamestnancov na 
úrovni 10,9 %, čo v porovnaní s najstarším dostupným údajom za SR (pri tomto ukazovateli je to rok 1994 s hodnotou 64,2 %) pred
stavuje pokles o 53,3 percentuálneho bodu (p. b.). Podrobnejšie údaje o miere odborovej organizovanosti prezentuje nasledujúca 
tabuľka.

 ŠTÁT / ROK

Austrália
Belgicko

Česká republika
Čile

Dánsko
Estónsko

Fínsko
Francúzsko

Grécko
Holandsko

Írsko
Island
Izrael

Japonsko
Južná Kórea

Kanada
Litva (nečlen OECD)

Lotyšsko
Luxembursko

Maďarsko
Mexiko

Nemecko
Nórsko

Nový Zéland
Poľsko

Portugalsko
Rakúsko

Slovenská republika
Slovinsko

Spojené Kráľovstvo
Španielsko
Švajčiarsko

Švédsko
Taliansko
Turecko

1990

45,4
53,9

..
16,6
74,6

..
72,8
9,8

34,2
24,6
51,1

..
71

25,2
17,2
32,8

..

..

..

..

..
31,2
58,5
49,6
36,7
29,3
46,8

..

..
39,6
13,3
22,5
81,5
38,7

..

2000

..
56,4
23,8
12,1
73
..

74,3
7,9
25

21,8
35,1
88,1

..
20,7
11,5
31

16,8
..
..

19,7
..

23,7
53,7
22,3
15,5
22,2
36,2
30,5
40,8
29

16,3
19,7
77,3
33,8
29,4

2010

..
53,8
16,6
13,7
67
7,7

68,3
8

21,7
19,3
35
..
..

18,3
9,7

30,1
10,1
15

35,1
..

13,9
18,9
53,6
21,4
14,6
19,6
28,9
15,2
25

26,8
17,2
17,6
69,3
35,5

..

2011

..
55,1
15,9
13,5
66,4
6,9

67,3
8,1

23,2
19,3
34,4

..

..
18
9,9

29,8
9,7

13,6
..
..
..

18,4
53,3
20,5
13,6
18,7
28,3
14,1
23,1
26,5
16,8
17

67,8
35,8

..

2012

..
55

15,1
14,2
67,2
6,5

67,3
8,1

21,8
18,8
34,2

..
22,8
17,9
10,1
29,8

9
13,1
35,3
11,8

..
18,3
53,1
20,3
12,7
18,8
28

13,6
22

26,1
17

16,6
67,4
36,3

..

2013

..
55,1
14,2
14

66,8
..

66,3
8,1

21,7
18,2
33,4
80,5

..
17,7
10,2
29,2
8,4
..
..
..
..

18
51,8
19,4
12,9

..
27,8
13,3
21,3
25,4
16,8
16,6

..
36,8
6,3

2014

..
53,8
13,5
14,4
66,4

..
66,7
7,9
..

18,1
..
..
..

17,5
10,2
29,3
8,1
..

33,7
11
..

17,7
52,5
18,5
11,8
17

27,7
12,2

..

..
15,6
16,1

..
36,4
6,5

2015

..
54,2
11,6
15,3
65,4

..

..

..

..
17,7

..

..

..
17,4
10,1
29,4
7,9
..
..
..
..

17,6
52,5
17,9

..
16,2
27,4
10,9

..

..
13,9
15,7
66,8
35,7

8

2016

..

..

..
16,8

..

..
64,6

..

..
17,3

..

..

..
17,3

..

..
7,7
..
..
..
..

17
..
..
..
..

26,9
..
..
..
..
..
..
..
..

Tabuľka Vývoj miery odborovej organizovanosti v štátoch EÚ a OECD (v %)

Zdroj: OECD. 2017.
Databáza OECD.Stat [online]. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 2018.
[cit. 2018.02.16.] Dostupné na internete: <http://stats.oecd.org/#>, vlastné spracovanie. 
Vysvetlivky: (··) údaj nie je k dispozícii.
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Možno konštatovať, že medzi mierou pokrytia kolektívnym vy
jednávaním a mierou odborovej organizovanosti v jednotlivých 
štátoch existuje v priemere silná tesnosť vzájomnej závislosti, 
pričom s nárastom miery pokrytia kolektívnym vyjednávaním 
sa zvyšuje aj miera odborovej organizovanosti. Škandinávske 
krajiny a taktiež Belgicko sú charakteristické nadpriemernými 
hodnotami oboch ukazovateľov súčasne. Francúzsko je hlavným 
predstaviteľom krajín s nadpriemerným pokrytím kolektívnym 
vyjednávaním, ale s podpriemernou mierou odborovej orga
nizovanosti. Pre postsocialistické krajiny Pobaltia a V4 (vrátane 
SR) sú charakteristické podpriemerné hodnoty oboch ukazo
vateľov súčasne.

Miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním a priemerné mzdy

Miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním a výška priemernej 
mzdy (meranou v stálych cenách a v parite kúpnej sily za úče
lom odstránenia vplyvu inflácie a rozdielnej cenovej hladiny) 
vykazujú významnú závislosť. Predmetné skutočnosti dokumen
tuje nasledujúci graf.

Grafické znázornenie dokumentuje centrálne postavenie 
Nemecka, ako štátu s priemernou mierou pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním a súčasne nadpriemernou mzdovou úrovňou. 
Pre krajiny V4, ako aj pobaltské postsocialistické krajiny je 
charakteristická nízka úroveň miezd, ako aj pokrytia kolektívnym 
vyjednávaním. Tesnosť závislosti medzi mierou pokrytia kolek
tívnym vyjednávaním a mzdovou úrovňou pritom bola identi
fikovaná na vyššej úrovni, ako tesnosť závislosti medzi mierou 
odborovej organizovanosti a mzdovou úrovňou. 
 

Odbory majú preukázateľne vysoko pozitívny 
vplyv na pracovné podmienky zamestnancov, 

vrátane mzdových. Z pohľadu zlepšovania 
kvality pracovného života je viac ako potreb-
né zvrátiť negatívny trend znižovania miery 
odborovej organizovanosti a pokrytia kolek-
tívnym vyjednávaním a odstrániť akékoľvek 

bariéry členstva v odborových organizáciách. 

SPOJENÉ KRÁĽOSTVO

ÍRSKO

LUXEMBURSKO
NEMECKO

SLOVINSKO
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Zdroj: OECD. 2017. Databáza OECD.Stat [online]. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 2018. [cit. 2018.02.16.] 
Dostupné na internete: <http://stats.oecd.org/#>, vlastné spracovanie. Vysvetlivky: (··) údaj nie je k dispozícii. 

PODPIS VYHLÁSENIA K DOHODE O KOLEKTÍVNYCH 
ZMLUVÁCH V ŠTÁTNEJ A VO VEREJNEJ SLUŽBE 

NA ROKY 2019 A 2020
ROLAND KLOKNER

NA ÚRADE VLÁDY SR V BRATISLAVE 28. 6. 2018 ZÁSTUPCOVIA VLÁDY A SOCIÁLNYCH PARTNEROV PODPÍSALI VYHLÁSENIE 
ZÁSTUPCOV SOCIÁLNYCH PARTNEROV K DOHODE O KOLEKTÍVNYCH ZMLUVÁCH VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE 

A VO VEREJNEJ SLUŽBE NA ROKY 2019 A 2020. ZA KOZ SR VYHLÁSENIE PODPÍSALA VICEPREZIDENTKA KOZ SR A HLAVNÁ 
VYJEDNÁVAČKA MONIKA UHLEROVÁ. 

Účelom tohto vyhlásenia je garancia podpísania Kolektívnej 
zmlu vy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolek
tívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri od
meňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo
vaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme na rok 2019 s predpokladom podpísania kolektívnych 
zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020.

Podpísanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa odkladá do 
nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolek
tívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorá umožní 
uzatvoriť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj na obdobie 
dlhšie ako jeden rok. K samotnému podpisu by malo prísť
v závere tohto roka.

Sociálni partneri týmto vyhlásením deklarujú, že do podpísania 

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa nebudú meniť svoje postoje 
prezentované na kolektívnom vyjednávaní uskutočnenom 
20. júna 2018 a súhlasia s dohodnutým rozsahom kolektívnych 
zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020, vrátane 10 % valorizácie. 
Valorizácia v uvedenom rozsahu sa od 1. januára 2019 neuplatní 
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí 
budú odmeňovaní podľa novej základnej stupnice platových 
taríf uvedenej v pripravovanej novele zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov za predpokladu, že táto novela 
nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Táto stupnica platových 
taríf, ktorá už bude zohľadňovať zvýšené platové tarify, bude 
valorizovaná až od 1. januára 2020 o 10 %.

Zástupcovia vlády Slovenskej republiky a reprezentatívni zástup

SOCIÁLNA POLITIKA 
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Graf Ilustrácia vzťahu medzi mierou pokrytia kolektívnym
 vyjednávaním a mzdovou úrovňou v krajinách EÚ na základe 

priemerných hodnôt ukazovateľov za roky 2012 až 2016.
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covia zamestnávateľov týmto vyhlásením akceptovali nami 
predložený návrh kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pred
ložený na kolektívnom vyjednávaní, ktorý sa týkal aj skrátenia 
služobného/pracovného času, zvýšenia dovolenky, zvýšenia 
odstupného v podnikových kolektívnych zmluvách, zvýšenia 
odchodného, výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové 
dôchodkové sporenie, celkového prídelu do sociálneho fondu 
a zvýšenia dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti. 

Tabuľková odysea končí

Po viac ako pätnástich rokoch boli napokon úspešne ukončené 
rokovania týkajúce sa zmeny systému odmeňovania niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tieto tzv. 
tabuľky sa zvýšia v priemere o 10%, stupnica platových taríf sa 
začína sumou 520 € (vládou prezentovaný návrh minimálnej 
mzdy vlády SR od 1. 1. 2019). Od tejto sumy sú narátavané 
s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 11 
(pôvodne 14), platové stupne, ktorých je 14 (pôvodne 12),
a započítateľnosť rokov praxe nad 40 (pôvodne nad 32).

Dochádza tak k zlúčeniu týchto troch tarifných tabuliek:

 
Základná stupnica platových taríf zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme,

Osobitná stupnica platových taríf vybraných 
skupín zamestnancov,

Osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových 
zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov
 (výskumní a vývojoví zamestnanci prechádzajú 

od 1. 1. 2019 do osobitnej stupnice 
platových taríf učiteľov vysokých škôl).

Tieto tri tabuľky sú zlúčené do jednej, ku ktorej bude upravo
vaný katalóg pracovných činností.

Dohodnutá a legislatívne schválená úprava sa následne pre
mietne do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejných 
zamestnancov. Vyjednávači dohodli zvýšenie platových taríf 
aj pre zamestnancov nedotknutých touto zmenou (učitelia 
vysokých škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci, výskumní
a vývojoví zamestnanci, ktorí idú podľa samostatných tabuliek ) 
a pre štátnych zamestnancov o 10% od 1.1.2019.
Zároveň KOZ SR dohodla zvýšenie platových taríf všetkých 
skupín verejných a štátnych zamestnancov o 10% aj od 1.1.2020 
(vychádzajúc pritom z úpravy dosiahnutej pre rok 2019). 
Umožní to zmena zákona o kolektívnom vyjednávaní (ktorú, 
predpokladáme, schváli Národná rada SR v septembri tohto 
roka) umožňujúca uzavrieť predmetné kolektívne zmluvy vyššie
ho stupňa na dva roky.

Všetky tzv. benefity (ako dovolenka nad rámec zákonníka práce, 
odchodné, odstupné a pod.) boli dohodnuté v rovnakom rozsa
hu ako pre tento rok. 
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