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KOZ SR PRISTUPUJE K ZAMESTNÁVANIU
CUDZINCOV ZODPOVEDNE
MARTA HAŠKOVÁ

V OBDOBÍ UPLYNULÝCH MESIACOV U NÁS REZONUJE TÉMA ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV
NA SLOVENSKOM PRACOVNOM TRHU. PRVOTNÝ IMPULZ VZIŠIEL OD ZAMESTNÁVATEĽOV,
KTORÍ DLHODOBO POUKAZUJÚ NA SKUTOČNOSŤ, ŽE NA SLOVENSKU CHÝBA PRACOVNÁ
SILA. NÍZKA MIERA NEZAMESTNANOSTI, AKO AJ JEJ NEVHODNÁ ŠTRUKTÚRA, ROVNAKO
AJ NESÚLAD MEDZI SYSTÉMOM VZDELÁVANIA, KTORÝ PRODUKUJE ABSOLVENTOV,
A POTREBAMI TRHU PRÁCE, SÚ ARGUMENTY, KTORÉ PREVAŽUJÚ V DISKUSIÁCH, PREČO
JE POTREBNÉ OTVORIŤ PRACOVNÝ TRH CUDZINCOM A ZJEDNODUŠIŤ ICH DOVÁŽANIE.
Miera nezamestnanosti za
deväť mesiacov roku 2018
dosiahla priemernú mieru nezamestnanosti 5,52
%, zároveň stúpa aj počet
cudzincov na Slovensku,
pričom ich prevažná väčšina
sú občania krajín EÚ/EHP
s informačnou kartou. Je teda
vidieť, že slovenský trh práce
sa otvára a pôsobí na ňom
stále viac cudzincov. Aj keď
tento trend možno sledovať
vo všetkých krajinách, je
treba upozorniť, že migrácia
musí byť riadená a nesmie
negatívne ovplyvňovať obča
nov. Prvé diskusie v súvislosti
s cudzincami a ich zamestnávaním začali už začiatkom

mája tohto roka, kedy sa
vytváral zoznam zamestnaní
s nedostatkom pracovnej sily
v zmysle Zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Pokiaľ
má zamestnávateľ záujem
zamestnať štátneho príslušníka z tretích krajín na pracovnú
pozíciu uvedenú v tomto
zozname, môže tak urobiť
v zjednodušenom režime.
Zoznam sa vytvára
v okresoch, v ktorých
priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola
nižšia ako 5 % za uplynulý
kalendárny rok.

Tvorba zoznamu zamestnaní
s nedostatkom pracovnej sily
otvorila ďalšie diskusie na
uľahčenie prijímania štátnych
príslušníkov z tretích krajín.
Nie je žiadnym prekvapením,
že najväčší tlak na prijímanie
cudzincov vychádzal zo strany
zamestnávateľov, ktorí uvedený zoznam a zjednodušenie
nepovažovali za dostatočné.
NAVRHNUTÁ STRATÉGIA
BOLA NEPRIJATEĽNÁ

Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR z vlastnej
iniciatívy prednieslo návrh na
vytvorenie strategického dokumentu Slovenskej republiky

V tomto vydaní nášho dvojme
sačníka sa hlbšie venujeme
problematike zamestnávania
cudzincov na Slovensku.
Vláda na tlak zamestnávateľov
prišla s iniciatívnym návrhom
Stratégie pracovnej mobil
ity cudzincov v Slovenskej
republike. Médiami táto téma
rezonovala niekoľko týždňov.
Veríme, že náš príspevok
pomôže pomenovať skutočné
príčiny a prípadné dôsledky,
ktoré so sebou môže priniesť
preferovanie zamestnávania
cudzincov na úkor našich
zamestnancov. Nemôžem
sa zbaviť pocitu, že vláda
touto iniciatívou rezignovala
na zveľaďovanie pracovných
podmienok svojich občan
ov. Nehovorím pritom len
o mzde. Úlohou štátu je
aj vytvárať podmienky na
pracovnom trhu tak, aby mali
šancu pracovať všetci, ktorí
o to stoja. Najmä pomáhať
skupinám obyvateľstva,
ktoré majú z akýchkoľvek
dôvodov sťažené uplatnenie
sa na trhu práce. Napríklad
motiváciou zamestnávateľov
týchto ľudí zamestnávať. Tu
mi napadá otázka: Uprednost
ní zamestnávateľ slovenskú
ženu s dvoma školopovinnými
deťmi pred lacnejším mladým
mužom z cudziny?

Roland Klokner

STRÁNA 1 | WWW.KOZSR.SK

v oblasti regulovanej pracovnej mobility na trhu práce Slovenskej republiky. Cieľom Stratégie pracovnej mobility cudzincov
v Slovenskej republike je návrh opatrení, zameraných na
riešenie nedostatku pracovnej sily v niektorých odvetviach.
Ako sa v dokumente píše, opatrenia by mali byť prijaté tak, aby
sa naplnili požiadavky trhu práce s dôrazom na preferovanie
vysokokvalifikovaných občanov tretích krajín.
Mnohé opatrenia popísané v návrhu stratégie ministerstva
práce sú rozporuplné a často navodzujú dojem, že by sa ich
prijatím mohlo zhoršiť postavenie zamestnancov, ale aj obča
nov Slovenskej republiky. Stratégia je dokument, ktorý môže
zásadným spôsobom ovplyvniť budúcnosť každého človeka
pracujúceho na Slovensku.
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky preto
požadovala regulovanú a v maximálnej možnej miere kontrolovanú migráciu pracovnej sily, ktorá v žiadnom prípade nesmie
vyvolávať spoločenské, sociálne a ekonomické napätie. Pri
takomto dôležitom strategickom dokumente sme namietali
aj zvolený zrýchlený legislatívny postup pri jeho prijímaní,
pričom takto zásadné opatrenia si vyžadujú širokú odbornú
spoločenskú diskusiu. Zastávame názor, že súkromné záujmy
spoločností, firiem, zamestnávateľov a dosahovanie benefitov
a ziskov nemôžu byť nadradené ochrane zamestnancov, vše
obecnej bezpečnosti a verenému záujmu. Vo svojom stanovis
ku KOZ SR preto zdôraznila, že navrhnuté opatrenia stratégie
opomínajú potenciálne riziká, ktoré by mohla spôsobiť prílišná
liberalizácia podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov
tretích krajín.
PODARILO SA NÁM PRESADIŤ NAŠE POŽIADAVKY

Týmto článkom chceme názorne ukázať prácu Konfederácie
odborových zväzov Slovenskej republiky v zákonodarnom
procese prostredníctvom medzirezortného pripomienkového
konania, ktorého sme súčasťou. Mnohé riziká, ktoré stratégia
priniesla, sa podarilo vďaka našim pozmeňujúcim návrhom
odstrániť a zmierniť tým negatívne dopady na domácich
zamestnancov a občanov.
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky svojimi
pripomienkach k stratégii presadila najmä:
❶ zmenu periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní
s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú
❷ vypracovanie jednotnej metodiky postupu pri vypracovávaní
zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily
❸ povinnosť zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné
miesta
❹ zjednotenie období posudzovania porušenia pracovných
podmienok, nelegálneho zamestnávania na 5 rokov ako dôvod
pre zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia
❺ úpravu podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom
vzdelaní
❻ nezaviedlo sa opatrenie, ktoré malo zrušiť povinnosti
cudzinca odovzdať lekársky posudok v súvislosti s ochranou
pred cudzokrajnými chorobami pri príchode z krajín EÚ
❼ nezaviedlo sa opatrenie, ktoré malo zrušiť povinnosti
cudzinca preukazovať bezúhonnosť pri príchode z krajín EÚ
❽ ponechanie posudzovania žiadostí o vydanie povolenia na
účel sezónneho zamestnania vo výboroch pre otázky zamestnanosti
❾ na úrovni miest a obcí vytvoriť lokálnu platformu, ktorá by
plnila funkciu výmeny informácií medzi rôznymi inštitúciami,
prostredníctvom regionálneho sociálneho dialógu.
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Pri preukazovaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní odbory
presadzovali ponechanie tejto povinnosti. Aj keď sa ponechala
podmienka dokladovania dosiahnutého vzdelania pre regulované povolania, odbory požadovali túto povinnosť aj pre
neregulované povolania, keďže tie tiež požadujú určité kva
lifikačné predpoklady. Dokladovanie dosiahnutého vzdelania
je nutnou podmienkou zabezpečenia riadenej migrácie najmä
kvalifikovanej pracovnej sily a na zamedzenie hromadného
dovozu lacnej nekvalifikovanej pracovnej sily. Dokladovanie
vzdelania by malo byť aj záujmom zamestnávateľa, čo zabez
pečí, že daný pracovník bude spôsobilý na výkon povolania.
Rovnako aj slovenskí občania uchádzajúci sa o zamestnanie
musia zamestnávateľovi preukázať odbornú spôsobilosť, kvalifikáciu na danú pracovnú pozíciu, pokiaľ si to druh zamestnania
vyžaduje.
Ďalším dôležitým opatrením bolo ponechanie povinnosti cu
dzinca odovzdať lekársky posudok v súvislosti s ochranou pred
cudzokrajnými chorobami pri príchode z krajín EÚ a povinnosti
cudzinca preukazovať bezúhonnosť pri príchode z krajín EÚ.
Navrhované opatrenia boli v stratégii nedostatočne odôvodnené, keďže sa konštatovalo, že má znížiť administratívnu
náročnosť. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej
republiky však upozornila na verejný záujem, a to z hľadiska
bezpečnosti krajiny a bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľ
stva. Vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti krajiny a ochrany
zdravia občanov Slovenskej republiky je navrhnutá liberalizácia
spojená s vysokým rizikom možného nárastu výskytu a šírenia
cudzokrajných chorôb, ale aj dovozu chorôb, ktoré sa na
Slovensku s postupom času prestali vyskytovať. Príkladom je
rozšírenie osýpok na Slovensku, ktoré boli dovezené dokonca
z krajín Európskej únie, preto je dôležité, pokiaľ je to možné,
predchádzať prípadným rizikám. Takisto bezpečnosť krajiny
musí byť prvoradá a zjednodušenie administratívnej záťaže
a súkromné záujmy nemôžu byť povýšené nad verejné záujmy.
Rovnaké podmienky
pre
všetkých PRE VŠETKÝCH
ROVNAKÉ
PODMIENKY
Otvorenou otázkou po schválení stratégie zostalo zamestnávanie cudzincov prostredníctvom agentúr dočasného
zamestnávania (ADZ). Konfederácia odborových zväzov Slo
venskej republiky bola zásadne proti umožneniu ADZ zamestnávať cudzincov. Najväčšie riziko, rovnako ako pri slovenských
zamestnancoch, je v tom, že užívateľský zamestnávateľ nemá
zodpovednosť za všetky záväzky voči prideleným zamestnancom, teda nie sú zabezpečené rovnaké pracovné a sociálne
podmienky pre všetkých zamestnancov.
S cieľom ochrániť práva zamestnancov a importovať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá sa plne integruje v slovenskej
spoločnosti, sme požadovali zamestnávanie takejto pracovnej
sily v štandardných pracovných pomeroch a aby sa dostávali
ihneď do tzv. kmeňového stavu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý ich zamestnáva.
Ďalšou požiadavkou bolo zakotvenie počtu zamestnancov
z tretích krajín u jedného zamestnávateľa, vrátane dočasne
pridelených zamestnancov, ktorý nesmie presiahnuť 30 %
z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere.
Odbory sú presvedčené, že narastajúci počet cudzincov a
agentúrnych zamestnancov v podnikoch má negatívny vplyv
na sociálny dialóg, pracovné podmienky a kolektívne vyjedná
vanie, čo môže viesť k narastaniu sociálneho napätia. V záujme
ochrany a stability pracovného prostredia a najmä ochrany

záujmov slovenských zamestnancov je nutné stanoviť limit
obmedzujúci celkový počet cudzincov a agentúrnych zamestnancov v podniku.
Záujmy
našichNAŠICH
občanovOBČANOV
by mali byť
ZÁUJMY
BY prvoradé
MALI BYŤ PRVORADÉ
Keďže stratégia definuje jednotlivé opatrenia, zodpovedné
subjekty a termín realizácie, je potrebné aplikovať ich do
praxe. Prvými opatreniami sú zmeny v Zákone č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v Zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena zákonov je
predmetom medzirezortného pripomienkového konania
a pripomienkujúce subjekty mali možnosť sa vyjadriť do 2. 11.
2018. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
svoju možnosť využila a predložila niekoľko zásadných pripomienok.

Prvou pripomienkou bolo stanovenie komplexnej
metodiky tvorby zoznamu zamestnaní
s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily
na základe viacerých faktorov ovplyvňujúcich
reálny vývoj situácie na trhu práce.
Ďalšie pripomienky sa dotýkali ADZ. Keďže napriek nášmu
nesúhlasu ministerstvo práce presadilo zamestnávanie cudzincov aj prostredníctvom ADZ, požadovali sme prísnu reguláciu
ADZ, tak ako to je deklarované aj v stratégii:
⃝ doplniť maximálnu možnú lehotu, počas ktorej
môže ADZ dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny
na výkon práce
⃝ doplniť spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa a ADZ za všetky pracovné podmienky (nielen mzdové podmienky) dočasne prideleného zamestnanca
⃝ navrhované tri roky vykonávania činnosti ADZ nie
sú prísne podmienky deklarované v stratégii, keďže túto podmienku spĺňa prevažná väčšina registrovaných ADZ
⃝ maximálny počet zamestnancov z tretích krajín, t.
j. agentúrnych, aj zamestnancov z tretích krajín pracujúcich na
základe pracovnej zmluvy nesmie presiahnuť u jednotlivého
zamestnávateľa 30 % z celkového počtu zamestnancov.
Napokon poslednou požiadavkou bola zmena zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce tak, aby zamestnávateľ nesmel
ako podmienku uzavretia zamestnaneckého pomeru, ani iným
spôsobom požadovať, aby sa zamestnanec zdržal zisťovania,
diskutovania alebo odhaľovania informácií o svojej vlastnej
mzde, vrátane benefitov a iných kompenzácií, alebo o mzdách
ostatných zamestnancov. Navrhovaná zmena odstráni jednu z
bariér, ktoré dnes obmedzujú možný tlak na zvyšovanie miezd
tým, že umožní medzi zamestnancami diskusiu o rozdieloch v
odmeňovaní, o ich dôvodoch a pod. Cieľom je prispieť
k zabráneniu zneužívania príchodu občanov tzv. tretích krajín
na slovenský pracovný trh a sociálneho dumpingu najmä
v mzdovej oblasti.
Všetky uvedené pripomienky bude Konfederácia odborových
zväzov Slovenskej republiky presadzovať počas rokovaní
v rámci legislatívneho procesu. Sme presvedčení, že aj keď
musí dôjsť k otvoreniu pracovného trhu cudzincom, je nevyhnutné stanoviť jasné pravidlá a reguláciu tak, aby boli prijímaní
vysokokvalifikovaní občania tretích krajín a neboli nijakým
spôsobom poškodení občania Slovenska.
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ROZHOVOR

M. HOŠTÁK: „AK BY MALI ZAHRANIČNÉ FIRMY
PLATIŤ ZAMESTNANCOM TOĽKO, AKO V ICH
DOMÁCEJ KRAJINE, PREČO BY BOLI TU?“
ROLAND KLOKNER

ZAMESTNÁVATELIA VOLAJÚ PO POTREBE DOVOZU PRACOVNÍKOV Z KRAJÍN MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE. JE NAOZAJ NUTNÉ
PRIJÍMAŤ CUDZINCOV NA PRÁCU? VYČERPALI SME VŠETKY INÉ MOŽNOSTI NA PRACOVNOM TRHU? NA TÚTO TÉMU SME
SA ROZPRÁVALI S TAJOMNÍKOM REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV MARTINOM HOŠTÁKOM.
Čo očakávate od Stratégie pracovnej mobility cudzincov v
Slovenskej republike?
Problémom na slovenskom trhu práce už nie je ani nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ale pracovníkov ako takých.
Tí, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní, sú osoby, ktoré
nedisponujú žiadnou kvalifikáciou, či pracovnými návykmi,
alebo sú nezamestnaní z rôznych objektívnych či subjektívnych dôvodov. Čiže sú to osoby, ktoré vzhľadom na ich
spôsob života nedisponujú žiadnou kvalifikáciou a nemožno
očakávať, že nejakú kvalifikáciu niekedy nadobudnú. Ďalšou
skupinou, podľa môjho názoru, sú nezamestnaní zo špekulatívnych dôvodov. Či už ich do toho tlačia exekúcie, keď by
podstatná časť mzdy smerovala na splatenie dlhov, alebo
im vyhovuje byť nezamestnanými a popri tom si privyrábajú
formou neoficiálnych kontraktov. Toto sú z môjho pohľadu
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hlavné skupiny nezamestnaných, ktoré je veľmi ťažké dostať
na legálny trh práce. A aj z tohto dôvodu slovenským firmám
chýbajú pracovníci. Ako príklad uvediem: jeden náš člen,
veľký zahraničný investor, chcel pred dvomi rokmi vybudovať
prevádzku na východnom Slovensku. Keďže nenašli dostatok
uchádzačov, otvorili napokon prevádzku v Bielorusku. Kvôli
nedostatku pracovných síl môžu zo Slovenska začať odchádzať
firmy. Preto žiadame, aby bol zavedený systém takzvanej ria
denej migrácie. Ten by umožňoval, aby napríklad na základe
kvalifikačných profilov, alebo iných nastavených filtrov, bolo
umožnené pracovníkom z krajín mimo Európskej únie legálne
sa zamestnať na Slovensku. Niečo podobné, ako už niekoľko
rokov funguje v Českej republike. Majú napríklad kvóty na
počet zamestnancov z Ukrajiny. V Poľsku pôsobí takmer
osemstotisíc Ukrajincov. Povedal by som, že by sme mali už
konečne chytiť mačku za chvost, keďže v porovnaní

s našimi susedmi v otázke saturácie trhu práce pracovníkmi
z tzv. tretích krajín výrazne zaostávame.
Ako zaručíte, že k nám skutočne prídu kvalifikovaní ľudia?
Dôležité je, aby bolo obsadené každé pracovné miesto, ktoré
nedokážeme obsadiť domácim uchádzačom. Keď tu bude
pracovník z tretej krajiny legálne, bude platiť dane a odvody,
bude to prínosom aj pre štát, pre spoločnosť a pre neho samotného. Dopyt zo strany zamestnávateľov je predovšetkým
po zamestnancoch so skúsenosťami a zručnosťami.
Hovoríte, že na Slovensku už nemáme k dispozícii ľudí,
ktorých by sme mohli zamestnať. Dnes máme nezamestnanosť na úrovni 5,5 percenta. V roku 2015, keď v Peugeote
v Trnave začali zamestnávať Srbov, bola nezamestnanosť
11,7 percenta. Ako to teda je?
Ja by som položil otázku takto: ako je možné, že už vtedy tie
firmy nevedeli nájsť tých ľudí? Ako je možné, že dnes sa tých
5,5 percenta ľudí do tej práce nehlási?
Vyzerá to tak, že predsa sa len od roku 2015 nejakí zamestnali. Svedčí o tom práve to, že nezamestnanosť už nie je tých
bezmála 12 percent. Nebola dobrou motiváciou práve vyššia
mzda?
Mzda je významný faktor pri motivácii. O tom sme nedávno v Bratislave hovorili na konferencii o konvergencii miezd
– ako dosiahnuť mzdový rast korešpondujúci so mzdami v
západnej Európe. Ak to troška preženiem, opýtal by som sa:
ak by mali zahraničné firmy platiť zamestnancom toľko, ako

v ich domácej krajine, prečo by boli tu? Z môjho pohľadu,
ak má zahraničný investor mať rovnaké mzdové náklady
ako v domácej krajine  má tu aj zodpovedajúco kvalitnú
infraštruktúru, rovnakú diaľničnú sieť, logistickú dostupnosť,
vymožiteľnosť práva, a predovšetkým rovnakú nízku korupciu
či byrokraciu?
Zamestnávatelia často argumentujú aj pri minimálnej mzde
tým, že nie je potrebná, pretože trh sa postará o adekvátnu
výšku mzdy. Nie je ale dovoz lacnej pracovnej sily zásahom
do trhu a tým jeho deformovaním?
My nehovoríme o lacnej pracovnej sile. Hovoríme o pracovnej
sile ako takej. Nám nechýbajú iba robotníci v automobilkách.
Chýbajú nám aj špecialisti, lekári a tak ďalej. Ak to zovše
obecním, lacná pracovná sila na Slovensku je výrazne na
ústupe. Svedčia o tom štatistiky. Áno, existujú profesie, ktoré
sú odmeňované minimálnou mzdou, avšak sú to predovšetkým pracovné miesta vo verejnom sektore, v zdravotníctve
a sociálnych službách. A tu si treba naliať čistého vína – ako
sa samotný štát správa k vlastným zamestnancom? Aj tejto
otázke je potrebné venovať pozornosť.
A späť k lacnej pracovnej sile  v IT sektore chýba 11 tisíc
špecialistov. Chýbajú nám ľudia na spracovanie veľkých dát,
grafickí dizajnéri. Začíname mať nedostatok lekárov. Teda
vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Možno uvedené
profesie považovať za lacnú pracovnú silu? Naviac pracovníci, napríklad z Ukrajiny, majú veľmi dobrý prehľad o mzdách
na „Západe“. Takže s extra nízkymi mzdami by naši zamestnávatelia už dnes u nich neuspeli. My teda nepotrebujeme
lacnú pracovnú silu, ale akúkoľvek pracovnú silu.
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NÁZOR

M. UHLEROVÁ: „POZOR, UŽ ICH VEZÚ!“
MONIKA UHLEROVÁ

NA NAŠOM TRHU PRÁCE CHÝBA PRACOVNÁ SILA. ZAMESTNÁVATELIA VOLAJÚ PO URÝCHLENOM A BYROKRATICKY ČO
NAJJEDNODUCHŠOM ZAMESTNÁVANÍ PRACOVNÍKOV PRICHÁDZAJÚCICH Z KRAJÍN MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE.
ODBÚRAVAME ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE A ZEFEKTÍVNENIE PROCESOV JE LEGITÍMNA POŽIADAVKA, ALE UROBILI
ZAMESTNÁVATELIA NAOZAJ VŠETKO PRE TO, ABY VYUŽILI DOMÁCE ZDROJE?
Súčasný stav akútnej potreby pracovnej sily zo zahraničia
nevznikol len tak zo dňa na deň. Ide o dôsledok určitého
vývoja poznačeného niekoľkými fenoménmi. Jedným z nich je
niekoľko stotisíc ekonomických emigrantov, čiže odlev kvalit
nej a vzdelanej pracovnej sily do zahraničia. Medzi dôvody
tohto javu patrí nespokojnosť so mzdovým ohodnotením
a pracovnými podmienkami, politická situácia a vysoká miera
korupcie.

“Práve prvý dôvod je v rukách zamestnávateľov
v súkromnej i vo verejnej sfére. Vyššie mzdy
a zlepšovanie zamestnaneckého prostredia sú
hlavným motivátorom pre návrat emigrantov na
Slovensko.”
To patrí v rámci EÚ ku krajinám s najvyšším podielom zmennej prevádzky alebo odpracovaných hodín v noci. Zamestnanci sú tlačení do nadčasov, skrátených úväzkov či nútených
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živností. Namiesto lákania našich zamestnancov spoza hraníc
zlepšovaním pracovného prostredia a zvyšovaním miezd si
zamestnávatelia volia ich ďalšie vytláčanie
a nahrádzanie menej kvalitnou pracovnou silou zo zahraničia.
Ďalším fenoménom je silná orientácia na jeden segment
hospodárstva – automobilový priemysel, kde je najvyšší dopyt
po chýbajúcej pracovnej sile. To vyvoláva potrebu orientácie
vzdelávania prednostne na technické smery a z toho vyplýva
nesúlad aktuálnych potrieb trhu práce so vzdelávaním. Zdravá
spoločnosť však potrebuje absolventov a odborníkov aj
v iných odvetviach či vo vedeckých disciplínách.
V zoznamoch uchádzačov o zamestnanie je vyše stotisíc
takých, čo sú v tejto evidencii kratšie než dvanásť mesiacov.
S nimi sa dá stále pracovať, lebo nestratili pracovné návyky,
je možné ich dokvalifikovať. Zaškolenie či vzdelávanie
domáceho zamestnanca je pre zamestnávateľa lepšia investícia ako náklady a riziká spojené so zamestnaním cudzinca.
Dôležité je zamerať sa aj na dlhodobo nezamestnaných a

pracovať s nimi ako so skupinou potenciálnych zamestnancov,
vyhodnocovať príčiny ich „neochoty“ zamestnať sa a nastaviť
opatrenia, ktoré to vyriešia.
Možno chápať potrebu migrácie pracovnej sily v dôsledku
takmer prirodzenej miery nezamestnanosti, no musí ísť
o riadenú ekonomickú migráciu s dôrazom na zachovanie
bezpečnosti krajiny, práv občanov SR, ako aj cudzincov. Nedá
sa súhlasiť so zneužívaním pracovníkov, ich nerovnakým
postavením a sociálnym dumpingom, čo by vyvolávalo
spoločenské, sociálne a ekonomické napätie. Súkromné záuj
my spoločností a firiem, ako aj dosahovanie ekonomických
benefitov nemôžu byť nadradené ochrane zamestnancov, ich
zdravia, bezpečnosti a všeobecnému verejnému záujmu.

Navrhnuté opatrenia opomínajú potenciálne riziká, ktoré
môže spôsobiť priveľká liberalizácia podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Treba na ne upozorňovať, aby sa dal ich vznik a nárast eliminovať. Nekontrolovaný prísun pracovnej sily zo štátov, kde sú mzdové, sociálne
či pracovnoprávne štandardy na nižšej úrovni ako u nás,
môže spustiť deformáciu zamestnaneckého prostredia.

“Skúsenosti zo západnej Európy v súvislosti
s otvorením pracovných trhov ukazujú, že
sa nezlepšili. Naopak, prispôsobili sa horším
podmienkam.”

Na Slovensku dosiaľ neexistovala komplexná stratégia pre
riešenie problematiky náboru a zamestnávania zahraničnej
pracovnej sily. A tak vznikol materiál nadrezortného charakteru – Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR s cieľom
predložiť konkrétnu víziu a stanoviť opatrenia v oblasti regulovanej pracovnej mobility cudzincov na našom trh práce.

Takáto situácia môže priniesť spomalenie, resp. zastavenie
rastu platov na Slovensku, kedze potenciálni zahraniční
zamestnanci budú prichádzať z krajín, kde je mzdové ohodnotenie nižšie a nebudú sami participovať na aktivitách, ktoré
vyvolávajú tlak na rast miezd. To môže oslabovať kolektívne
vyjednávanie, organizovanie štrajkov či iných akcií zameraných na zlepšenie mzdového ohodnotenia a pracovných
podmienok.

V stratégii sa uvádza, že cieľom je „preferovanie vysokokvalifikovaných občanov tretích krajín“, pričom realita je taká,
že slovenský pracovný trh vyžaduje nízko kvalifikované až
nekvalifikované pracovné pozície, ktoré už v súčasnosti vykonávajú cudzinci. Obsadzujú horšie platené pracovné miesta
a dostávajú nižšiu mzdu ako ich slovenskí kolegovia. V praxi sa
objavujú prípady, že zamestnávatelia prepúšťajú slovenských
zamestnancov a nahrádzajú ich zahraničnými, najlepšie cez
agentúry dočasného zamestnávania.

Na všetkých zamestnancov sa musia vzťahovať pracovnoprávne štandardy rovnako, ale ochota pracovať „za menej“
a „viac“ v sebe skrýva riziko tieto štandardy kriviť. Za takýchto
predpokladov je dôležitá kontrolná činnosť a rozličné formy
sankčných opatrení. To však bude pri súčasnom stave finančne i personálne poddimenzovaných inšpektorátov práce
viac než náročné.
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PSA V TRNAVE MÁ
PREPRACOVANÝ

SYSTÉM
ZAMESTNÁVANIA

CUDZINCOV

ROLAND KLOKNER

V AKTUÁLNOM VYDANÍ EPRÁCE SA VENUJEME HLAVNE TÉME ZAMESTNÁVANIA CUDZINCOV NA SLOVENSKU.
ZAMESTNÁVATELIA VYHLASUJÚ, ŽE NEMAJÚ POTREBNÝ POČET UCHÁDZAČOV A TLAČIA NA VLÁDU, ABY PRIJALA
OPATRENIA NA UĽAHČENIE ICH DOVOZU ZO ZAHRANIČIA. ROZHODLI SME SA ZISTIŤ, AKO PREBIEHA V PRAXI
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV V SLOVENSKÝCH FIRMÁCH. V NAŠOM PRÍPADE TO BOLA POBOČKA ZAHRANIČNEJ
AUTOMOBILKY. KEĎŽE PRÁVE TENTO SEGMENT PRIEMYSLU JE U NÁS PREVAŽUJÚCI, S TROCHOU ZVELIČENIA MOŽNO
POVEDAŤ, ŽE SME VEĽA INÝCH MOŽNOSTÍ ANI NEMALI. VYBRALI SME SA TEDA DO TRNAVY, V BLÍZKOSTI KTOREJ
STOJÍ ZÁVOD NA VÝROBU AUTOMOBILOV. NAŠIM CIEĽOM BOLO ZISTIŤ, AKO VNÍMAJÚ ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV
NA SLOVENSKU ZAMESTNANCI. PRE POROVNANIE DVOCH POHĽADOV NA PROBLEMATIKU SME SI DOHODLI STRETNUTIA
SO SLOVENSKÝM, AJ CUDZOKRAJNÝM ZAMESTNANCOM.
Našim prvým respondentom bol Viliam, štyridsaťtriročný
Trnavčan, bývalý zamestnanec PSA. Vyučený strojár odpracoval vo fabrike 11 rokov na rôznych pozíciách. Prvých 5 rokov
ako operátor logistiky, neskôr ako koordinátor operátorov.
Z tejto pozície v júli 2017 z firmy odchádzal. Keď nastupoval
do výroby, za každú zmenu opúšťalo výrobný pás 30 vozidiel.
Postupne sa samozrejme ich počet zvyšoval. „Pamätám si,
ako nám vedúci oznamoval, že budeme vyrábať 200 áut za
zmenu. Vtedy sme to považovali za nemožné,“ spomína na
časy spred niekoľkých rokov. Dnes počet vyrobených kusov
atakuje päťstovku. Presnejšie je to 63 automobilov za jednu
hodinu. To znamená, že operátor má na úkon, ktorý vykonáva
na každom vozidle, asi 57 sekúnd. Pri takomto tempe ľudia
nestíhajú uspokojovať ani základné telesné potreby. Stáva sa,
že omdlievajú z dehydratácie. Ak musia na toaletu, nahradiť
pri páse by ich mal koordinátor. To však môže iba v čase, ak
práve nenahrádza niekoho iného, alebo sa nevenuje inej svojej pracovnej náplni. Keďže je nedostatok operátorov, koordinátor neraz pracuje pri páse väčšinu zmeny. Základná mzda
operátora je 747 eur v hrubom. Jednoduchým výpočtom
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môžeme zistiť, že za úkon na jednom vyrobenom automobile
dostáva operátor v základnom plate „odmenu“ približne 7
centov v hrubom.

KEĎ NA SLOVENSKU UŽ NIE SÚ VHODNÍ ADEPTI
Tu sa dostávame k pravej príčine nedostatku uchádzačov
o prácu, a tým aj k základnému problému. Slováci nemajú
záujem o prácu, ktorá im nezabezpečí dôstojný život. Ak by
to bola práca, ktorá by ich napĺňala duševne, rozvíjala ich
osobnosť, či ich jednoducho bavila, možno by kritériá na
mzdu neboli prevažujúce. Vo výrobnom závode automobilky
však ľudia pri páse zažívajú radosť z práce minimálne. Najviac
asi na konci zmeny. Túto skutočnosť si začali uvedomovať v
manažmente PSA už v roku 2015. Podľa Viliamových slov,
práve v tom čase sa začali v závode objavovať cudzinci. Táto
informácia však nesedí s argumentom zo strany zamestnávateľov, že potrebujú ľudí z tretích krajín, lebo už na sloven
skom pracovnom trhu nie sú vhodní adepti. Tieto argumenty
od nich zaznievajú pri každej príležitosti. Dnes, v roku 2018,

SOCIÁLNA POLITIKA
bola priemerná nezamestnanosť vypočítaná od januára do
septembra na úrovni 5,52 %. Ale v čase, keď začali so zamestnávaním cudzincov, za prvých 9 mesiacov roku 2015 bola
priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku 11,74 %
(zdroj: štatistiky ÚPSVaR).

osobu v takomto byte je 100 eur. K asi 2500 obyvateľom Zavaru pribudla vyše tisícka cudzincov. Takáto koncentrácia ľudí,
bez možností oddychových aktivít, prináša so sebou nemálo
nepríjemných situácií. Ako vravia moji noví srbskí známi: „Aj
na to si už ľudia zvykli.“

„Začalo to postupne“, hovorí Viliam a pokračuje: „zo začiatku
niekoľkí a neskôr nebolo dňa, keď sme niekoho nové nezaúčali“. Popisuje nám ťažkosti, ktoré v zaúčaní spôsobovala jazy
ková bariéra. Aj keď väčšina nováčikov bola zo Srbska, naše
jazyky nie sú také blízke, ako si predstavujeme. Tobôž, keď ide
o technické termíny. Aby sa eliminovali problémy
v dorozumievaní, na pracovisko boli prideľovaní tlmočníci.
Tých však je iba niekoľko, takže nestíhajú riešiť všetky situácie.
Navyše koordinátori dávajú bežne inštrukcie operátorom
po telefóne. Problémy podľa Viliama boli aj v odlišnej
mentalite. Na tú si však postupne obe strany zvykali. V začiat
koch bola veľká fluktuácia týchto zamestnancov. Zrejme
zapríčinená neznalosťou pomerov a náročnosti práce.
Z prijatých cudzincov vraj zostala po niekoľkých týždňoch len
asi tretina. To boli začiatky spred dvoch rokov.

Na otázku, čo im vadí na pobyte na Slovensku, odpovedali, že
prístup Slovákov k nim. Stáva sa, že sa k nim správajú inak ako
medzi sebou. To však vraj nie je také zlé, ako pracovné tempo,
ktoré je na výrobnej linke. Toto považujú za najväčší problém.
„Keby sa ten výrobný pás pohyboval pomalšie, boli by sme
spokojní“, hovorí Milan. Jeho manželka ešte dodá, že keď ako
Slovenka žijúca v zahraničí (Srbka slovenskej národnosti) dostane po troch rokoch slovenské štátne občianstvo, pouvažujú
nad odchodom do Nemecka za lepšou mzdou.

CUDZINCI – NAŠA LACNÁ SPÁSA
Ako to funguje v závode dnes a ako to vidia zo svojej perspektívy, sme sa opýtali srbského manželského páru, ktorý v tomto
čase v PSA pracuje. Milan vyše dvoch rokov priamo vo výrobe.
Nastúpil na miesto operátora a pred polrokom začal vo funkcii
koordinátora. Monika pracuje pre agentúru, ktorá zabezpečuje servis pre zamestnancov z cudzích krajín. Ako vraví, sú
medzi nimi Srbi, Macedónčania, Ukrajinci, Gruzínci, Rumuni, a
pokračuje ďalej vo vymenovaní. Jej prácou je tlmočenie
a pomoc pri komunikácii s úradmi.
Milan bol medzi prvými Srbmi zamestnanými vo výrobe
v Trnave. Ako hovorí, neboli to ľahké časy. Prišiel na Slovensko
so zámerom ihneď nastúpiť do práce. Keďže bolo potrebné vybaviť rôzne administratívne úkony, musel so svojimi
budúcimi kolegami čakať. Štyridsať dní strávili v galantskej
ubytovni. Preplnené priestory, hrozné hygienické podmienky
a 40 dní ničnerobenia. Bez zabezpečenej stravy pre niekoľko
stoviek ľudí. Dnes už prebieha proces tak, že uchádzači
čakajú na vybavenie potrebných dokladov doma v Srbsku,
prípadne čas, ktorý je potrebný na vybavenie povolenia na
prácu, využívajú vo fabrike na zaučenie pracovníkov. Trnavská
automobilka má v tomto smere výnimku, ktorá umožňuje
cudzincovi takto pracovať aj bez povolenia. Ak mu povolenie
na prácu úrady z nejakých dôvodov neposkytnú, dostane za
čas, ktorý sa zaúčal, riadne zaplatené a odcestuje domov. Ak
povolenie získa, môže už zaučený pracovník na Slovensku
pracovať ďalej.
Aj vo výrobe už badať pokroky. Je to hlavne tým, že zamestnanci ako Milan, ktorí tu pracujú dlhodobo, môžu zaúčať
svojich kolegov v ich rodnom jazyku. Fluktuácia už nie je taká
výrazná. Ľudia už doma dostanú dostatok informácií o tom,
čo ich na Slovensku čaká. Zahraniční pracovníci dostávajú
rovnakú mzdu ako ich slovenskí kolegovia. Agentúry, ktoré
pomáhajú týmto ľuďom pri fungovaní v cudzom prostredí, sú
platené PSA. Ubytovanie je zabezpečené v nájomných bytoch.
V obci Zavar je k dispozícii asi 520 takýchto bytov. Jednoizbové pre manželské páry za 240 eur mesačne. Treba povedať,
že takáto cena je v porovnaní s komerčnými cenami bytov v
okolí asi polovičná. Dvoj a trojizbové byty sa prenajímajú pre
osamote žijúcich (single), vždy na jednu izbu dvaja. Cena na

SYSTÉM, KTORÝ NEPOZNÁ ZVYŠOVANIE PLATU
Chceli sme zistiť, ako zamestnávanie cudzincov vnímajú Slováci a samotní prisťahovalci. Informácie, ktoré sme získali, nám
priniesli celkom ucelený obraz o fungovaní tohto procesu.
Zárodkom záujmu zamestnávateľov o zamestnancov z tretích
krajín je neochota finančne motivovať našincov. So zamestnávaním cudzincov začali, keď bola na Slovensku nezamestnanosť skoro 12 percent. Veríme, že nedostatok domácej
pracovnej sily nemohol byť v tom čase pravým dôvodom, ako
to hovoria dnes.
Približne pred troma rokmi začali zamestnávatelia budovať systém, ktorý by im umožnil bez potreby zvyšovania
mzdových nákladov naďalej udržať prepäté výrobné tempo.
Z dlhodobého hľadiska je finančne výhodnejšie postaviť pre
imigrantov nájomné byty, zabezpečiť im servis, ktorý im
pomôže s komunikáciou s úradmi a domácim obyvateľstvom.
Výhoda spočíva v tom, že ak zahraničný zamestnanec stratí
o prácu záujem, odíde domov a na jeho miesto príde ďalší.
Krajín, v ktorých je nižšia životná úroveň ako na Slovensku, je
v našom okolí predsa dosť. A ich občania radi prídu na Sloven
sko za aktuálne ponúkanú mzdu. Zamestnávateľovi stačí
vybudovať sociálnu infraštruktúru len raz, ale ak by chcel ísť
cestou motivácie domáceho obyvateľstvo zvyšovaním miezd,
nemalo by to konca. Poistené to majú aj vyhrážkami o nepredĺžení pobytu v prípade, ak by niektorí z nich chceli vstúpiť do
odborov.
Našinec sa nemôže hnevať na imigranta, že mu berie prácu,
pretože Slovák si takúto prácu nemôže dovoliť. Nepokryje mu základné potreby, ktoré by ho vymanili z chudoby.
Dnes sme svedkami prijímania Stratégie pracovnej mobility
cudzincov v Slovenskej republike, ktorá by pomohla zamestnávateľom naplno využiť systém, ktorý si vybudovali na tento
účel. Toto je dôkazom toho, že u nich absentuje akákoľvek
ochota zvyšovania miezd. Od nás všetkých občanov žiadajú,
prostredníctvom našich volených zástupcov, aby sme im to
uľahčili odstránením administratívnej záťaže. Aj na úkor našej
bezpečnosti a zdravia. Aby sme však nespravodlivo neobviňovali len zamestnávateľov, svoju veľkú úlohu tu zohráva aj
štátny aparát. Na príklade uvedenom v tomto článku by sme
mohli pristúpiť skôr k stratégii zvyšovania životnej úrovne
popri zachovaní zamestnanosti Slovákov na Slovensku. Jedna
z vecí, ktoré stoja za vyzdvihnutie, je, ako PSA vyriešilo nízko
nákladové nájomné bývanie, ktoré sa na Slovensku nedarí
vyriešiť už 25 rokov.
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ODBORY SÚ KĽÚČOVÍ
AKTÉRI PRI
STANOVOVANÍ
EURÓPSKEJ AGENDY
MIROSLAV HAJNOŠ

OSEM MESIACOV PRED EURÓPSKYMI VOĽBAMI, VIDÍME,
ŽE PRED EURÓPSKOU DEMOKRACIOU STOJA OBROVSKÉ
VÝZVY, PRIČOM PRAVICOVÉ, POPULISTICKÉ A XENOFÓBNE
HNUTIA ZÍSKAVAJÚ PRIESTOR NA POLITICKEJ SCÉNE,
BA DOKONCA V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH EÚ
SA DOSTÁVAJÚ K MOCI.
Výkonný výbor Európskej odborovej konfederácie schválil
dokument o stratégii mobilizácie európskych odborárov pre
kampaň k eurovoľbám v roku 2019 a sekretariát plánuje
počas decembrového zasadnutia Výkonného výboru EOK
v tejto súvislosti predložiť plán. Sekretariát už komunikuje
s najdôležitejšími demokratickými stranami na úrovni EÚ, aby
presadil čo najviac odborárskych požiadaviek do ich volebných programov.
Predsedovia európskych socialistov a ľudovcov boli pozvaní,
aby sa zúčastnili na zasadnutí Výkonného výboru EOK
v októbri a v decembri tohto roku. V rámci Kongresu EOK
(21.5  24.5.2019) sa bude tiež organizovať panel so “Spitzenkandidaten”.
Európska odborová konfederácia v rámci Európskeho piliera
sociálnych práv pracuje na dvoch legislatívnych iniciatívach,
ku ktorým už bol prijatý všeobecný prístup v Rade a správy
v Parlamente (Rovnováha medzi pracovným a súkromným
životom a revízia nariadenia 883).
Odborári dôsledne sleduje trialogové procesy, aby získala
podporu pre naše požiadavky, pričom tlak odborárskych
central na ich vlády bude nevyhnutným nástrojom pre dosia
hnutie uspokojivých kompromisov. Európska odborová konfederácia pozorne sleduje diskusiu o doplňujúcich návrhoch
s cieľom napraviť hlavné problémy v návrhoch Európskej
komisie a Rady Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu
politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa. Pracovné sku
piny v Rade dosiahli významný pokrok v diskusii ohľadom
odporúčaní o prístupe k sociálnej ochrane a o nariadení,
ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce.
Rakúske predsedníctvo z čisto politických dôvodov zdržuje
proces prijatia všeobecných prístupov v Rade Európskej únie
(EPSCO) do konca roka. A to z jednoduchého dôvodu, aby
sa iniciatíva nedokončila včas pred eurovoľbami.

kritizovali. KOZ SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi
ny Slovenskej republiky by mali vzniesť formálnu námietku
voči postupu rakúskej vlády s cieľom zaviazať ju, aby plánovala prijatie všeobecných prístupov k Európskemu orgánu práce
na zasadnutí Rady v decembri.
V dekáde rokov vidíme zostup odborárov a stratu členskej
základne v mnohých krajinách v EÚ. Na dosiahnutie procesu obnovy odborov v Európe musia spolupracovať všetky
odborové centrály. Stratégia obnovy odborov bude obsahovať
iniciatívy zamerané najmä na:
⃝ ochranu zamestnancov v tradičných odvetviach, ktorým
hrozí riziko straty zamestnania, práv a ochrany;
⃝ rozšíriť podobné práva a ochranu na neistých
a neštandardných zamestnancov.
EOK bude naďalej zlepšovať a posilňovať koordináciu so
svojimi členmi, teda odborovými centrálami a európskymi
federáciami s cieľom lepšie prepojiť činnosti EÚ a členských
štátov, je snaha zamerať sa najmä na vlády ako kľúčových
aktérov pri stanovovaní európskej agendy.
Štruktúra EOK musí efektívne reagovať na budúce výzvy
a úlohy a zabezpečiť plné naplnenie cieľov a poslania, ktoré
navrhol jej kongres.
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Úvodné slovo
Zamestnávatelia za posledné roky čím ďalej tým viac bijú na poplach, že niet koho zamestnávať
a súčasne žiadajú uvoľniť pravidlá na zamestnávanie ľudí z krajín mimo EÚ. Znižovanie byrokracie
v akejkoľvek oblasti je samozrejme pozitívna vec, takže voči tejto požiadavke zamestnávateľov
nemožno namietať. Inou otázkou už ale je, či zamestnávatelia urobili všetko preto, aby vyčerpali prítomný potenciál, ktorým Slovensko disponuje. V zahraničí žije približne 300 000 našich
občanov (Haluš 2017) a v hladových dolinách, ako aj v segregovaných osadách, máme množstvo
nezamestnaných (Hidas et al. 2018). Ak by sa podarilo prilákať späť domov čo i len tretinu našich
ekonomických emigrantov, zamestnať polovicu nezamestnaných hladových dolín a hoci len štvrtinu nezamestnaných zo segregovaných osád, mali by sme na Slovensku hneď o cca 200 000 viac
zamestnancov.
A práve na túto problematiku sme sa rozhodli pozrieť, aby sme našli odpoveď na otázku, či slovenskí zamestnávatelia skutočne urobili všetko preto, aby využili plný potenciál domáceho trhu
práce.
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Slovenskí emigranti
BOX 1
„Povedzme to nahlas: Slovákom sa nechce robiť. Slovákom sa spravidla nechce za prácou
sťahovať, či cestovať. Radšej budú sedieť „doma na zadku“ a poberať sociálne dávky“.
Ľuboš Sirota, viceprezident RÚZ, HN komentáre, 02. 07. 2015
Kvôli zisteniu postojov slovenských emigrantov v zahraničí sme realizovali elektronický výskum,
v ktorom sme sa respondentov pýtali na viacero okruhov otázok súvisiacich s ich odchodom a pobytom v zahraničí, ako aj s ich prípadným návratom domov.
Tab. č. 1 - Respondenti podľa pohlavia
Pohlavie respondentov

počet

%

ženy

215

69%

muži

96

31%

2

1%

313

100%

neuvedené
spolu

Respondenti výskumu boli vyberaní zámernou metódou, pričom po nazbieraní 313 odpovedí bol
zber údajov ukončený. Rozdelenie respondentov výskumnej vzorky podľa rodu je popísané v tabuľke č. 1. Respondenti výskumnej vzorky pracujú v 23 krajinách sveta, pričom najväčší podiel respondentov pracuje v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii (Tab. č. 2).
Tab. č. 2 – Krajiny, v ktorých respondenti pracujú
Krajiny, v ktorých respondenti pracujú
Krajina

počet

%

Nemecko

62

19,81%

Rakúsko

60

Švajčiarsko

Krajina

počet

%

Luxembursko

4

1,28%

19,17%

Austrália

2

0,64%

57

18,21%

Kanada

2

0,64%

Veľká Británia

36

11,50%

Sp. arabské emiráty

2

0,64%

Česko

21

6,71%

Čína

1

0,32%

Írsko

16

5,11%

Egypt

1

0,32%

USA

10

3,19%

Japonsko

1

0,32%

Španielsko

9

2,88%

Katar

1

0,32%

Taliansko

8

2,56%

Nórsko

1

0,32%

Holandsko

7

2,24%

Poľsko

1

0,32%

Belgicko

6

1,92%

Švédsko

1

0,32%

Francúzsko

4

1,28%

Spolu

313

100,00%
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Tab. č. 3 - Rozdelenie respondentov podľa miesta pôvodu
Samosprávny kraj

obec do
obec od
19 999
20 000
obyvateľov obyvateľov

podiel
respondentov
z menších obcí

ekonomicky
výkonnejšia
oblasť

podiel responekonomicky
dentov z memenej výkonnej výkonných
ná oblasť
oblastí

Spolu

Prešovský

30

30

50,00%

18

42

70,00%

60

Košický

24

35

40,68%

29

30

50,85%

59

Banskobystrický

24

17

58,54%

13

28

68,29%

41

Trenčiansky

14

20

41,18%

24

10

29,41%

34

Žilinský

21

13

61,76%

24

10

29,41%

34

Nitriansky

16

16

50,00%

26

6

18,75%

32

3

25

10,71%

28

0

0,00%

28

15

10

60,00%

23

2

8,00%

25

147

166

46,96%

185

128

40,89%

313

Bratislavský
Trnavský
spolu:

V tabuľke č. 3 je ilustrované rozdelenie respondentov podľa regiónov, z ktorých pochádzajú (samosprávne kraje) a zároveň, či do zahraničia odišli z väčšieho alebo menšieho mesta/obce a či pochádzajú z menej ekonomicky výkonnej oblasti („hladová dolina“) alebo z ekonomicky výkonnejšej
oblasti. Najväčší podiel respondentov pochádza z Prešovského, Košického a Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Až 150 respondentov (47,92%) deklarovalo vysokoškolské vzdelanie, 138 stredoškolské s maturitou, 24 stredoškolské bez maturity a jeden respondent deklaroval základné vzdelanie (tab. č. 4).
Tab. č. 4 - Vzdelanie respondentov
Vzdelanie respondentov

počet

%

1

0,32%

stredoškolské bez maturity

24

7,67%

stredoškolské s maturitou

138

44,09%

vysokoškolské 1. stupňa

38

12,14%

vysokoškolské 2. stupňa

95

30,35%

vysokoškolské 3. stupňa

17

5,43%

313

100%

základné

spolu:
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Na zistenie štruktúry postojov migrantov k ich odchodu zo Slovenska sme respondentom položili
tri série po šiestich otázkach skúmajúcich tri zložky ich postojov k rozhodnutiu odísť do zahraničia. Témou otázok boli tie faktory, ktoré najviac ovplyvňujú rozhodovanie odísť. Ako je vidieť na
obr. č. 1, najvyššie priemerne hodnotenie pri kognitívnej a konatívnej zložke má faktor výšky mzdy
a pri emotívnej zložke korupcia, tesne nasledovaná výškou mzdy. Z takto zobrazených výsledkov
výskumu jasne vyplýva, že hoci respondenti za najväčší problém Slovenska považujú korupciu,
ako hlavný dôvod na odchod vnímajú faktor výšky mzdy vo vzťahu k sebe, ako aj k celej komunite
slovenských emigrantov. Postoje emigrantov boli skúmané pomocou 7-bodovej Likertovej škály.
Graf č. 1 - Faktory pôsobiace na odchod migrantov

Faktory pôsobiace na rozhodnutie odísť
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Následne boli spracované počty respondentov, ktorí pri hodnotení jednotlivých faktorov zadali
hodnoty 5-7 a ich podiel na celkovom počte respondentov. Vo všetkých troch zložkách postojov zadalo tieto hodnoty pri mzdách od 85% do 91% respondentov, pri ostatných faktoroch bol prekročený 80% podiel respondentov len pri emotívnej zložke, konkrétne pri faktoroch korupcia a politika.
Priemerné výsledky za všetky tri zložky postojov, ako aj priemer naznačujú, že najdôležitejším faktorom pre veľkú väčšinu slovenských emigrantov pri rozhodovaní odísť bola výška mzdy. (tab. č. 5)
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Tab. č. 5 - Počet a podiel respondentov (odchod migrantov)
Počty a podiely respondentov so zadanými hodnotami 5-7
nezamestnanosť

mzdy
kognitívna
zložka
emotívna
zložka
konatívna
zložka
priemer

kariéra

korupcia

politika

rodina

počet respondentov

280

171

161

224

207

141

podiel respondentov

89%

55%

51%

72%

66%

45%

počet respondentov

285

197

218

277

265

244

podiel respondentov

91%

63%

70%

88%

85%

78%

počet respondentov

267

181

190

223

215

150

podiel respondentov

85%

58%

61%

71%

69%

48%

počet respondentov

277,3

183,0

189,7

241,3

229,0

178,3

podiel respondentov

89%

58%

61%

77%

73%

57%

Z výsledkov výskumu spracovaných v grafe č. 1 a tabuľke č. 5 je možné skonštatovať, že hlavným
faktorom pre odchod slovenských emigrantov zo Slovenska sú nízke mzdy na Slovensku. Následne
bola zisťovaná štruktúra postojov migrantov k faktorom ovplyvňujúcich ochotu vrátiť sa domov.
Respondentom boli položené tri okruhy otázok, ktorými boli skúmané tri zložky postojov na šesť
faktorov. Emotívna zložka sa k jednotlivým faktorom skúma neutrálne len raz, preto ostáva rovnaká v oboch prípadoch: vo faktoroch pôsobiacich na rozhodnutie odísť, aj sa vrátiť.
Graf č. 2 - Faktory pôsobiace na návrat migrantov

Faktory pôsobiace na rozhodnutie k návratu
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Tab. č. 6 - Počet a podiel respondentov (návrat migrantov)
Počty a podiely respondentov so zadanými hodnotami 5-7 (návrat)
nezamestnanosť

mzdy
kognitívna
zložka
emotívna
zložka
konatívna
zložka
priemer

kariéra

korupcia

politika

rodina

počet respondentov

241

198

203

201

198

169

podiel respondentov

77%

63%

65%

64%

63%

54%

počet respondentov

285

197

218

277

265

244

podiel respondentov

91%

63%

70%

88%

85%

78%

počet respondentov

250

204

215

204

211

195

podiel respondentov

80%

65%

69%

65%

67%

62%

počet respondentov

258,7

199,7

212,0

227,3

224,7

202,7

podiel respondentov

83%

64%

68%

72%

72%

65%

Následne boli spracované počty respondentov, ktorí pri hodnotení jednotlivých faktorov zadali
hodnoty 5-7 a ich podiel na celkovom počte respondentov (tab. č. 6). Vo všetkých troch zložkách
postojov zadalo tieto hodnoty pri mzdách od 77% do 91% respondentov, pri ostatných faktoroch
bol prekročený 80% podiel respondentov len pri emotívnej zložke, konkrétne pri faktoroch korupcia a politika. Dielčie i priemerné výsledky za všetky tri zložky postojov naznačujú, že najdôležitejším faktorom pre veľkú väčšinu slovenských emigrantov pri rozhodovaní vrátiť sa pracovať
domov, je výška mzdy (tab. č. 6). Dáta boli overené štatistickými metódami a výsledky naznačujú,
že neexistuje rozdiel medzi mužmi a ženami v postojoch k výške miezd ako dôvodu odchodu, ani
k výške miezd ako dôvodu na návrat domov.
Keďže nás tiež zaujímalo, aj aké mzdy aktuálne poberajú naši respondenti a aká mzda by ich motivovala k návratu na Slovensko, analyzovali sme aj tieto odpovede (tab. č. 7).
Tab. č. 7 - Štruktúra respondentov podľa výšky očakávanej mzdy
Štruktúra respondentov podľa výšky očakávanej mzdy na Slovensku
k ich momentálnej mzde v zahraničí
vyššia mzda

rovnaká mzda

chýbajúce údaje

nižšia mzda

spolu

počet respondentov
podiel respondentov
počet respondentov
podiel respondentov
počet respondentov

55
18%
52
17%
6

podiel respondentov

2%

počet respondentov

200

podiel respondentov

64%

počet respondentov

313

podiel respondentov

100%
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Z údajov uvedených v tab. č. 7 vyplýva, že 64% respondentov by reflektovalo na ponuku práce na Slovensku aj v prípade, že by bola mzda nižšia, než je ich momentálny príjem v zahraničí.
Z následnej analýzy dát respondentov, ktorí by boli ochotní akceptovať nižšiu mzdu v porovnaní
s ich aktuálnou mzdou v zahraničí, tiež vyplynulo, že v priemere očakávajú títo respondenti ponuku nižšiu o 43,1% v porovnaní so svojim aktuálnym platom (tab. č. 8).
Tento rozdiel medzi ich súčasnou mzdou a očakávanou mzdou na Slovensku pravdepodobne
sčasti vyplýva aj z ich túžby vrátiť sa domov, no hlavnú úlohu pravdepodobne hrá hlavne ich osobná skúsenosť s vyššími nákladmi na život v zahraničí, keďže podľa Eurostatu bola cenová úroveň
na Slovensku na úrovni 70% priemeru EÚ-28 (Eurostat 2018).
Tab. č. 8 - Priemery a podiely očakávanej mzdy na aktuálnej mzde
Analýza očakávaných a aktuálnych platov respondentov, ktorí očakávajú nižšiu mzdu, ako je ich momentálne
poberaná mzda v zahraničí

očakávaný zárobok

najnižší

600 €

najvyšší

10 000 €

priemer

1 975,87 €

podiel očakávanej priemernej mzdy
na aktuálnej priem. mzdy

56,9%

aktuálny zárobok

najnižší

1 060 €

najvyšší

40 000 €

priemer

3 472,84 €

rozdiel medzi očakávanou priemernou a aktuálnou priem. mzdou

-43,1%

Na základe dát spracovaných v tab. č. 7 a č. 8 je možné skonštatovať, že významná časť slovenských emigrantov má záujem vrátiť sa pracovať na Slovensko a dokonca veľká časť z nich očakáva
omnoho nižšiu mzdu, ako zarábajú dnes v zahraničí.
BOX 2
Nedávno vydali analytici Inštitútu finančnej politiky aktualizované údaje (Rizman et al.
2018) ohľadom odchodov a príchodov obyvateľov. Podľa tejto štúdie sme v rokoch 2016
a 2017 zaznamenali na Slovensku pozitívne migračné saldo, v roku 2016 pribudlo skoro
6 tisíc obyvateľov a v roku 2017 až 15 tisíc. Tu by sme sa mohli zastaviť a začať tlieskať spolu
s Richterom a Beblavým, ako sa nám neskutočne darí. Lenže keď sa pozornejšie začítame do
tejto analýzy IFP, zistíme, že nám radostný úsmev predsa len asi zamrzne na perách.
Zacitujme si z ich práce: „Bez príchodu občanov z iných krajín by bolo migračné saldo stále
záporné. Každý tretí prichádzajúci v roku 2016 bol cudzinec. Podiel príslušníkov iných krajín
na imigrácii na Slovensko za posledné štyri roky vzrástol skoro o polovicu (33% pre rok 2013).
Rastie úloha Európanov spoza hraníc Európskej únie. Napríklad ročný počet ukrajinských
imigrantov sa od vyhrotenia ukrajinsko-ruskej krízy koncom roka 2013 zvýšil viac ako dvojnásobne. Podstatnú časť prichádzajúcich tvoria aj srbskí občania, ktorých láka práca v priemysle.
Z krajín mimo Európy k nám prichádzajú hlavne obyvatelia Vietnamu, Číny a Kórei“
(Rizman et al. 2018). (Košč 2018a)
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Problémom, prečo sa naši emigranti veľmi vracať nechcú, je stav popísaný v grafe č. 1 a tab. č. 5.
a zároveň zlý stav zamestnaneckého a sociálneho prostredia na Slovensku, na ktorý sme sa respondentov nášho výskumu tiež pýtali:
 91% respondentov uviedlo, že na Slovensku sú nízke mzdy,
 63% respondentov uviedlo, že na Slovensku je nedostatok pracovných miest,
 86% respondentov uviedlo, že na Slovensku je nedostatok pracovných miest s primeraným
finančným ohodnotením,
 73% respondentov uviedlo, že na Slovensku je nedostatok pracovných miest s kariérnym rastom,
 77% respondentov uviedlo, že na Slovensku je nedostatok pracovných miest s primeraným
pracovným prostredím,
 88% respondentov uviedlo, že na Slovensku je korupcia,
 78% respondentov uviedlo, že na Slovensku je nedostatočná prorodinná politika,
 85% respondentov uviedlo, že na Slovensku je nedostatočná sociálna politika.
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Zamestnávanie nízkokvalifikovaných
BOX 3
„Viac ako 40 tisíc nezamestnaných majú ledva skončenú základnú školu, alebo nemajú
dokončené základné vzdelanie, takže títo ľudia sa len veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce.“
„Preškoliť tých, ktorí sú na úradoch práce, sa dá len veľmi málo. Videli sme to napokon na
týchto číslach, že napriek tomu čo sme povedali, nám miera nezamestnanosti klesla, že sa
našli pracovné miesta aj pre týchto ľudí, ale je to naozaj len veľmi obmedzené štruktúrou a regionálnymi rozdielmi. Takže neočakávam, že sa to v budúcnosti nejakým spôsobom rozbehne.
Jediným riešením ako naplniť ten rozbehnutý vlak pracovnou silou je dovoz pracovnej sily zo
zahraničia.“
Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR - TA3, 20. 3. 2018, Ekonomika
Aj napriek veľmi rozšírených tvrdeniam zamestnávateľov, že na Slovensku sú nízkokvalifikovaní
uchádzači o zamestnanie v podstate nezamestnateľní, sa dá s týmto tvrdením úspešne polemizovať. Slovensko patrí medzi tri krajiny EÚ, v ktorých je do pracovného procesu zapojený najmenší
podiel zamestnancov so základným, alebo neukončeným základným vzdelaním (graf č. 3)
Graf č. 3 - Zamestnanci s nízkym vzdelaním (Eurostat 2018 [lfsi_educ_a])

Podiel zamestnancov so základným a nižším vzdelaním na trhu práce
Eurostat 2017
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Na Slovensku je menej ako 5%-ný podiel nízkovzdelaných zamestnancov, pritom v krajinách, kde
majú podľa zástupcov zamestnávateľov omnoho sofistikovanejšiu ekonomiku ako Nemecko, Dánsko, Belgicko atď., majú podiely viac ako dvojnásobné (graf č. 3).
Rovnako neobstojí ani tvrdenie, že nízkovzdelaní nezamestnaní sú nezamestnateľní, pretože ne12
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majú žiadnu kvalifikáciu a pracovné návyky. Tieto problémy sa, samozrejme, dajú prekonať vyššími investíciami do vzdelávania a tréningu. V západnej Európe, kde je ešte väčší nedostatok zamestnancov (EUROSTAT 2018), sú to v prevažnej väčšine práve zamestnávatelia, ktorí investujú do
vzdelávania a tréningu svojich zamestnancov tak, aby využili každý potenciál, ktorý sa v krajine
nachádza. Ako vidno na grafe č. 4, Slovensko patrí medzi štyri krajiny, kde sa takéhoto celoživotného vzdelávania zúčastňuje najmenší podiel dospelej populácie.
Graf č. 4 - Celoživotné vzdelávanie (Eurostat 2018 [trng_lfse_01])
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Slovensko má zároveň problém s vysokou mierou prekvalifikovanosti zamestnancov – 27% (CEDEFOP 2015). Tento problém je najvypuklejší u stredoškolsky vzdelaných, čo má za následok nedostatočné využitie kvalifikácie a potenciálu zamestnancov a zároveň sekundárne spôsobuje vytláčanie
nízkokvalifikovaných z trhu práce. Aj v našom výskume (Košč 2018) sme sa venovali prekvalifikovanosti našich ekonomických migrantov v zahraničí a zistili sme, že:
 necelých 56% respondentov uviedlo, že v zahraničí vykonávajú prácu, na ktorú nepotrebujú
takú kvalifikáciu, akú majú,
 necelých 50% respondentov s vysokoškolským vzdelaním uviedlo, že v zahraničí vykonávajú
prácu, na ktorú nepotrebujú takú kvalifikáciu, akú majú,
 necelých 64% respondentov s maturitou uviedlo, že v zahraničí vykonávajú prácu, na ktorú
nepotrebujú takú kvalifikáciu, akú majú,
 necelých 53% respondentov bez maturity uviedlo, že v zahraničí vykonávajú prácu, na ktorú
nepotrebujú takú kvalifikáciu, akú majú,
 slovenskí emigranti ženského pohlavia vykazujú nižšiu, zhruba polovičnú prekvalifikovanosť,
ako slovenskí emigranti mužského pohlavia, pričom táto prekvalifikovanosť je porovnateľná
s prekvalifikovanosťou na Slovensku (CEDEFOP 2015).
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Aj tieto fakty môžu zavážiť ako dôvod na návrat v prípade, že slovenským emigrantom bude ponúknutá pozícia na Slovensku, ktorá by bola v súlade s ich kvalifikáciou.

BOX 4
Celý výskum je súčasťou diplomovej práce (Košč 2018) a v tomto dokumente z nej prezentujeme dôležité zistenia. Výskum bol uskutočnený na výskumnej vzorke vybratej z populácie
slovenských emigrantov, ktorých počet sa odhaduje okolo 300 000 (Haluš et al. 2017). Vzorku
výskumu tvorilo 313 respondentov, ktorí vyplnili dotazník, od 7. 12. 2017 do 21. 12. 2017 šírený
elektronickou cestou. Výsledky výskumu boli vyhodnotené pomocou programov MS Excel
a IBM SPSS 23.0. Jednotlivé hypotézy sme overovali prostredníctvom sémantického diferenciálu, spracovaním výsledkov prieskumu v tabuľkách (počet, priemer, podiel), prostredníctvom testov normality a Kruskal-Wallis testu.

BOX 5
Disclaimer: Nedostatky výskumu:
Uvedomujeme si metodologické limitácie a nedostatky našej práce:
 typ výskumu s použitím sebahodnotiacich otázok vedie k tomu, že respondenti budú odpovedať sociálne žiaduco, čo môže spôsobiť skreslenie výsledkov, preto sme sa zamerali
na rôzne zložky postojov, aby sme tento problém čo najviac eliminovali,
 použitie zámerného výberu respondentov a zberu údajov výlučne cez internet, čo vylúčilo
účasť na výskume ľuďom bez prístupu k internetu, alebo bez elektronických zručností,
 nereprezentatívna vzorka, čo môže sťažiť zovšeobecňovanie záverov našej práce na celú
populáciu slovenských emigrantov.
Aj preto by bolo potrebné túto problematiku do väčšej hĺbky ďalej skúmať. Keďže ale v tejto
oblasti medzi slovenskými ekonomickými emigrantmi neexistuje žiaden iný výskum, výsledky toho nášho možno považovať za pilotné, poskytujúce aspoň základný obraz o postojoch
slovenských ekonomických emigrantov, ktorý doteraz chýbal.
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Závery
Hlavným cieľom tohto dokumentu bolo analyticky sa pozrieť na skutočný stav ohľadom nedostatku zamestnancov na Slovensku a na jeho príčiny, ako aj na požiadavku bez prekážok dovážať na Slovensko zahraničnú
pracovnú silu. A hoci výsledky, ktoré boli zistené v našom výskume a dáta čerpané zo štatistík Eurostatu neboli
veľmi prekvapivé a len potvrdili predpoklady, predsa len sa podarilo zistiť aj niektoré zaujímavé skutočnosti.
Výsledky výskumu naznačujú, že nízke mzdy sú popri iných faktoroch ako napr. korupcia a politická situácia,
predsa len najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní sa slovenských občanov, či odídu pracovať do zahraničia,
alebo sa rozhodnú vrátiť pracovať na Slovensko. V súvislosti so mzdami bolo prekvapením, že až 64% respondentov by sa vrátilo na Slovensko pracovať aj v prípade, že by dostali v priemere až o 43% nižšiu mzdu, ako poberali
v zahraničí. Výskumom sa potvrdili aj ďalšie hypotézy, napr. že slovenskí emigranti sú v zahraničí viac prekvalifikovaní ako zamestnanci na Slovensku. Prekvapeniami boli tiež zistenia, že respondenti ženského pohlavia sú
v zahraničí prekvalifikovaní v menšej miere ako respondenti mužského pohlavia a aj respondenti bez maturity
vykazujú nižšiu prekvalifikovanosť, ako respondenti s maturitou, hoci obe tieto skupiny respondentov vykazujú
vyššiu mieru prekvalifikovanosti ako respondenti s vysokoškolským vzdelaním.
V súvislosti s analýzou dát ohľadom participácie ľudí s nižším vzdelaním na trhu práce a podielom zamestnancov absolvujúcich vzdelávania a tréningy sme zistili, že aj napriek veľkému potenciálu nám dáta naznačujú absolútne nedostatočne využívanie tohto ľudského potenciálu. Pritom práve na riešení zamestnanosti ľudí s nízkym vzdelaním stojí nielen jedno z riešení nedostatku pracovnej sily, ale aj zlepšovanie celkovej životnej úrovne
na Slovensku.
Tieto výsledky naznačujú, že slovenskí zamestnávatelia ešte stále neurobili dosť preto, aby nielen nevyháňali
šikovné „mozgy a ruky“ do zahraničia, no už vôbec nič preto, aby aspoň časť z nich prilákali späť. Rovnako naši
zamestnávatelia urobili len veľmi málo pre to, aby využili potenciál nezamestnaných ľudí s nižším vzdelaním na
Slovensku. Z tohto dôvodu považujeme požiadavku na zaplavenie slovenského trhu práce pracovnou silou zo zahraničia za značne prehnanú a nekompetentnú, hlavne s ohľadom na fakt, že takéto riešenie nijakým spôsobom
neprispieva k vyriešeniu príčin súčasného stavu a ide len o riešenie, ktoré má zakryť najvypuklejšie symptómy.
Samozrejme, nie sme proti tomu, aby na Slovensku pracovali cudzinci, dokonca sme za to, aby sa obmedzila
zbytočná byrokracia, no namietame proti prílišnému uvoľňovaniu pravidiel, kým sa podstatným spôsobom nezlepšia mzdové a pracovné podmienky na Slovensku a dôkladne nevyčerpá aktuálny potenciál.
Zamestnávatelia musia zmeniť svoj prístup, ako pri nárokoch na vzdelanie a kvalifikáciu aktuálnych i potenciálnych zamestnancov, tak aj schopnosť si potenciálnych zamestnancov zaškoliť a vzdelávať. Rovnako budú musieť
zmeniť svoj postoj tak ku mzdovej politike, ktorá je dlhodobo a oprávnene kritizovaná (Košč 2018; Kuruc et al.
2018; Galgóczi 2017; Drahokoupil 2016; Drahokoupil et al. 2017; Myant 2017; Piasna et al. 2017; Pauhofová et al.
2016; Albig et al. 2017; Filko et al., 2015, Keller 2017; Meravý 2017, Myant 2017; Želinský 2014a, 2014 b; Želinský et al.
2014; Želinsky et al. 2014). Samozrejme, musia urobiť viac aj čo sa týka produktivity práce, na ktorú zjavne dlhodobo rezignovali (Výškrabka 2018; Kuruc et al. 2018; Košč 2018 b).
Pozitívne zmeny sú nevyhnutné aj v zamestnaneckom prostredí, keďže Slovensko patrí ku krajinám, kde sa
najviac v EÚ pracuje na zmeny, zamestnanci sú tlačení do nadčasov, do skrátených úväzkov a nútených živností.
Aj podľa medzinárodných ratingov a štatistík patrí Slovensko medzi krajiny s najhorším zamestnaneckým prostredím. (Košč 2018, Kuruc et al. 2018, EUROSTAT 2017; OECD 2017)
BOX 6
„Hovoriť o tom, že národ, ktorý bol povestný pracovitosťou, miestami hraničiacou s hlúposťou,
zlenivel, je zjavne buď neznalosť, alebo účelová manipulácia.“
(Galan 2017)
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Občianske združenie Pracujúca chudoba vzniklo v lete 2016
a jeho snahou je akcelerovať zvyšovanie miezd na Slovensku
a zlepšovanie pracovných podmienok. Okrem toho, že sa združeniu podarilo rozprúdiť celospoločenskú debatu o mzdách, podarilo sa mu presadiť aj zákonnú povinnosť pre firmy uverejňovať
ponúkanú mzdu v pracovných inzerátoch. Aktuálnou snahou združenia je presadiť zákaz pre firmy
požadovať od zamestnancov mlčanlivosť o svojich mzdách. Činnosť združenia môžete sledovať na
facebookovej stránke Pracujúca chudoba.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky je dobrovoľným, otvoreným a nezávislým demokratickým združením 26 odborových zväzov, ktorého poslaním je ochrana mzdových, pracovných a životných podmienok a práv
zamestnancov. KOZ SR je zo jedným subjektov pripomienkujúcich legislatívny proces v SR a jediným zástupcom zamestnancov v Hospodárskej a sociálnej rade SR.
Viac informácií na www.kozsr.sk a sociálnych sieťach.

TÁTO PUBLIKÁCIA BOLA REALIZOVANÁ V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II.
TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU
A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE
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