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NASTAL ČAS NA ZMENU
PRACOVNÉHO ČASU?
MARTA HAŠKOVÁ

PRÁCA A PRACOVNÝ ČAS SÚ NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU ŽIVOTA ĽUDÍ. V MINULOSTI
BOLO ZVYKOM PRACOVAŤ BEZ ČASOVÝCH OBMEDZENÍ. SPOLU SO VZNIKOM ORGANIZOVANEJ PRÁCE V ZÁVODOCH A TOVÁRŇACH VZNIKLA AJ REGULOVANÁ DĹŽKA PRACOVNÉHO
ČASU, KTORÁ JE PRODUKTOM MODERNEJ DOBY. OSEMHODINOVÝ PRACOVNÝ ČAS VZNIKOL SPOLU SO VZNIKOM ODBOROV A V SÚVISLOSTI S BOJOM ZA PRÁVA ZAMESTNANCOV,
KEĎŽE CHARAKTER PRÁCE A PRACOVNÝCH VZŤAHOV SA VÝZNAMNE ZMENIL.
Na medzinárodnej úrovni sa
začala dĺžka pracovného času
regulovať prostredníctvom
Medzinárodnej organizácie
práce (ILO), ktorá na svojom
prvom zasadnutí Generálnej
konferencie Medzinárodnej
organizácie práce dňa 28.
novembra 1919 schválila
ako svoj vôbec prvý dohovor
„Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o obmedzení
pracovného času na osem
hodín denne a štyridsaťosem
hodín týždenne v priemyselných podnikoch“, ktorý
vstúpil do platnosti 23. júna
1921. Následne sa vytvárali
ďalšie dohovory, ktoré rôznym spôsobom ovplyvňovali

pracovný čas a jeho vplyv na
kvalitu zamestnania.
Slovensko ako súčasť
Československej republiky
malo svoju právnu úpravu
ohľadom osemhodinového
pracovného času už v roku
1918, a to zákon č. „91/1918
Sb. Zákon ze dne 19. prosince
1918 o 8hodinné době pracovní“. Zákon z roku 1918 už
v tom čase upravoval nielen
podmienky pracovného času
ako takého, ale aj prestávky
v práci, prácu nadčas, nočnú
prácu a pracovnú pohotovosť,
prácu mladistvých zamestnancov, dokonca aj domácu
prácu a určoval aj sankcie

za porušenie zákona. Prijate
zákona a zavedenie osemhodinového pracovného času
znamenalo vo väčšine podnikov skrátenie pracovného
času, preto zákon určoval, že
nesmie byť z tohto dôvodu
znížená mzda zamestnanca
podľa dĺžky pracovnej doby.
PRACOVNÝ ČAS A JEHO
VPLYV NA KVALITU
ZAMESTNANIA

Od roku 1918 sa pracovný
čas a jeho dĺžka prakticky
nezmenili. Jednu tretinu dňa
v priemere trávime v zamestnaní, pričom častokrát ide o
najdlhšiu aktivitu dňa spolu
so spánkom. Zvyšný čas sa

Skracovanie pracovného
času. Poviete si: „Odborári
zase vymýšľajú, ako menej
robiť a podľa možností aj viac
zarobiť.“ Krátenie pracovného
času nie je cieľom. Je to prostriedok ku skvalitneniu života
pracujúcich. V rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí,
akému sme dnes svedkami, je
eliminovanie času v zamestnaní jedným z nástrojov,
ktorým môžeme pomôcť
pracujúcim prispôsobovať sa
nezadržateľným zmenám. Ak
ľuďom dáme viac voľného
času, je predpoklad, že
ho budú venovať aj svojmu rozvoju. Zo zahraničia
poznáme niekoľko príkladov,
keď zamestnanec dostane
dlhodobé platené voľno, v
rámci ktorého môže napríklad
študovať. Je tu aj druhá strana
mince. Spoločnosť sa musí
pomaly pripravovať na toľko
spomínanú priemyselnú
revolúciu 4.0, ktorá môže
znížiť množstvo voľných
pracovných miest. O pracovné
miesta, ktoré zvýšia pre ľudí,
sa bude uchádzať niekoľko
uchádzačov. Aby mali ľudia
možnosť pracovať, bude
potrebné zamestnať na jednu
pozíciu viacerých na kratší čas.

Roland Klokner
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prevažne prerozdelí medzi cestu do a z práce, nevyhnutné
povinnosti najmä v súvislosti s vedením domácnosti a voľný,
prípadne rodinný čas. Štandardne má pracovný rok okolo 250
dní. Slovák môže teoreticky odpracovať 226 dní v roku pri
zohľadnení dovoleniek a pod. Ak strávi každý deň v zamestnaní
8,5 hodiny, odpracuje za rok 1 921 hodín (80,04 dní), čo je
takmer 1/4 roka. Preto okrem finančného ohodnotenia sú pre
zamestnanca nevyhnutné nielen kvalitné pracovné podmienky,
ale aj možnosť skrátiť čas strávený prácou.
Podmienky zamestnania sú čoraz rozmanitejšie a pohľad na
údaje o zamestnanosti a nezamestnanosti už nestačia. V roku
2000 sa na medzinárodnej úrovni začalo niekoľko iniciatív v
oblasti kvality zamestnania:
❶ Európsky pilier sociálnych práv zdôrazňuje kvalitu zamestnania so zabezpečením rovnakého prístupu k zamestnaniu a k
spravodlivým pracovným podmienkam. Na posúdenie pokroku
v týchto dimenziách sa zvolil súbor kľúčových ukazovateľov.
Týmto spôsobom EÚ prijíma a naďalej plní ciele stratégie Európa 2020 a európskej stratégie zamestnanosti.
❷ Iniciatíva OECD Better Life (Lepší život) zahŕňa aspekty
kvality zamestnania. Výsledkom sú štatistické prístupy na
meranie príjmov, bezpečnosti trhu práce a kvality pracovného
prostredia.
❸ Agenda dôstojnej práce je výsledkom dlhodobých aktivít
Medzinárodnej organizácie práce v tejto oblasti. Strategické
ciele programu sú: vytváranie pracovných miest, zabezpečenie
práv na pracovisku, rozšírenie sociálnej ochrany a podpora
sociálneho dialógu. Obsahuje aj súbor ukazovateľov, ktorý
umožňuje krajinám merať pokrok smerom k cieľom dôstojnej
práce.
Ekonomická komisia Organizácie Spojených národov pre Európu sa od roku 2000 zaoberá otázkou merania kvality zamestnanosti. Kvalita zamestnania sa hodnotí prostredníctvom
siedmich rozmerov, ktoré sú čiastočne rozdelené na:
❶ Bezpečnosť a etika zamestnania
❷ Príjem a benefity zo zamestnania
❸ Pracovný čas a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
❹ Istota zamestnania a sociálna ochrana
❺ Sociálny dialóg
❻ Rozvoj zručností a odborná príprava
❼ Vzťahy súvisiace so zamestnaním a pracovná motivácia
Východiská
skracovania pracovného času
VÝCHODISKÁ SKRACOVANIA PRACOVNÉHO ČASU
Pracovný čas súvisí s rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom a určuje, aká časť dňa zostane práve na súkromný život. Preto sa skúmanie pracovného času stalo kritériom
merania kvality pracovných miest a dôstojnej práce.
Odbory (na medzinárodnej, ako aj na národných úrovniach)
dlhodobo tlačia na skracovanie zákonného pracovného času pri
zachovaní mzdových a platových podmienok, s čím zamestnávatelia, samozrejme, nesúhlasia.
Táto téma sa každoročne prezentuje a medializuje pred začiatWWW.KOZSR.SK | STRÁNA 2

kom, ako aj počas kolektívnych vyjednávaní hlavne v krajinách,
kde sociálny dialóg na bipartitnej úrovni predstavuje legislatívny základ, od ktorého sa odvádzajú najdôležitejšie pracovnoprávne podmienky zamestnancov pre daný rok. Zároveň je
aj vyjednávacím argumentom odborov a protiváhou („niečo za
niečo“) pri diskusiách v prípade, že na národnej úrovni vznikne
požiadavka liberalizácie pracovného trhu a pracovnoprávnej
legislatívy.
V nasledujúcich rokoch sa však otázka dĺžky pracovného času
stane zásadnou, okrem dimenzie kvality pracovného miesta,
aj v súvislosti s rozvojom Priemyslu 4.0, robotizáciou a digitalizáciou. Zvyšovanie automatizácie výroby spôsobí, že časť
práce sa presunie na stroje a zmení sa trh práce a štruktúra
pracovných miest. Niektoré pracovné miesta zaniknú, iné
vzniknú a časť pracovných miest sa stane menej náročnou,
prípadne bude vyžadovať menej pracovného času. Skracovanie pracovného času je jedným z nástrojov, ako udržať
zamestnanosť pri nižšej potrebe počtu pracovných miest. Ide o
prirodzený vývoj, na ktorý je potrebné sa pripraviť a analyzovať
možnosti.
Aj keď zákonom stanovený pracovný čas na Slovensku je 40
hodín týždenne, zo štatistík vychádza, že dĺžka pracovného
týždňa na Slovensku v časovom rade kolíše a od roku 1998
došlo k výraznému zníženiu priemerného počtu hodín.
© EUROPEAN UNION, 2018

Pracujúci (všetci pracujúci vrátane zamestnancov, SZČO,
domácich pracovníkov atď.) na Slovensku zvyčajne odrobia
v priemere 39,8 hodín týždenne a zamestnanci 39,0 hodín
týždenne. Zamestnanci na plný pracovný úväzok odpracujú
40,5 hodín týždenne a zamestnanci na kratší pracovný úväzok
(čiastočný úväzok) zvyčajne odpracujú 18,9 hodín týždenne.

Česká republika. Zamestnanci v rámci krajín EÚ odpracujú v
priemere 36,3 hodín týždenne, zamestnanci v rámci eurozóny
odpracujú v priemere len 35,4 hodín týždenne.

Z hľadiská odvetví najviac odpracujú zamestnanci v sektore
stavebníctva, dopravy a skladovania, naopak, najmenej hodín
odpracujú zamestnanci v administratívnych službách a verejnej
správe, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení. Väčšina
zamestnancov na Slovensku - 63,2 %, vykonáva prácu v rozsahu
40 až 44 hodín týždenne.

Sledovanie dĺžky pracovného času je postavené na odpracovaných hodinách v mesačnom sledovaní. Na základe dĺžky
pracovného týždňa v jednotlivých krajinách možno porovnať,
koľko hodín odpracujú Slováci navyše. Ide o zjednodušené
porovnanie.

Zaujímavé je, že Slovensko má relatívne vysoký podiel zamestnancov vykonávajúcich prácu v neštandardných pracovných
časoch, teda vo večerných hodinách alebo v noci, počas sobôt
alebo nedieľ a na zmeny (mimo bežných pracovných hodín - od
8 do 18 hodiny v pracovných dňoch). Z pohľadu štatistík máme
prvenstvo v podiele zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v
noci. Ide o takmer 17 % zamestnancov, čo je vysoko aj nad
priemerom EÚ, ktorý je do 6 %.
Priemerný týždenný pracovný čas slovenských zamestnancov
je 12-ty najdlhší pracovný týždeň v európskom porovnaní a z
krajín Európskej únie ide o 9-ty najdlhší pracovný týždeň. Dlhší
pracovný týždeň zamestnancov má Poľsko, Maďarsko, ale aj
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Kalendárny rok sa skracuje o sviatky a víkendy, pracovný rok
tak dosahuje len okolo 250 dní. V roku 2017 mal pracovný
rok na Slovensku 247 dní. Pri takomto pracovnom roku a 39
hodinovom pracovnom týždni Slovák odpracuje ročne 1 926,6
hodín, čo je však o 485 hodín viac, ako odpracuje Holanďan.
Počet hodín je aj nad priemernom EÚ, aj eurozóny. Viac ako
300 hodín v roku odpracuje Slovák aj oproti zamestnancovi v
Dánsku.
Pokiaľ tieto odpracované hodiny rozrátame na pracovné
dni Slováka v dĺžke 8 hodín denne, Slovák odpracuje oproti
Holanďanovi takmer o 61 pracovných dní viac v priebehu
jedného roka.
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Krajina

Ak predpokladáme, že Slovák môže za svoj pracovný život
odpracovať až 44 rokov, tak za celý pracovný život, v prepočte
na pracovný rok, odpracuje o dva pracovné roky viac ako
zamestnanec v Spojenom kráľovstve, Španielsku a Fínsku.
V porovnaní s priemerom EÚ odpracuje Slovák za svoj pracovný
život o takmer tri pracovné roky viac oproti priemernému
zamestnancovi EÚ. V prípade eurozóny odpracuje Slovák za
svoj pracovný život takmer o štyri pracovné roky viac oproti
priemernému zamestnancovi eurozóny.
Slovák odpracuje o viac ako 5 pracovných rokov navyše počas
pracovného života ako zamestnanec Švajčiarska, Nemecka a
Nórska.
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Najvýraznejší rozdiel je oproti zamestnancom z Dánska, ktorí odrobia o 7,26 roka menej.
Holanďania odpracujú až o takmer 11 rokov menej ako Slovák.
Príklady rozvinutých krajín ukazujú, že je možné mať kratší pracovný čas s udržateľnou zamestnanosťou, ale aj zárobkami.
Na Slovensku sa zatiaľ neotvárala téma skracovania pracovného času a úprava sa ponecháva
na dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Najčastejšie sa skracovanie pracovného
času upravuje v kolektívnych zmluvách, ale nie je to pravidlom a veľa zamestnávateľov poskytuje
benefit v podobe skrátenia pracovného času o 1 hodinu denne, pričom prestávka na obed sa do
pracovného času nezarátava.
Príkladom dobrej praxe je dlhodobo fungujúca „dohoda o skrátení pracovného času“ v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejný sektor, pokrývajúcich väčšinu zamestnancov
verejného sektora, ktorí tak majú vďaka nim skrátený pracovný deň práve o 1 hodinu.
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O KOĽKO PRACOVNÝCH ROKOV VIAC ODPRACUJE ZAMESTNANEC
NA SLOVENSKU V POROVNANÍ SO ZAMESTNANCAMI V INÝCH KRAJINÁCH
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POHĽAD ZAMESTNÁVATEĽA
ROLAND KLOKNER

SKRACOVANIE PRACOVNÉ ČASU SA OKREM ZAMESTNANCOV NEMENEJ TÝKA AJ ZAMESTNÁVATEĽOV. AKÝ MAJÚ NA TÚTO
TÉMU POHĽAD PRÁVE ONI, SME SA DOZVEDELI OD MIRIAM ŠPÁNIKOVEJ, HOVORKYNE ASOCIÁCIE ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH
ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tento rok uplynie 100 rokov od zavedenia osemhodinového
pracovného času. Myslíte si, že by po sto rokoch bolo možné
pristúpiť znova k jeho skracovaniu?
Pracovná legislatíva v súvislosti s dĺžkou pracovnej doby sa
čoraz viac uvoľňuje, čomu sa prirodzene prispôsobujú aj
mnohé firmy. Napríklad pred polstoročím bolo bežné pracovať 6 dní v týždni. Postupne sa legislatíva uvoľňovala - najskôr
bola každá štvrtá sobota voľná, neskôr každá druhá, až sa
napokon došlo k úplnému vypusteniu sobôt, čím sa zaviedol
5-dňový pracovný týždeň.

Za akých podmienok by bolo podľa vás možné uvažovať nad
skracovaním pracovného času?
Sme toho názoru, aby sa tento inštitút upravoval formou
kolektívnych vyjednávaní, kde koniec koncov už dnes majú
mnohé firmy vo svojich kolektívnych zmluvách dohodnutý
kratší pracovný týždeň, ako je štandardná pracovná doba.
Nesúhlasíme, aby bola kratšia pracovná doba prikázaná centrálnym spôsobom.
Na akých pozíciách by sa podľa vás mohol
pracovný čas skracovať?

Je na Slovensku priestor na skracovanie pracovného času?
Každý zamestnávateľ musí osobitne zvážiť svoje možnosti.
Slovenský Zákonník práce v § 85 ods. 5 okrem iného sta
novuje, že „pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín
týždenne“. Stanovuje teda horné maximum, a je na dohode
zamestnávateľa a odborov, aká bude pracovná doba, nesmie
samozrejme prekročiť maximálnu.
Aké by boli možné výhody zo skracovania pracovného času?
Jednou z výhod skrátenia pracovného času pre zamestnávateľa môže byť napr. benefit spokojného a viacej od
dýchnutého zamestnanca. Bohužiaľ pri dnešnom akútnom
nedostatku pracovnej sily je veľmi ťažké z pohľadu zamestnávateľov hovoriť o skrátení pracovného času. Ako sme už
hovorili je to na zvážení každého zamestnávateľa, či mu to
ekonomická ako aj personálna situácia vo firme umožňuje, a
je to samozrejme aj otázka kolektívneho vyjednávania.

Je to individuálne, predpokladáme, že skôr na pozíciách v
nevýrobnom sektore.
Máte vo vašej asociácii členov, ktorí majú pracovný čas kratší
ako 37,5 hodiny týždenne? Ak áno, aké sú ich skúsenosti?
Áno, je to výsledok kolektívneho vyjednávania v konkrétnej
firme. U mnohých zamestnávateľov sa uplatňuje tzv. skrátený
fond pracovného času na 37,5 hodiny alebo aj 36,5 hodiny,
u vybraných typových pozícií je to dokonca 36 hodín. Treba
rozlišovať medzi pracovným pomerom na kratší pracovný čas,
ktorý vždy pre zamestnanca znamená nižšiu mzdu vzhľadom
na znížený fond pracovného času a tzv. zníženým alebo
skráteným fondom pracovného času, ktorý je pre zamestnanca výhodný, pretože znamená rovnakú mzdu v menšom
– zníženom fonde pracovného času.
Ako vidíte budúcnosť v tejto oblasti?

Aké by to mohlo priniesť riziká?
Kratší pracovný týždeň vytvára firmám, ktoré majú napr.
nepretržité prevádzky, vyššie náklady v súvislosti s prijímaním
nových ľudí, či zvýšenej administratívy. V zmenovom režime
výkonu práce, alebo v nepretržitej prevádzke by si vyžiadala
táto zmena nutnosť prijatia ďalších zamestnancov, čo je v
súčasnej situácii problematické aj vzhľadom na spomínaný
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.
WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 6

Tak ako sme už spomenuli, zastávame názor, aby sa tento inštitút upravoval formou kolektívnych vyjednávaní, kde každá
firma najlepšie vie, aké sú jej možnosti. Nesúhlasíme, aby
bola kratšia pracovná doba prikázaná centrálnym spôsobom.
V súčasnej situácii, keď je na trhu práce nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, takmer vo všetkých sektoroch nášho
hospodárstva, je tento návrh skôr odmietaný ako podporovaný.

KLIENTSKE
CENTRUM
ODBOROV

Potrebujete
právnu radu?

Klientske centrum odborov poskytuje bezplatné právne poradenstvo v týchto oblastiach:

Pracovné právo

Diskriminácia
a rovnosť príležitostí

Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

Sociálne a zdravotné
poistenie

Celoživotné
vzdelávanie

Finančné poradenstvo

Ako prebieha riešenie podnetu?

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

Klient
Klient

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
Všetky potrebné informácie získate na www.kozsr.sk v sekcii Klientske centrum odborov.
Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II
ITMS2014+: 312031B970

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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ODBORY

PRÁCA NADČAS, NOČNÁ PRÁCA, ZDRAVIE ZAMESTNANCOV,
TRH PRÁCE - ODBORY = ZAČAROVANÝ KRUH?
BOHUSLAV BENDÍK

MEDZI ZÁKLADNÉ PRÁVA ZAMESTNANCOV PATRÍ PRÁVO NA SPRAVODLIVÉ A USPOKOJUJÚCE PRACOVNÉ PODMIENKY,
ALE AJ NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI A ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ TOTO PRÁVO NAPĹŇAŤ
A CHRÁNIŤ. TOTO PRÁVO JE ZAKOTVENÉ V ZÁKLADNOM DOKUMENTE, KTORÝM JE ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
ĎALŠIE ZÁKLADNÉ USTANOVENIA V ZÁKONNÍKU PRÁCE, ZÁKONE O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI A V
CELOM RADE SÚVISIACICH ZÁKONOV, NARIADENÍ A LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV, SÚ DOSTATOČNE ŠIROKÝM LEGISLATÍVNYM
PRIESTOROM NA VYTVÁRANIE ZDRAVIU NEZÁVADNÝCH A BEZPEČNÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK.
Neznamená to iba plnenie povinností vyplývajúcich z množstva zákonov, predpisov a nariadení, ale aj snahu dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom zamestnancov,
eliminovať pracovný stres a mnohé ďalšie okolnosti, ktoré
ovplyvňujú kvalitu celkového života ľudí. Pre každú oblasť
starostlivosti o BOZP sú pre odbory tieto východiská určujúce.
Dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce v organizovaní
práce nadčas a nočnej práce je dôležité nielen z pohľadu
dodržiavania zásad BOZP. Nedodržiavanie stanovených
noriem, oddychu po práci, zdravotnej starostlivosti, stravovania a pod. má totiž významne negatívny vplyv na zdravie
človeka.
Zákonník práce v § 97 presne a jasne vymedzuje podmienky,
za ktorých je možné nariadiť zamestnancovi prácu nadčas
a v akom rozsahu, podmienky zdravotnej starostlivosti,
stravovania, prestávok medzi pracovnými zmenami a mnoho
súvisiacich opatrení, ktoré je zamestnávateľ povinný plniť. Na
druhej strane upravuje aj práva a povinnosti zamestnancov, za
ktorých môžu takúto prácu odmietnuť.
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Človek nie je stvorený na prácu v noci
Podobne v § 98 Zákonníka práce sú jasne vymedzené povinnosti pri vykonávaní nočnej práce. Nie je cieľom tohto
príspevku citovať povinnosti a množstvo legislatívy, ktorá
upravuje podmienky pri vykonávaní práce nadčas a nočnej
práce, pokúsim sa však nielen pomenovať problémy, ale aj
nájsť východiská zo začarovaného kruhu, ktorý vytvárajú trh
práce a ekonomická závislosť zamestnancov prijímať aj nevyhovujúce podmienky práce.
Nočná práca môže v tele spôsobiť chaos, tvrdia vedci z
britského Centra pre výskum spánku. V najnovšej štúdii, ktorú
publikovali v časopise Proceedings of the National Academy
of Sciences. Uvádzajú, že nočné pracovné zmeny spôsobujú
narušenie organizmu až na molekulárnej úrovni.
Ľudské telo má totiž vlastný prirodzený rytmus alebo biologické hodiny, ktoré ho nútia cez noc spať a byť aktívny cez deň.
Tie ovplyvňujú hormóny, teplotu organizmu, mozog i náladu.
Vedci pomocou skúmania účastníkov, ktorí prešli na nočnú
prácu, zistili, že šesť percent génov v ľudskom tele je presne

načasovaných, aby sa spustili v určitom čase počas dňa. Keď
teda účastníci pracovali v noci, ich organizmus nefungoval
správne. „Pri zle načasovanom spánku sa rozladí viac ako 97
percent rytmických génov. Toto vysvetľuje, prečo sa cítime
zle po prechode časovými pásmami alebo pri nepravidelných pracovných zmenách. Je to chaos. Podobne ako žiť v
dome, ktorý má v každej miestnosti inak nastavené hodiny.
To, prirodzene, vedie v domácnosti ku zmätku,“ uvádza sa v
štúdii.
Vedci pritom už dávnejšie poukázali na vyššie riziko vzniku
obezity či cukrovky druhého typu u ľudí, ktorí pracujú na
zmeny. Iné analýzy tvrdia, že u nočných pracovníkov je častejší
aj srdcový infarkt. Negatívne účinky nočnej práce sa pritom
nemusia prejaviť okamžite. Vedci však predpokladajú, že tieto
ochorenia súvisia so zmenami fungovania rytmických génov.
Každý z nás je iný. To, čo je pre jedného neúmerná záťaž,
môže byť pre iného úplná pohoda. Platí to aj pre nočné
zmeny. Nie každý si dokáže po čase zvyknúť na obrátený
režim, počas ktorého bdie v noci a odpočíva za bieleho dňa.
Biorytmus každého človeka potrebuje istý čas na prispôsobenie a ani to nemusí prebehnúť dokonale. Objavuje sa
narušený spánkový režim, nesústredenosť, podráždenosť,
poruchy príjmu potravy, či bolesti hlavy a ďalšie zdravotné
problémy.
O tom, že práca v noci je pre organizmus záťažou bez ohľadu
na to, akú má povahu, svedčí aj fakt hovoriaci o tom, že by ju
napríklad nemali vykonávať tehotné a dojčiace ženy, či matky
starajúce sa o veľmi malé dieťa.
Je dosť možné, že jedného dňa bude oficiálne nočná práca
vyhlásená za mimoriadne rizikovú vzhľadom na vznik rakoviny. V zahraničí boli uskutočnené viaceré výskumy, do ktorých
boli zapojení pracovníci v nočných zmenách, pričom sa u nich
sledoval výskyt rakoviny. Prekvapujúco bol až o pätinu vyšší.
Nadčasy sa neoplatia, zdravie je prednejšie
Na mnohých pracovných pozíciách sú úplne bežnou záležitosťou a nikto sa nad mini ani len nepozastaví. Avšak ak ich aj
zamestnávateľ prepláca a svedomito počíta, nie sú nadčasy
žiadnou výhodou. Znamenajú pre organizmus vážnu záťaž a
riziko.
Je známe že nadčasy ovplyvňujú náladu, množstvo stresu
a dlhodobé zaťažovanie prináša aj menej viditeľné riziko problémy so srdcom. U ľudí, ktorí pracujú 55 hodín týždenne
(11 hodín denne), hrozí vyššia pravdepodobnosť vzniku
nepravidelného srdcového rytmu. Srdcová arytmia sa spája
s mozgovou príhodou a ďalšími zdravotnými problémami.
Pravdepodobnosť srdcovej arytmie u ťažšie pracujúcich bola
o 40 percent vyššia, ako u ľudí, ktorí pracovali 35 - 40 hodín
týždenne(7 až 8 hodín denne).
Informácie z niekoľkých zdravotníckych výskumov týkajúcich
sa vplyvu nadčasovej práce a nočnej práce na zdravie zamestnancov poukazujú na úskalia, ktoré dlhodobo vykonávanie
takejto práce spôsobuje. Odbory vo svojej kontrolnej činnosti
zisťujú opakovane nedostatky pri organizovaní práce nadčas
a práce v noci. Trh práce totiž ovplyvňuje negatívne aj túto

oblasť. Zamestnanci totiž prijímajú prácu nadčas ako jednu z
mála možností zvýšenia príjmu.
Výskyt nadčasovej práce pretrváva aj pri rizikových prácach
v rámci štandardnej prevádzky so súhlasom zamestnanca,
zdôvodňovaný mimoriadnymi udalosťami.
Najčastejšie nedostatky:
❶ pri práci v noci spravidla nie je zabezpečované zamestnávateľmi stravovanie zamestnancov,
❷ výkon nočnej práce bez preukázateľného zdravotného
posudku zamestnanca na jej výkon,
❸ nedostatky boli zistené aj v posudzovaní zdravotnej
spôsobilosti na nočnú prácu,
❹ nie je preukázateľný súhlas zamestnanca s prácou nad
čas nad hranicu stanovenú Zákonníkom práce,
❺ zamestnancom pracujúcim v noci nie sú poskytované
bezpečnostné prestávky,
❻ porušovanie stanovených podmienok a limitov práce
nadčas v pohotovostných službách.
Názov tohto príspevku, ktorý hovorí o akomsi začarovanom
kruhu, je možno prisilný, avšak realita a skutočná situácia
hovorí, že tomu tak niekedy naozaj je. Ako však z tohto
začarovaného kruhu von?
❶ Legislatíva v danej oblasti je naozaj rozsiahla a pri jej
dôslednom dodržiavaní by nemalo dochádzať k poškodzovaniu zdravia zamestnanca, a to pri dôslednom prihliadaní na
individuálne schopnosti zamestnanca.
❷ Dôslednou preventívnou zdravotnou starostlivosťou
a zaraďovaním zamestnanca na prácu s ohľadom na jeho
zdravotnú spôsobilosť by sa malo predísť tomu, aby človek,
ktorý nemá schopnosti na to, aby zvládal riziká vyplývajúce z
takejto práce, ju naozaj aj nevykonával.
❸ Zo strany zamestnanca neprijímať prácu, ktorá mu
zjavne škodí, nezvláda pracovné zaťaženie, ktorá vyžaduje
vysoké nároky na čas, energiu a spôsobuje nesúlad medzi
osobným a pracovným životom.
Stručný náčrt základných východísk môže pôsobiť, že riešenie
je jednoduché. Je tomu ale naozaj tak? Žiaľ, nie. Sme svedkami, že bez ohľadu na druh vykonávanej práce zamestnanci
pracujú viac ako je stanovený pracovný čas, aj keď nadčasová
práca nie je vykazovaná. Týka sa to množstva profesií.
Pri výhodných objednávkach, ktoré zamestnávateľ dostane,
zamestnanci dobrovoľne pracujú aj nadčas, aj v noci, a to bez
potrebného odpočinku. Pritom je dokázané, že tzv. rutinné
vykonávanie práce unavenými zamestnancami ide ruka v ruke
so zvýšeným rizikom vzniku pracovných úrazov.
Univerzálne riešenie sa hľadá ťažko. Je však potrebné upozorňovať na zdravotné dôsledky, ktoré vykonávanie práce
nadčas a nočnej práce so sebou prináša. Pomenovanie
príplatkov za prácu nadčas a prácu v noci ako „benefitov“, ako
ich nazývajú niektorí zamestnávatelia, zásadne odmietame.
Žiaden príplatok nenahradí prípadné škody na zdraví človeka.
AUTOR JE PORADCOM BOZP PRI KOZ SR.
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NÁZOR

SKRÁTENIE PRACOVNÉHO ČASU MÁ VÝZNAM
EDUARD CHMELÁR
DĹŽKA PRACOVNEJ DOBY PATRÍ MEDZI ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE PRÁVA. NEDÁVNO SME SI PRIPOMENULI 70. VÝROČIE
VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV A UŽ TAM SA V ČLÁNKU 24 HOVORÍ, ŽE „KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA ODPOČINOK
A NA ZOTAVENIE, HLAVNE TIEŽ NA ROZUMNÉ VYMEDZENIE PRACOVNÝCH HODÍN A PRAVIDELNÚ PRACOVNÚ DOVOLENKU.“
NESKÔR PRÁVNE ZÁVÄZNÝ MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O HOSPODÁRSKYCH, SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH PRÁVACH UZNAL
V ČLÁNKU 7 ODS. D „PRÁVO NA ODPOČINOK, ZOTAVENIE A ROZUMNÉ VYMEDZENIE PRACOVNÝCH HODÍN A PRAVIDELNÚ
PRACOVNÚ DOVOLENKU, AKO AJ ODMENU V DŇOCH VEREJNÝCH SVIATKOV“.
Toto právo ľuďom nikdy nepadlo do lona ako dar od veľkorysých
zamestnávateľov, ale museli si ho tvrdo vybojovať. Dnes sa zdá
priam neuveriteľné, že ešte na začiatku minulého storočia, prakticky až do konca monarchie, v Uhorsku neexistovala osobitná
právna úprava, ktorá by obmedzovala pracovný čas robotníkov.
Zvyčajne sa pohyboval okolo 16 hodín. Uhorsko v tomto smere
značne zaostávalo nielen za ostatnými európskymi krajinami, ale
aj za rakúskou časťou monarchie, kde bol maximálny pracovný
čas od roku 1884 obmedzený na 12 hodín denne. Preto ma
trochu zamrzelo, že pri 100. výročí založenia Česko-Slovenska
si naši politickí predstavitelia nepripomenuli, že republika nám
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priniesla aj uzákonenie 8-hodinového pracovného času. Rovnako som bol sklamaný, že diskusia o 50. výročí obrodného procesu z roku 1968 sa zúžila len na tanky, ale nikto nespomenul,
že Pražská jar priniesla aj skrátenie pracovného týždňa na 5 dní
(dnes už samozrejmé voľné víkendy).
NA produktivity
ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY
PRÁCE
NástrojNÁSTROJ
na zvýšenie
práce

Je preto zvláštne, že hoci produktivita práce mnohonásobne
vzrástla (za posledných dvadsať rokov bol jej rast najvyšší v
strednej a východnej Európe), denný pracovný čas sa u nás

jedného mesiaca odpracovala 159 hodín nadčasov, zomrela
vo veku 31 rokov v dôsledku prepracovania – musia každého
presvedčiť, že tadiaľto cesta nevedie. Trend skracovania času
urýchľuje aj nastupujúca robotizácia, ktorá ničí pracovné
miesta. Je preto najvyšší čas otvoriť túto tému politicky aj na
Slovensku.
PRACUJEME
V RÁMCIúnie
EURÓPSKEJ ÚNIE
Pracujeme
najviac vNAJVIAC
rámci Európskej

Na Slovensku riešia odborári množstvo problémov s pracovným
časom. Okrem toho, že máme najdlhší týždenný pracovný čas
v EÚ (40 hodín týždenne bez prestávky na jedlo a oddych, vo
väčšine iných krajín je to 40 hodín vrátane prestávky na jedlo a
oddych, ale napríklad v Holandsku 33 hodín vrátane prestávky),
máme najväčší podiel práce v noci zo všetkých krajín EÚ – takmer 17 percent zamestnancov na Slovensku pravidelne pracuje
v noci, kým priemer EÚ je 6 percent. Spolu s Írskom a Holand
skom patríme medzi tri štáty krajín EÚ s najvyšším počtom ľudí
pracujúcich pravidelne v nedeľu.
K najväčším problémom pracovného času na Slovensku však
patria nadčasy. Tie patria medzi najvyššie v Európe. Až do
nedávna sme držali rekord. Zamestnávateľ síce môže nariadiť
zamestnancovi najviac 150 hodín práce nadčas ročne, ale
zamestnanec sa pre ňu môže dobrovoľne rozhodnúť až do výšky
400 hodín ročne, čo je jednoznačne najviac v krajinách EÚ. Všetci vieme, čo táto „dobrovoľnosť“ znamená a načo sa toto ustanovenie § 97 ods. 10 Zákonníka práce zneužíva (keď nechceš,
môžeš si ísť hľadať robotu inde). A naši pracujúci vedia svoje aj
o tom, ako sa preplácajú nadčasy u nás... Nikdy sme však proti
týmto otrockým podmienkam výraznejšie neprotestovali. Naopak, iste si spomeniete na poslanca SDKÚ Ivana Štefanca (dnes
europoslanca za KDH), ktorý pred štyrmi rokmi navrhoval, aby
sa dalo robiť ešte viac nadčasov.
Nedajme sa zotročiť!NEDAJME SA ZOTROČIŤ!
nemenil už sto rokov a týždenný pracovný čas polstoročie. Aj
preto už niekoľko rokov presadzujem skrátenie pracovného
času. Buď na 4-dňový alebo 35-hodinový pracovný týždeň.
Skúsenosti s týmto opatrením si dnes už pochvaľujú aj niektoré
firmy. Telemarketingová spoločnosť Pursuit Marketing zaviedla
pred dvoma rokmi 4-dňový pracovný týždeň s ponechaním
pôvodných platov a nevie si toto opatrenie vynachváliť. Za to
obdobie stúpla produktivita práce takmer o tretinu, čo je však
rovnako podstatné, ak nie dôležitejšie – zamestnanci sú oveľa
spokojnejší a zdravší.
Mnohí podnikatelia a politici majú voči týmto opatreniam
predsudky a ich klasická výhovorka, že ekonomika si to nemôže
dovoliť (ktorú používali aj bohatí továrnici a politici v 19. storočí
pri neochote obmedziť neľudský pracovný čas hraničiaci s
otroctvom), sa ukazuje ako falošná. Súčasný model zamestnania ničí zdravie robotníkov, z ekonomického hľadiska je
úplnou katastrofou a ešte sa tvári, že vďaka tomu ekonomika
napreduje. Je to presne naopak. Skúsenosti zo Švédska, Fínska,
ale aj Veľkej Británie, kde tento experiment zatiaľ dobrovoľne
zaviedli, jednoznačne ukazujú, že toto je budúcnosť. A naopak,
skúsenosti z Japonska - kde minulý rok jedna žena, pracovníčka japonskej verejnoprávnej televízie NHK, ktorá v priebehu

Celkom inak prebehlo zavádzanie tohto opatrenia v Maďarsku.
Poslanci maďarského parlamentu schválili 12. decembra ostro
kritizovanú novelu zákonníka práce, ktorá zvyšuje rámec dobrovoľných ročných nadčasov z 250 na 400 hodín, čím nás naši
južní susedia dobehli.
Okrem nadčasov si Orbánova vládna väčšina odhlasovala, že vyplácanie nadčasov sa môže odkladať až tri roky. Opozícia nazvala túto novelu „otrokárskym zákonom“ a proti tejto legislatívnej
zmene protestovali v Budapešti tisíce odborárov. Kričali „Nechceme byť otroci!“ a polícia ich rozohnala slzotvorným plynom.
Prečo Slováci chcú byť otroci? Prečo sa nevzbúria proti takýmto
pracovným podmienkam? Možno si niektorí pamätáte, ako som
pred rokom v televízii TA3 upozornil na neznesiteľné pracovné
podmienky v Samsungu Galanta, odkiaľ slovenskí zamestnanci
doslova utekajú a namiesto nich tam načierno dovážajú Srbov.
Moje vystúpenie vyvolalo veľký ohlas a reakcia ministra bola:
tak to tým Srbom zlegalizujeme. Nie zlepšíme pracovné podmienky slovenských zamestnancov – zlegalizujeme alebo (ak
chcete) etnicky zrovnoprávnime otroctvo.
AUTOR JE HISTORIK, POLITICKÝ A MEDIÁLNY ANALYTIK.
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ODBORY

ČAS AKO PREDMET POLITICKÉHO KONFLIKTU
KATEŘINA SMEJKALOVÁ
NA SVOJOM MANIFESTAČNOM MÍTINGU „KONEC LEVNÉ PRÁCE“ V SEPTEMBRI TOHTO ROKU PRIŠLI ODBORY
(ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV – POZN. REDAKCIE) NIELEN S POŽIADAVKOU NA ZVYŠOVANIE
MIEZD, AKO V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH, ALE NAJNOVŠIE SI TIEŽ NÁROKUJÚ PLOŠNÉ ZNÍŽENIE PRACOVNÉHO ČASU
O POL HODINY DENNE BEZ ZODPOVEDAJÚCEHO KRÁTENIA MZDY. PRIPÁJAJÚ SA TAK K STÁLE ČASTEJŠÍM HLASOM V CELEJ
EURÓPE, KTORÉ SÚ PRESVEDČENÉ O TOM, ŽE ČAS JE VO VYJEDNÁVANÍ MEDZI ZAMESTNANCAMI A ZAMESTNÁVATEĽMI
PODOBNE DÔLEŽITOU MENOU AKO PENIAZE, PRETOŽE LEN PRIAZNIVÁ SÚHRA OBOCH VELIČÍN OVPLYVŇUJE KVALITU
ŽIVOTA PRACUJÚCICH.
Skrátka aj čas je konfliktná politická kategória, hoci doteraz bola
ako taká skôr zanedbávaná. Veď načo sú človeku slušné peniaze,
keď nemá dostatok voľného času na veci, ktoré ho tešia, či už
ide o rodinu, priateľov alebo koníčky? Debata to, samozrejme,
nie je úplne nová, aj náš terajší štandardný osemhodinový
pracovný čas bol svojho času skrátením dlhšej pracovnej doby.
Medzitým akoby sa však už zabudlo, že to rozhodne nemusí byť
konečná.
Argumentov, ktoré na svojej strane odbory pre takú zmenu
majú, je nepreberné množstvo. Mimo už vyrieknutého apelu na
zvýšenie kvality života pracujúcich, sa napríklad v zahraničnej
praxi ukazuje, že kratší pracovný čas môže, trochu kontrain
tuitívne, viesť k tomu, že ľudia zvládnu viac práce, alebo ju
odvedú kvalitnejšie. To preto, že sú odpočinutejší a tiež motivovaní pracovať bez väčších prieťahov. To sa neprejavuje
len na úrovni jednotlivých podnikov, ale aj celých národných
hospodárstiev. Existuje súvislosť medzi dĺžkou pracovného času
a hospodárskou prosperitou, pričom všeobecne platí, že krajiny
s kratšou dĺžkou práce sú na tom ekonomicky lepšie. Nejde
samozrejme len o dôsledok toho, že by ich pracujúci boli vďaka
dlhšieho voľného času v práci sviežejší. Celkovo väčšinou tieto
krajiny disponujú hospodárstvami, ktoré namiesto veľkého
objemu lacnej, nízkokvalifikovanej práce vsádzajú na menšie
množstvo vysoko kvalifikovanej drahej práce podporenej
špičkovými technológiami. Skracovanie pracovného času je preto špeciálne v českom prípade tiež jedným z prostriedkov, ako
prechod na takú žiaducu podobu nášho hospodárstva vyvolať.
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ZÁKLADNÉ
OSI PRE PREMÝŠĽANIE
Základné
osi pre premýšľanie
o skracovaníO SKRACOVANÍ

Modelov, akými možno pracovnú dobu skracovať, je mnoho. A
hoci sa české odbory v tomto okamihu už pre jeden konkrétny
rozhodli, určite sa oplatí zaoberať ďalšími možnými. Či už o skorej príprave ďalších celoplošných požiadaviek, alebo napríklad
pre inšpiráciu - čo je nad rámec centrálneho zákonného riešenia
možné vyjednať kolektívne. Základné osi, ktoré nám napomôžu
premýšľať o rôznych možnostiach, sú nasledovné. Je prioritou
usilovať o skrátenie pracovného času centrálne a jednotne,
nezávisle od rôznych individuálnych potrieb pracujúcich, alebo
preferujeme individuálne riešenia v rámci stanoveného koridoru? Má ísť o skrátenie pracovnej doby stále alebo dočasné
a ako budú v druhom prípade nastavené podmienky pohybu medzi rôznymi modelmi? Hovoríme o skracovaní dennej
pracovnej doby, alebo sa usilujeme vydobyť si ďalší celý deň
v týždni voľný? Alebo nám ide o zníženie jej objemu za ešte
dlhšie časové obdobie, ako je týždeň, napríklad o skrátenie celoročného pracovného času predĺžením zákonnej dovolenky, či
zavedením možnosti vziať si v prípade potreby dlhšie voľno? Má
byť takéto dlhšie voľno aspoň sčasti platené, alebo neplatené?
Bude možné si ho vziať iba na vopred stanovené, kontrolované
účely? V neposlednom rade sa potom v starnúcich spoločnos
tiach vynára otázka celoživotnej pracovnej doby, ktorá sa dotýka
problematiky zastropovania veku odchodu do dôchodku, či
rôznych flexibilných časových modelov pre ľudí v dôchodkovom
veku.
Z načrtnutých možností ako presne pracovnú dobu skracovať,

vyplýva, že ide o nástroj, ktorý pri rozvážnom použití môže
plniť celý rad regulačných a podporných politických funkcií. Až
potom pôjde o poskytnutie priestoru dovzdelávať sa, čo bude
s postupujúcou digitalizáciou stále urgentnejšie. Starať o deti a
ďalšie závislé osoby, bude zase dôležitejšie tým, ako obyvateľstvo starne. Vhodné skracovanie pracovnej doby ale môže tiež
mať, možno trochu prekvapivo, napríklad ekologické dopady.
Má sa za to, že je z tohto hľadiska lepšie skrátiť pracovný týždeň
o celý deň, ako nadrobno dennú pracovnú dobu. Ušetria sa tým
emisie spojené s dochádzaním v piaty pracovný deň, aj množstvo energie potrebnej na zapínanie a vypínanie všetkých pracovných prístrojov. Budú sa totiž v mnohých prípadoch zapínať
a vypínať len štyrikrát miesto päťkrát.
Zahraničné príklady ZAHRANIČNÉ PRÍKLADY
Poďme sa na niektoré konkrétne inšpiratívne modely skracovania pracovného času zo zahraničia pozrieť bližšie. Nemeckí kováci začiatkom februára tohto roka uzavreli so zamestnávateľmi
v tomto ohľade prelomovú dohodu pre takmer štyri milióny
pracujúcich v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle.
Tarifná zmluva, ktorá platí až do marca 2020, obsahuje popri
skôr miernom zvýšení miezd o 4,3 percenta predovšetkým
možnosť znížiť si na obdobie až dvoch rokov pracovnú dobu z
plného úväzku, ktorý znamená pre nemeckých kovákov už teraz
štandardne len 35 hodín týždenne, na 28 hodín týždenne. Zmluva tiež obsahuje na rok 2019 niekoľko jednorazových bonusov,
ktoré si budú môcť pracujúci s rodinnými povinnosťami alebo
namáhavejšími pracovnými podmienkami, ako práca na zmeny,
premeniť na ďalšie voľno. Celé opatrenie je ešte doplnené
mechanizmami, ktoré na podnikovej úrovni zabezpečujú, aby
skrátenie pracovného času jedným nemalo za následok intenzifikáciu práce iných, ktorí túto možnosť nevyužijú.
Ústupkom z pôvodných požiadaviek odborov je, že pracujúci zrejme nedostanú za skrátenie pracovného času žiadnu
kompenzáciu ušlej mzdy. Pôvodne sa hovorilo o tom, že by tí,
ktorí budú pracovať menej, napríklad práve preto, že sa popri
práci musia starať aj o malé deti alebo chorých rodičov, dostali
niekoľko stoviek eur mesačne ku skrátenej mzde, aby tento
model, najmä pre menej zarábajúci, prichádzal vôbec do úvahy.
Zamestnávatelia si tiež presadili, že budú môcť uzavrieť viac
pracovných zmlúv so zvýšenou pracovnou dobou 40 hodín
týždenne. Ide teda o model časovo obmedzenej individuálnej
voľby pracovnej doby. Kto chce a potrebuje dočasne pracovať
menej, má tú možnosť, rovnako ako ten, kto by chcel alebo
potreboval pracovať viac. V tomto ohľade odborový zväz IG
Metall vo vyjednávaní vynikajúco naplnil očakávania svojich
členov. Minulý rok si urobil medzi svojimi členmi a členkami
reprezentatívny prieskum a otázka pracovného času sa ukázala
pre nich kľúčová. Osemdesiatštyri percent opýtaných chce mať
všeobecne možnosť zmeniť pracovnú dobu podľa svojich
aktuálnych potrieb, 80 percent mať možnosť ju flexibilne na
určitú dobu vyložene skrátiť.
Pritom je nemenej zaujímavé, že nemeckí kováci sú v prieskume
obozretní voči tým formám flexibility, ktoré sa u nás tešia veľkej
obľube. Celých 72 percent z nich si želá pracovnú dobu s jasným
začiatkom a koncom a len 34 percent ľudí si praje mať možnosť
občas pracovať z domu. Sú si zrejme dobre vedomí toho, čo sa u
nás zanedbáva. Že táto forma flexibility hrá často v neprospech

zamestnaných. Najmä, že na pozíciách bez jasne stanovenej
pracovnej doby a pri realizácii práce z domu v konečnom efekte
často pracujú viac, ako za čo dostanú zaplatené.
ZVOLIŤ
SI MEDZI
PENIAZMI
Zvoliť si medzi
peniazmi
a viac
voľna A VIAC VOĽNA

Rôznych modelov skracovania pracovnej doby je ale v Nemecku,
či už uplatňovaných či v diskusii, ďaleko viac. Napríklad
nemecké železnice svojím zamestnancom ponúkli už pred
rokom, že si môžu vybrať medzi zvýšením mzdy o 5 percent,
alebo len o polovicu, ale s navýšením ročnej dovolenky o šesť
dní. Toto by minimálne v lepšie platených sektoroch mohlo
byť inšpiráciou pre kolektívne vyjednávanie aj u nás (v Českej
republike - pozn. redakcie) Nemecká sociálna demokracia zase
mala v programe do minuloročných parlamentných volieb tak
zvanú rodinnú dobu (Familienzeit), prostredníctvom ktorej mali
obaja partneri možnosť redukovať pracovnú dobu dočasne do
koridoru okolo 30 hodín týždenne, aby sa mohli starať o dieťa
alebo iného člena rodiny, za čo im mala patriť určitá kompenzácia od štátu za výpadok mzdy.
Inšpiratívne nápady nájdeme aj inde v Európe. Napríklad
rakúske odbory vyjednali pod názvom Freizeitoption výrazne
individuálny model skrátenia pracovnej doby. Ľudia si tu môžu
vybrať nielen medzi vzrastom platu alebo dodatočnými dovolenkami v ľubovoľnom pomere, ale v prípade rozhodnutia sa
pre druhú možnosť si tiež vyberú voľno, ktoré by najlepšie
zodpovedalo ich prianiam a potrebám. Môže ísť pravidelne o
jednotlivé hodiny, celý deň raz za čas, niekoľko dní ako predĺženie dovolenky, alebo šetrenie si voľna na dlhšie jednorazové voľno. Takéto modely sú síce veľmi náročné na organizáciu práce a
koordináciu všetkých pracujúcich s ich individuálnymi modelmi,
na rakúskom príklade však vidieť, že sú realizovateľné, zrejme
okrem iného aj s pomocou moderných digitálnych plánovacích
systémov.
ČOpevnej
ĽUDIApracovnej
BEZ PEVNEJ
PRACOVNEJ DOBY?
Čo ľudia bez
doby?

Pri všetkých debatách o skracovaní pracovného času, v akomkoľvek režime, však musíme mať na zreteli jednu podstatnú
vec. Skracovanie pracovného času bude bez pochybností ľahšie
dosiahnuteľné v prosperujúcich sektoroch hospodárstva. Na
opačnom konci, ktorý čím ďalej, tým viac trpí miznutím plných
úväzkov spojených so zodpovedajúcim sociálnym zabezpečením
a mzdou, z ktorej by sa dalo vyžiť, je problémom skôr nízka
zamestnanosť, kedy by ľudia potrebovali pracovať viac, aby sa
boli schopní uživiť, alebo kde už teraz musia kombinovať viac
úväzkov. A nakoniec je tu celý sektor prekérnej práce na živnosť,
či rovno načierno, ktorého sa akékoľvek zákonné vymedzenie
pracovnej doby netýka vôbec. S nástupom platforiem sprostredkujúcich jednorazové pracovné zákazky sa tento sektor
zrejme bude v blízkej budúcnosti zväčšovať. Musíme si teda
dávať veľký pozor, aby v dôsledku chvályhodnej snahy o skrátenie pracovného času nakoniec neprišlo k ďalšiemu štiepeniu
spoločnosti na tých, ktorí majú prístup k luxusu krátkej pracovnej doby a na svoju mimopracovnú realizáciu a odpočinok, a
tých ostatných, ktorí, naopak, musia pracovať čoraz viac. To by
bolo v čase, kedy sa napätie medzi privilegovanými a neprivilegovanými vrstvami spoločnosti už dá krájať, fatálne.
AUTORKA JE POLITOLOGIČKA.
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NÁZOR

VO SVETE JE SKRACOVANIE
PRACOVNÉHO ČASU VÁŽNOU TÉMOU
ĽUBOŠ BLAHA
PRE ĽAVICU BOLO SKRACOVANIE PRACOVNÉHO ČASU VŽDY JEDNOU Z NAJVYŠŠÍCH PRIORÍT. SPOMEŇME SI NAPRÍKLAD NA
POLITICKÝ PROGRAM SPARTAKOVHO ZVÄZU V NEMECKU, AUTORKOU KTORÉHO JE RÓZA LUXEMBURGOVÁ. NAPÍSALA HO
NA SKLONKU PRVEJ SVETOVEJ VOJNY A POŽADOVALA 6-HODINOVÝ PRACOVNÝ ČAS.
Dodnes je táto agenda silná najmä v ľavicových stranách,
napríklad vo Švédsku v strane Ľavica, ale aj v mnohých odbor
ových zväzoch v Európe. Najznámejším prípadom celoštátneho
skrátenia pracovného času na 7 hodín denne je Francúzsko,
ktoré túto reformu prijalo počas vlády socialistov koncom
20.storočia.
Ale Francúzsko nie je jedinou krajinou, v ktorej sa skracuje
pracovný čas, pretože v mnohých štátoch je upravený v kolektívnych zmluvách, takže zákon nie je potrebný.
Navyše existujú aj príklady na lokálnej úrovni v jednotlivých
firmách – ide o niekoľko pokusov vo Švédsku (napríklad
severošvédska Kiruna) a v niekoľkých súkromných firmách v
Austrálii, na Novom Zélande a USA. Za zmienku stojí napríklad
to, že vo Švédsku bol spustený v roku 2015 dvojročný projekt
so 6-hodinovým pracovným dňom v Domove sociálnych služieb
Svartadalen (pre starších ľudí) v Göteborgu. Podľa vyjadrenia
opatrovateľky hodnotili tento projekt vysoko pozitívne, cítili sa
lepšie, mali menej dní práceneschopnosti, zvýšili svoju produktivitu, organizovali o 85% viac aktivít pre svojich pacientov.
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Vytvorili sa nové pracovné miesta pre 17 opatrovateliek, znížili
sa výdavky na nemocenské, začala sa diskusia o novej kultúre
práce a kratšom pracovnom čase.
Na lokálnej úrovni sa spojilo viacero švédskych samospráv a
nasledujú projekt z Göteborgu, chcú sa zamerať na skupiny
zamestnancov, v ktorých je vysoká chorobnosť a riziko vyhorenia (sociálni pracovníci, opatrovateľky, ošetrovateľky atď.). V
marci 2017 začal ďalší takýto 18-mesačný projekt v nemocnici v
meste Skelleftea. Aj v súkromnom sektore začal stúpať počet pilotných projektov testujúcich tento prístup, a to hlavne v oblasti
reklamy, konzultingu, telekomunikačných služieb a technologických firiem.
Vo Švédsku je silná tradícia flexibilného pracovného času, takže
v niektorých odvetviach nemá skrátenie pracovného času podporu, keďže ľudia aj tak v práci – v kancelárii, nesedia 8 hodín
denne. Vo všeobecnosti ale skracovanie pracovného času má
podporu nielen medzi väčšinou pracujúcich vo Švédsku, ale aj v
Európe.

Ciele tohto opatrenia sú obvykle tri: vytvorenie nových pracovných miest, ochrana zdravia pri práci a zosúladenie pracovného a rodinného života.
Čo sa týka najznámejšieho prípadu, ktorým je Francúzsko, z
hľadiska tvorby pracovných miest sa redukcia pracovného času
dvoma zákonmi v rokoch 1998 a 2000 (autorkou bola socialistická ministerka Lois Aubryová) považuje za úspešnú, aj keď
niekedy sa zdôrazňuje jej krátkodobý efekt. V rokoch 1998 až
2000 sa vytvorilo 350 000 nových pracovných miest.
Nasledovalo zlepšenie pracovných podmienok: zo správy
francúzskeho ministerstva práce z roku 2001 vyplýva, že 59%
všetkých opýtaných zamestnancov označilo vplyv skrátenia
za pozitívny. Z toho bolo až 61% žien a z nich až 72,5 % žien s
vysokoškolským vzdelaním – skupina, ktorá z toho profitovala najviac. Polovica rodičov (rovnako mužov, aj žien) s deťmi
mladšími ako 12 rokov sa vyjadrila, že trávia so svojimi deťmi
viac času.
Podľa správy Národnej agentúry pre zlepšenie pracovných
podmienok z roku 2014 priniesla redukcia pracovného času
najväčšie zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov
s vysokoškolským vzdelaním (pre mužov aj pre ženy) – väčšia
flexibilita, lepšia organizácia pracovného času. V robotníckych
povolania sa situácia k lepšiemu nezmenila, zostala rovnaká
alebo priniesla so sebou zintenzívnenie tempa práce.
Podľa aktuálnych európskych prieskumov platí, že na otázku,
koľko hodín týždenne by ste chceli pracovať, ak by vám ostala
rovnaká mzda ako doteraz, odpoveď za celú EÚ bola 31 hodín v
priemer: ženy 29, muži 34 hodín.
V jednotlivých členských štátoch EÚ sa to líšilo, Bulharom by

stačilo 38 hodín, Holanďania by chceli pracovať 26 hodín. Podľa
prieskumu by chcelo 44% zamestnancov mať viac času na svoje
koníčky, 60% je po práci príliš unavených, aby mohli plniť svoje
domáce povinnosti.
To všetko len dosvedčuje, že skracovanie pracovného času je
pre ľudí práce v Európe významnou témou a v súvislosti so
štvrtou industriálnou revolúciou, kedy sa očakáva nárast robo
tizácie a s tým súvisiaci nárast štrukturálnej nezamestnanosti, je
skracovanie pracovného času jedným zo základných nástrojov
ľavice na riešenie očakávaných sociálnych dosahov.
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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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