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ROZHOVOR

PREZIDENT KOZ SR: „ SVOJU PROFESIONÁLNU
KARIÉRU SOM OBETOVAL PRÁCI V ODBOROCH.“
ROLAND KLOKNER

KONCOM ROKA 2018 SI ZVOLIL SNEM KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVEN�
SKEJ REPUBLIKY SVOJHO NOVÉHO PREZIDENTA. NA DVA ROKY SA NÍM STAL PREDSEDA
ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE MÁRIÁN MAGDOŠKO. V ROZHO�
VORE S NÍM SI PREČÍTATE JEHO O POHĽADE NA SÚČASNÉ SPOLOČENSKÉ TÉMY, AJ O JEHO
PLÁNOCH DO BUDÚCNOSTI.
AKO STE SA DOSTALI K
ODBOROM?

Je o mne všeobecne známe,
že predtým, ako som bol
zvolený do úzkeho vedenia
odborov v polícii, som pracoval ako príslušník policajného
zboru. My sme v polícii nikdy
odbory nemali. Tie boli pred
rokom 1989 totiž v polícii
zakázané. V odboroch sa
mohli združovať len civilní
zamestnanci, policajti nie.
Keďže pomery v polícii boli
rovnako ako v celej spoločnosti koncom osemdesiatych
rokov neudržateľné, začali
sme uvažovať o tom, ako
ďalej. Vtedy nám mimoriadne pomohli naši nemeckí
kolegovia, policajní odborári,
ale aj federálni kováci,

pretože to bolo ešte v rámci
Československa. Nechali sme
si poradiť a dohodli sme sa na
založení odborov. V tom čase
sa musela kvôli tomu meniť
ústava aj zákon o združovaní
občanov tak, aby aj príslušníci
ozbrojených zborov mohli
zakladať odbory a organizovať
sa v nich. To bolo na prelome
rokov 1989 a 1990. Nikto
vtedy nevedel, či tieto zákony
zostanú nezmenené. Chva
labohu to tak ostalo. V januári
1990 bol založený Odborový
zväz polície na Slovensku a v
apríli v Čechách. Ja so sa stal
v septembri 1992 podpredsedom policajných odborov.
Odvtedy som celú svoju profesionálnu kariéru obetoval
práci v odboroch. Dnes
môžem s kľudným svedomím

povedať, že som sa vtedy
rozhodol správne.
BOLI ZAČIATKY VAŠEJ
ODBORÁRSKEJ PRÁCE
NÁROČNÉ?

Určite áno, nemal som žiadne
skúsenosti s odborárskou
prácou, všetko som sa učil
takpovediac za pochodu,
ale som za to veľmi vďačný,
lebo to boli skúsenosti na
nezaplatenie. V tých časoch
sme mali takmer stopercentnú organizovanosť. Po
prvých úspechoch a hlavne
stabilizácii spoločenských
pomerov začali ľudia vystupovať z odborov. Myslím si,
že hlavne preto, lebo si začali
uvedomovať, že výdobytky
pokračovanie na strane 2

Jednou z tém, ktoré azda nikdy nestratia na svojej aktuálnosti a vždy budú dôležitým
zdrojom konfliktu medzi tými,
ktorí mzdy vyplácajú a medzi
ich prijímateľmi, je výška minimálnej mzdy. K neutíchajúcej
debate o tomto fenoméne
prispieva nepochybne fakt, že
podľa tých druhých by mala
minimálna mzda každoročne
rásť. Zamestnávatelia popri kritike minimálnej mzdy
jedným dychom zdôrazňujú,
že oni aj bez jej ustanovenia
platia zamestnancom viac,
ako je zákonom predpísané
minimum. Prečo ju teda
odmietajú?
Radi argumentujú tým, že trh
vyrieši aj výšku miezd. Majú
pravdu. Je nespochybniteľné,
že približne každý šiesty
pracujúci Slovák zvolil prácu
v zahraničí práve pre lepšie
podmienky na trhu práce.
Zamestnávateľom však chýbať
nebudú. Vládna moc im
umožnila priviezť si lacnejších
zamestnancov zahraničia. Nie
je však deformáciou trhového
mechanizmu skôr to, že na
miesto uspokojovania dopytu
(po vyššej mzde) vymením
účastníkov obchodu?

Roland Klokner
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ROZHOVOR S PREZIDENTOM KOZ SR
POKRAČOVANIE Z TITULNEJ STRANY
odborov sa vzťahujú na všetkých, čiže aj na nečlenov. Postupne
sa členská základňa znižovala. Môžem však hrdo povedať,
že som zanechal zväz, ktorému členská základňa opäť rastie.
Myslím si, že v našej mladej republike musíme byť trpezliví a
vysvetľovať všetkým zamestnancom, že členstvo v odboroch
je dôležité. Lebo ak si všetci raz povieme, že načo budem v
odboroch, veď čo odbory vyjednajú v kolektívnom vyjednávaní,
sa vzťahuje aj na mňa, tak sa nakoniec stane, že žiadne odbory
nebudú a nebude mať kto vyjednávať. Ale ja verím , že sa
tak nestane. Myslím si, že to chce len čas. Poctivou prácou a
trpezlivým vysvetľovaním sa situácia zmení a počet členov nám
bude narastať.
AKO STE SA DOSTALI K
VIDÍTE PRÍČINU STRATY POPULARITY ODBOROV?
V ČOM
ODBOROM?

Myslím si, že zamestnanci musia odbory vnímať, cítiť, vedieť o
nich. To sa dá dosiahnuť jedine aktivitou smerom k členom, k
nečlenom, ale vo vzťahu k zamestnávateľovi. Ak ľudia vnímajú
odborovú organizáciu ako veľmi slabú, nemajú záujem byť
jej súčasťou. V mojom pôvodnom zväze máme skúsenosť, že
čím je organizácia geograficky bližšie k hlavnému mestu, tým
je percento členov v odboroch nižšie. Na Slovensku dlhý čas
žijeme s predstavou, že si dokážeme vybaviť veci po známosti,
nepotrebujeme na to odbory. Rodinkárstvo a klientelizmus je,
žiaľ, na Slovensku veľký fenomén. Z mojich skúseností mi vychádza, že tento fenomén sa prehlbuje blízkosťou k hlavnému
mestu, pretože tu sídlia všetky dôležité inštitucie.

„Z pozície prezidenta KOZ SR budem robiť
všetko preto, aby som svojich kolegov, ale
aj nečlenov odborov presvedčil, že naša
práca má význam, lebo zamestnancovi nikto
nič len tak nedaruje.“
ČO JE POTREBNÉ ZMENIŤ, ABY SA TENTO TREND ZASTAVIL?

Vzhľadom na krátky čas vo funkcii prezidenta Konfederácie
odborových zväzov SR nepoznám detailne situáciu v jednotlivých zväzoch a KOZ SR nemá nijaký nadradený vzťah k
členským zväzom. Odborové zväzy sú samostatné právne
subjekty. Každý z nich si robí svoju vlastnú odborovú politiku v
rámci prostredia, v ktorom existuje. Z pozície prezidenta KOZ
SR budem robiť všetko preto, aby som svojich kolegov, ale aj
nečlenov odborov presvedčil, že naša práca má význam, lebo
zamestnancovi nikto nič len tak nedaruje. Nič nie je zadarmo.
Toto si musia zamestnanci uvedomiť. Každý rok začíname
vyjednávať od nuly. Aj keď v ostatnom roku sa nám podarilo
uzavrieť kolektívnu zmluvu na dva roky. Pre toto je dôležité
členstvo v odboroch. Lebo zamestnávateľ nebude plniť požiadavky zopár zamestnancov. Preto si myslím, že treba s ľuďmi
komunikovať. Napriek tomu, že máme sociálne siete, verím,
že nie je nič lepšie ako osobný kontakt. V každom odborovom
zväze sú pre mňa najdôležitejšími radoví členovia.
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MYSLÍTE SI, ŽE EXISTUJE SOLIDARITA MEDZI JEDNOTLIVÝMI ZVÄZMI?
NA PROTESTNOM ZHROMAŽDENÍ ŽELEZNIČIAROV V BRATISLAVE
BOLO VIDIEŤ PODPORU ODBORÁROV Z INÝCH ZVÄZOV, NAPRÍKLAD
Z KOVO.

Solidarita v rámci Konfederácie odborových zväzov SR je veľká,
len všetko chce svoj čas. Pri tomto zhromaždení sme išli v
dvoch líniách. Ja som sa pre chorobu zhromaždenia zúčastniť
nemohol, ale ešte som stihol komunikovať tieto témy s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny a následne aj s predsedom
vlády. Veľmi vážne sme sa venovali aj situácii na železniciach.
Samozrejme, ak by sa v kolektívnom vyjednávaní nedohodli a
prešli by zo štrajkovej pohotovosti do štrajku, tak si myslím, že
by všetky zväzy prišli podporiť svojich kolegov, železničiarov.
Len to všetko má svoju postupnosť.
PREJDIME NA KONKRÉTNE TÉMY, KTORÉ SÚ V TOMTO ČASE
AKTUÁLNE. KAŽDOROČNE SA ODBORY VENUJÚ MINIMÁLNEJ
MZDE. MYSLÍTE SI, ŽE MÁ MINIMÁLNA MZDA OPODSTATNENIE?

Minimálna mzda je pre nás veľmi citlivá téma. Sú krajiny,
ktoré minimálnu mzdu nemajú, ale u nás ju našťastie máme.
Samozrejme, že má opodstatnenie. Ja si vlastne ani neviem
predstaviť, ako by to u nás vyzeralo, keby sme výšku minimálnej mzdy stanovenú nemali. Na Slovensku ešte stále nie sme
dostatočne zrelí a v stave, aby sme vedeli spravodlivo rozdeliť
zisky vyplývajúce z odvedenej práce. Treba myslieť aj na tých,
ktorí tie hodnoty vytvárajú. Buď to zamestnávatelia pochopia dobrovoľne, alebo to pôjde nedobrovoľne. V dnešných
podmienkach je teda minimálna mzda bez pochybností
potrebná. Jej zrušenie by malo za následky nepokoje, štrajky,
pretože zamestnávatelia nie sú ochotní sa podeliť o svoje
zisky so zamestnancami. Našou povinnosťou je bojovať za to,
aby sa podiel prostriedkov vynaložených na mzdy zvyšoval.
Nechápem, ako môžu prežiť napríklad slovinskí podnikatelia,
kde je podiel miezd na hrubom domácom produkte 50 percent.
Naši podnikatelia budú tvrdiť, možno aj po prečítaní tohto
rozhovoru, že nie sme kompetentní alebo dokonca kompletní.
Podľa nich, ak by prešli naše požiadavky, by celé Slovensko
padlo. Ja som presvedčený o opaku. Oni si stále neuvedomujú,
že iba spokojný zamestnanec je schopný vytvárať vyššie hodnoty, len takto dokážeme z neho vyťažiť jeho najlepšiu pracovnú schopnosť a silu. Zamestnanec musí byť dobre zaplatený
a musí pracovať v dobrých pracovných podmienkach. Časy
zlých pracovných podmienok a nízkych platov sa postupne,
aj keď veľmi pomaly, zo Slovenska vytrácajú a my sa musíme
postarať o to, aby zmizli úplne.
AKÁ BY TEDA MALA BYŤ VÝŠKA MINIMÁLNEJ MZDY?

Podľa odporúčaní Európskeho sociálneho výboru by to malo
byť 60 % z priemernej mzdy v hospodárstve. Môžeme diskutovať o tom, či to má byť 60 % z predpokladanej priemernej
mzdy na nasledujúci rok, alebo verifikovanej priemernej mzdy
za rok uplynulý. Myslím si, že tam nejaké dramatické zmeny nenastanú. Minulý rok sme prišli s návrhom na 635 euro. Vláda,
ktorá potom, ako sme sa so zamestnávateľmi nedohodli, nám
nevyhovela, preto podľa mňa ani nemá význam zaoberať sa
nejakým iným číslom. Ja som v zásade naučený pracovať tak,
že si tých cieľov určím radšej menej, ale snažím sa ich všetky
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do bodky naplniť. Chceme rokovať
so zamestnávateľmi. Nepotvr
dzujú sa ich prognózy, v ktorých
dlhodobo tvrdia, že zvyšovaním
minimálnej mzdy krachujú fabriky
a rušia sa pracovné miesta. Skôr je
to naopak. Aj pri raste minimálnej
mzdy nezamestnanosť klesá. Vyjednávanie o minimálnej mzde sa mi
zdá až nedôstojné.
V ROKU 2019 SA MALI ZVYŠOVAŤ
MZDY ZAMESTNANCOV VEREJNEJ A
ŠTÁTNEJ SPRÁVY. MÁME INFORMÁCIE, ŽE SA TO V MNOHÝCH MESTÁCH
RÔZNYMI SPÔSOBMI OBCHÁDZA.
ČO BY S TÝM MALI ODBORY ROBIŤ?

©KOZ SR, 2019

©KOZ SR, 2019

PREZIDENT KOZ SR SA STRETOL S PREDSEDOM VLÁDY SR
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Odbory v tejto veci už robia.
Som však neskutočne sklamaný.
Máme plné médiá, aj námestia
slušných ľudí. Každý hovorí o
tom, ako sa máme správať. Toto
je jeden z príkladov nekorektnosti. Cieľ kolektívnej zmluvy bol
jasný. Aby zamestnancom rástli
platy o 10 percent. Zase sa našli
majstri sveta v rozmýšľaní ,alebo
skôr majstri v ohýbaní zákonov,
lebo kolektívna zmluva vyššieho stupňa je na úrovni zákona.
To je naša slovenská bolesť. Je
obrovská hanba, že primátori,
župani, riaditelia štátnych inštitúcií
sa znížia k takémuto kroku. Že na
jednej strane zvýšia zamestnancom tarify a na druhej im zoberú z
pohyblivých zložiek platu. Ja som
listami požiadal všetkých aktérov
tohto nepekného divadla, aby
odstránili tieto veci a vrátili ľuďom
ich peniaze. A samozrejme som
ich aj upozornil, že Konfederácia
odborových zväzov SR podnikne
všetky právne kroky k vynúteniu
týchto nárokov. Listami som oslovil
aj predsedov strán vládnej koalície, predsedu vlády a predsedu
Združenia miest a obcí Slovenska a
informoval som ich, že ak nenastane náprava v tejto záležitosti,
budeme žiadať otvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a ich
doplnenie o dodatok, ktorý zabráni
takémuto primitívnemu zneužívaniu kolektívnej zmluvy na rok 2020
zo strany niektorých predstaviteľov
samospráv, ale aj štátnych organizácií, ktorí si o sebe myslia, že akí
sú jedineční, keď okradli svojich
zamestnancov.

PREZIDENT KOZ SR SA STRETOL S PREDSEDOM NR SR A S MINISTROM PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
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EKONOMIKA

MÁ ZMYSEL DIFERENCOVAŤ MINIMÁLNU MZDU?
MARTA HAŠKOVÁ
MINIMÁLNA MZDA JE JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH NÁSTROJOV ZVYŠOVANIA MIEZD V NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE.
JEJ VÝŠKA URČUJE MINIMÁLNU HODNOTU PRÁCE, KTORÚ JE POVINNÝ ZAMESTNÁVATEĽ ZAPLATIŤ ZAMESTNANCOVI
ZA ODPRACOVANÝ ČAS.
Minimálna mzda a jej výška
sú predmetom neustálych
diskusií. Najmä zo strany
zamestnávateľov predstavuje náklad, ktorý sa každým
rokom zvyšuje. Prenesením
minimálnej mzdy do nákladov
zamestnávateľa je potrebné
jej sumu navýšiť o ďalších
35,2 %, ktoré predstavujú
povinné zdravotné a sociálne
odvody zamestnávateľa za
zamestnanca, nehovoriac o
ďalších povinných nákladoch
na samotného zamestnanca.
Na minimálnu mzdu však
nemožno nahliadať len cez
faktor nákladovosti pre
zamestnávateľov. Dôleži
tejšie je, čo prináša, a to
je zvyšovanie príjmov ľudí,
vymanenie sa z pasce chudoby, zvyšovanie spotreby
domácností, ale aj možnosť
tvoriť úspory na nepriaznivé časy. Celkový efekt
WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 4

zvyšovania životnej úrovne
vďaka minimálnej mzde nie
je zanedbateľný vzhľadom
na nízku príjmovú úroveň na
Slovensku a snahu približovať
sa vyspelým ekonomikám
Európy.

Minimálna mzda
a legislatíva
Minimálna mzda sa v súčasnosti poskytuje na základe
zákona č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde zamestnancovi v pracovnoprávnom
vzťahu alebo v obdobnom
pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne
príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
Podľa zákona sa pri úprave
minimálnej mzdy prihliada
na celkovú ekonomickú a
sociálnu situáciu v Slovenskej
republike za dva kalendárne

roky predchádzajúce
kalendárnemu roku, na ktorý
sa navrhuje ustanoviť sumu
minimálnej mzdy.
Súčasný mechanizmus
umožňuje sociálnym partnerom dohodnúť sa na výške
minimálnej mzdy. Pokiaľ k
dohode nedôjde, rozhoduje
o jej výške vláda s prihliadnutím na názory sociálnych
partnerov, na objektívne
hospodárske ukazovatele,
vývoj kritérií na úpravu sumy
minimálnej mzdy, vývoj podielu čistej minimálnej mzdy
z čistej priemernej mzdy
najmenej za predchádzajúce
dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity práce, čo umožnilo jej
každoročný rast bez ohľadu
na politickú situáciu.
Na Slovensku sa zvyšovanie
minimálnej mzdy pros-

tredníctvom minimálnych
mzdových nárokov prenáša
aj do odmeňovania prác s
vyšším stupňom náročnosti
práce. Jednotnou minimálnou mzdou spolu s minimálnymi mzdovými nárokmi
sa zabezpečujú spravodlivé
minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov
v porovnateľnom postavení
bez ohľadu na vek, pohlavie,
zamestnávateľa, pracovnú
pozíciu, región, odvetvie a
pod.
Minimálne mzdové nároky
možno považovať za diferenciáciu minimálnej mzdy
na základe pracovnej pozície, nevyhnutné je však
ich dodržiavanie a správne
zaraďovanie zamestnancov
do jednotlivých stupňov
náročnosti práce. Nevýhodou
je, že sú aplikovateľné len
tam, kde nie je odmeňovanie

dohodnuté v kolektívnej
zmluve, keďže bol predpoklad, že kolektívne zmluvy
zabezpečia vyššiu úroveň
odmeňovania ako minimálna
mzda. Opak je pravdou a v
súčasnosti sú niektoré tarifné
systémy v kolektívnych zmluvách pod úrovňou minimálnej
mzdy, prípadne pod úrovňou
minimálnych mzdových
nárokov.
Ďalšími typmi minimálnej
mzdy, respektíve jej diferenciácie sú okrem typu
pracovnej pozície, diferenciácia na základe odvetvia alebo
regiónu. V poslednom čase sa
čoraz častejšie než v minulosti
otvára verejná diskusia na
tému možnosti zavedenia regionálnej, prípadne aj odvetvovej (rezortnej) minimálnej
mzdy v Slovenskej republike.
Zo strany zamestnávateľov
ide, samozrejme, najmä o
optimalizovanie nákladov
práce a odbory by stáli pred
otázkou, či chcú diferencovať
minimálnu mzdu vzhľadom na
prínosy, ale najmä negatíva.

Odvetvová minimálna
mzda
Častým odôvodnením zavedenia odvetvovej minimálnej
mzdy je, že jej stanovenie by
umožnilo citlivejšiu reakciu
na podmienky v jednotlivých
odvetviach hospodárstva, ktoré sa dnes naozaj z
hľadiska výkonnosti a produktivity práce nachádzajú v
rozdielnych situáciách.
Zavedenie odvetvovej minimálnej mzdy by mohlo byť
v rámci niektorých odvetví
akceptovateľné najmä z
dôvodu, že jej zavedenie
môže navodzovať dojem
jednoduchšieho kolektívneho
vyjednávania o mzdách.
Odvetvová minimálna mzda
sa stanovuje na odvetvie, v
ktorom pôsobí zamestnávateľ
a nie na pracovnú pozíciu,
ktorú zamestnanec vykonáva.

Zdanlivo „bohaté“ odvetvia
nemusia mať záujem o vyššie
minimálne mzdy, nakoľko
pri jej stanovení je platná
minimálna mzda na odvetvie
a prierezové a jednoduché
práce, ktoré sa vykonávajú
naprieč odvetviami, by sa
mohli predražiť.
Pravdou však je, že tie
odvetvia, ktoré vynikajú
výkonnosťou a produktivitou
práce, sú už v súčasnosti v
inej pozícii, čo sa týka mi
nimálnej, ako aj priemernej
mzdy. V týchto odvetviach je z
trhového hľadiska tlak na rast
miezd, ako aj na zlepšovanie
podmienok zamestnancov.
Naopak, menej atraktívne
odvetvia, aj po zavedení
odvetvovej minimálnej mzdy,
nemusia nijako napredovať
a minimálna mzda môže byť
tlačená smerom dolu, pričom
sa budú zväčšovať rozdiely v
odmeňovaní medzi odvetv
iami.
Zásadný vplyv na výšku tak
ejto minimálnej mzdy bude
mať aj skladba slovenskej
ekonomiky, kde takmer 90 %
firiem tvoria malé a stredné
podniky, ktoré nebudú mať
záujem o odvetvové minimálne mzdy v takej výške,
aká nie je pre veľké podniky v
odvetví problémom. V neposlednom rade všetko závisí od
vyjednávania a sily zamestnávateľov alebo odborov.
V súčasnosti nie je možné v
slovenských podmienkach
odhadnúť, či by stanovenie
odvetvovej minimálnej mzdy
mohlo dať potrebný impulz
rozvoju kolektívneho vyjednávania na vyššej úrovni,
čo by mohlo viesť k jeho
posilneniu, ako aj posilneniu
organizovanosti zamestnávateľov i zamestnancov. Aj
keď je umožnená extenzia
kolektívnych zmlúv vyššieho
stupňa, aj samotné vyjednávanie vyššieho stupňa,
pokrytie kolektívnymi zmluvami je veľmi nízke a vyjednáva-

nia sú náročné. Rovnako sa
nezvýšila organizovanosť, či
už na strane zamestnávateľov,
alebo zamestnancov.
Aj keď takýto systém už
v súčasnosti vo viacerých
členských krajinách EÚ
existuje a vo viacerých z
nich má dlhoročnú tradíciu
s pozitívnymi dopadmi, je to
práve spomínaná dlhoročná
tradícia, ktorá na Slovensku chýba a môže spôsobiť
negatívne dopady zavedenia odvetvovej minimálnej
mzdy, resp. nemusí pri
niesť očakávané zlepšenie
pre zamestnancov a môže
spôsobiť ešte väčšie mzdové
rozdiely. Krajiny s odvetvovou
mzdou majú prevažne silné
odborové zázemie a rešpektované kolektívne vyjednávanie.
V slovenských podmienkach
odvetvia, kde nie sú odbory
silné, alebo nemajú zastúpenie, budú mať horšie postavenie.

Regionálna minimálna
mzda

na kohéznu politiku dáva
nemalé finančné prostriedky.
Politika EÚ je zameraná na
posilnenie hospodárskej a
politickej súdržnosti, najmä
zmenšovaním rozdielu medzi
regiónmi, a to nielen medzi
krajinami navzájom, ale aj vo
vnútri krajín.
Na Slovensku sú priam
priepastné rozdiely medzi
regiónmi a diferencovaná
minimálna mzda by ich ešte
prehĺbila.
Keď porovnáme vyprodukovaný hrubý domáci produkt
(HDP) na obyvateľa, tak
Bratislavský kraj je takmer o
140 % nad priemerným HDP
na obyvateľa v SR, keďže tu
sa sústreďuje ekonomika a
najviac ľudí sem dochádza za
prácou. Regionálny rozdiel
v HDP medzi Prešovským
a Bratislavským krajom je
takmer 75 %. Najviac podnikateľov a vyprodukovaných
ziskov sa koncentruje práve
na západnom Slovensku.
Z hľadiska miezd je nad
priemernou mzdou v SR
jedine Bratislavský kraj, kde
je priemerná mzda takmer o
32 % vyššia ako národná. Všetky ostatné kraje SR sú pod
úrovňou národnej priemernej
mzdy. Najväčší mzdový rozdiel
je medzi najbohatším a
najchudobnejším regiónom
Slovenska, a to Bratislavským
a Prešovským krajom.

V krajinách Európskej únie
prevládajú skôr národné
minimálne mzdy a odvetvové minimálne mzdy. Azda
najzásadnejším dôvodom
je, že stanovenie rôznych
minimálnych miezd spôsobí
nerovnosti v odmeňovaní a
prehĺbi regionálne rozdiely, ktoré chce Európska
únia práve vyrovnávať a
1600
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Z hľadiska výdavkov sú rozdiely medzi jednotlivými krajmi
menej výrazné. Čisté peňažné výdavky domácnosti boli v roku
2017 v priemere 366 €. V Bratislavskom kraji to bolo takmer
444 € a v Prešovskom kraji 312 €. Výdavky v Prešovskom
kraji sú v priemere o 30 % nižšie ako v Bratislavskom kraji.
Nad priemerom SR majú výdavky domácnosti v Trnavskom a
Trenčianskom kraji.
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Z hľadiska štruktúry výdavkov, domácnosti najviac míňajú na
potraviny a nealkoholické nápoje (20 % celkových výdavkov),
bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá (18 % celkových
výdavkov) a na dopravu (12 % celkových výdavkov). Rozdelenie a poradie výdavkov je porovnateľné aj medzi jednotlivými
krajmi SR. Jedine v Bratislavskom kraji sú výdavky na bývanie
(18 % celkových výdavkov) vyššie ako na potraviny (16 %
celkových výdavkov). Avšak sú aj iné kraje, ktoré dávajú väčšiu
časť svojich výdavkov na bývanie – Nitriansky, Banskobystrický,
Košický (okolo 19 % celkových výdavkov) – zároveň dávajú
väčšiu časť výdavkov aj na potraviny (okolo 21 % celkových výdavkov). Oproti ostatným krajom míňajú väčšiu časť výdavkov
v Bratislavskom kraji na pošty a telekomunikácie a rekreácie a
kultúru. Na ostatné čisté výdavky v Bratislavskom kraji zostáva
až takmer 15 % celkových výdavkov domácností, viac zostáva
len v Trnavskom kraji (16 % celkových výdavkov).
Všeobecne možno uviesť, že v životných nákladoch sú naj
výraznejšie rozdiely v nákladoch na služby, ktoré sú na západe
krajiny drahšie, ale ktoré nízkopríjmové domácnosti využívajú
v obmedzenej miere, a ďalej najmä v nákladoch na bývanie.
Smerom na východ krajiny, domácnosti míňajú na potraviny
väčšiu časť celkových výdavkov ako na ostatné položky výdavkov.
Výrazne viac sú ohrozené chudobou domácnosti na strednom
a východnom Slovensku. Ohrozenie chudobou znamená, že
príjem domácnosti nedosahuje 60 % mediánu priemerného
disponibilného ekvivalentného príjmu domácnosti. Kým v
Bratislavskom kraji je chudobou ohrozených 5,4 % osôb, v
Banskobystrickom kraji je to 15,3 % a v Prešovskom kraji 18,6
%.
Vyššie ohrozenie chudobou na východe Slovenska potvrdzujú aj štatistiky počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke so spoločne posudzovanými osobami z
počtu obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov Slovenska poberalo v decembri 2018 pomoc v hmotnej núdzi a príspevok k
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dávke so spoločne posudzovanými osobami 2,73 % obyvateľov,
čo je takmer 150 tisíc ľudí. Najviac poberateľov je v Košickom,
Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Z obyvateľov Košického
kraja až takmer 6 % obyvateľov poberalo dávky v hmotnej
núdzi, v Prešovskom kraji 5 % a Banskobystrickom kraji do 5 %
obyvateľov kraja.

PODIEL OSÔB V HMOTNEJ NÚDZI
Z POČTU OBYVATEĽOV %
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0,62
0,28

Minimálna mzda v zahraničí
Národnú minimálnu mzdu má zavedenú 21 krajín z 27
členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Česko,
Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko,
Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta,
Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko. Vo všetkých krajinách, okrem Belgicka, sú minimálne mzdy
stanovované vládou a často po konzultáciách so sociálnymi
partnermi. Práve Belgicko je príkladom krajiny, kde je minimálna mzda stanovená národnou vnútro-odvetvovou dohodou a
získava právnu silu kráľovským dekrétom. V 6 členských krajinách nie je národná minimálna mzda: Cyprus – pre špecifické
pracovné pozície vláda stanovuje minimálne mzdy, Dánsko,
Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko – minimálne mzdy sú
stanovené prostredníctvom odvetvových kolektívnych dohôd.
Minimálna mzda teda v určitej forme existuje v každom člen
skom štáte Európskej únie.

Odvetvová minimálna mzda je zavedená
v krajinách s historickým zázemím odborov
a kolektívneho vyjednávania.
Belgicko má zavedené odvetvové minimálne mzdy a národnú
minimálnu mzdu. Belgický systém je vysoko inštitucionalizovaný, kombinuje reguláciu s prísnymi procesmi rozhodovania a
zahŕňa nastavenie miezd pre takmer všetkých zamestnancov.
Systém je slobodný v tom zmysle, že ide o dobrovoľné dohody
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ktoré môžu byť na
akejkoľvek úrovni a platné akokoľvek dlho, pokiaľ dohody na
nižšej úrovni rešpektujú práva zamestnancov vyplývajúce z
dohôd na vyššej úrovni. Čiže dohodnuté mzdy nesmú byť pod
úrovňou sektorových alebo národných miezd. Takéto právne
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nastavenie bolo zavedené v roku 1968. Sociálni partneri na
národnej úrovni dohadujú maximálny mzdový nárast. Národná
minimálna mzda je vyjednávaná v národných radách (ekonomickej a pracovnej). Na odvetvovej úrovni je vyjednaná
v jednom z viac ako 100 výborov, ktoré sú rozdelené podľa
pracovného zaradenia (robotníci, biele goliere). Zamestnanci
v rovnakej firme spadajú do viacerých výborov, preto môže
byť v jednej firme aplikovaná aj rôzna výška minimálnej mzdy.
Znížená úroveň minimálnej mzdy je pre zamestnancov vo veku
pod 22,5 roka. Belgicko má vysoké pokrytie kolektívnymi zmluvami (okolo 96%) a sú rozširované na všetkých zamestnancov
prostredníctvom kráľovských výnosov. Odvetvové minimálne
mzdy sú vyššie ako na národnej úrovni a sú aplikované na
všetkých zamestnancov v obdobných sektoroch a pozíciách.
Špecifikum belgického systému minimálnej mzdy je, že je
jediným, ktorý ponúka efektívnu dvojitú ochranu proti nízkym mzdám. Kombinuje národnú minimálnu mzdu s vysokým
pokrytím kolektívnymi zmluvami a zaväzuje mzdovú úroveň
definovanú v sektorových dohodách.
Kým francúzsky systém tiež kombinuje národnú minimálnu
mzdu a sektorové vyjednávanie, kolektívnym zmluvám vo
Francúzsku sa často nedarí zvýšiť odvetvovú minimálnu mzdu
nad tú na národnej úrovni.
V Nemecku je kolektívne vyjednávanie primárne na sektorovej
úrovni, nie na podnikovej, navyše je tu relatívne vysoké percento pokrytia kolektívnymi zmluvami. V roku 2013 bolo 60%
zamestnancov v bývalom západnom Nemecku pokrytých kolektívnymi zmluvami (52% na sektorovej úrovni, 8% na podnikovej
úrovni). V bývalom východnom Nemecku je celkový ukazovateľ
nižší, a síce 47% zamestnancov bolo pokrytých kolektívnymi
zmluvami (35% na sektorovej úrovni, 12% na podnikovej
úrovni). Pokrytie kolektívnymi v západnom Nemecku pokleslo
zo 70% v roku 1996 na 52% v roku 2013. Priemerné dohodnuté
mzdy boli vo východnom Nemecku na úrovni 97% západného

Nemecka. V snahe bojovať proti nízkym mzdám sa legislatívne
zabezpečilo rozšírenie kolektívnych zmlúv, ktoré nepokrývajú
50% sektoru a stanovenie minimálnych úrovní v sektoroch, kde
neexistujú kolektívne zmluvy. V roku 2014 sa takto stanovili
pre 9 sektorov a pre agentúrnych zamestnancov. Od roku 2015
Nemecko zaviedlo aj minimálnu mzdu na národnej úrovni.
Zavedenie minimálnej mzdy na národnej úrovni posilnilo vyjednávanie sektorových minimálnych miezd.
Dôležitá je skutočnosť, že rôzne systémy minimálnej mzdy
môžu viesť k podobným vplyvom na distribúciu miezd a rovnosť. Rôzne systémy možno zhrnúť do nasledujúcich dvoch
tabuliek kombinujúcich typ minimálnej mzdy a pokrytie kolektívnym vyjednávaním:
NÍZKE POKRYTIE
VYJEDNÁVANÍM

VYSOKÉ POKRYTIE
VYJEDNÁVANÍM

ODVETVOVÁ MM/
MM NA PRACOVNÚ
POZÍCIU

ŽIADNA
OCHRANA

ROVNOCENNÁ
OCHRANA

NÁRODNÁ MM

ROVNOCENNÁ
OCHRANA

DVOJITÁ
OCHRANA

Pokiaľ existuje nízke pokrytie kolektívnym vyjednávaním, tak
odvetvová minimálna neposkytuje žiadnu ochranu zamestnanca, pričom pri vysokom pokrytí je jej prínos rovnaký ako pri
zavedenej národnej minimálnej mzde. Pokiaľ existuje vysoké
pokrytie kolektívnym vyjednávaním, je spolu s národnou
minimálnou mzdou zabezpečená vysoká ochrana zamestnanca. V prípade Slovenska, kde je nízke pokrytie kolektívnym
vyjednávaním, by zavedenie len odvetvovej minimálnej mzdy
spôsobilo, že zamestnanec by nemal žiadnu ochranu. Rovnocenná ochrana by bola zabezpečená len ponechaním národnej
minimálnej mzdy.
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NÍZKE
STREDNÉ
VYSOKÉ
POKRYTIE
POKRYTIE
POKRYTIE
VYJEDNÁVANÍM VYJEDNÁVANÍM VYJEDNÁVANÍM
ODVETVOVÁ MM/MM NA
PRACOVNÚ POZÍCIU
NÁRODNÁ MM

LOTYŠSKO, SPOJENÉ
KRÁĽOVSTVO, ÍRSKO,
BULHARSKO, ESTÓNSKO,
MAĎARSKO,
PORTUGALSKO, POĽSKO

CYPRUS
NEMECKO

RAKÚSKO, FÍNSKO,
DÁNSKO, TALIANSKO

RUMUNSKO
GRÉCKO

BELGICKO
FRANCÚZSKO

Z tabuľkového znázornenia je zrejmé, že krajiny s nízkym
pokrytím kolektívneho vyjednávania majú zavedené národné minimálne mzdy (napr. Maďarsko, Poľsko, Lotyšsko,...) a
neexistuje krajina, ktorá by pri nízkom pokrytí kolektívnym
vyjednávaním mala zavedenú len odvetvovú minimálnu mzdu.
Krajiny so stredným pokrytím sú rozdelené, buď majú odvetvovú minimálnu mzdu, národnú minimálnu mzdu alebo kombináciu. Napokon sú krajiny, ktoré napriek vysokému pokrytiu
kolektívnymi zmluvami majú zavedenú aj národnú minimálnu
mzdu, alebo majú len odvetvové minimálne mzdy.
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Spomínané Nemecko má čiastočne zohľadnený regionálny
rozmer a diferencuje mzdy na západné a východné. Regionálnu
minimálnu mzdu majú napríklad aj krajiny ako Vietnam, USA,
Kanada, Filipíny, Indonézia, India, Japonsko, Keňa, Malawi a
Čína. Diferenciácia je ovplyvnená aj štátnym zriadení (príklad
USA a Kanady), kde si jednotlivé štáty, provincie samé stanovujú minimálne mzdy. Čína a Indonézia majú regionálne minimálne mzdy, India má kombináciu národnej minimálnej mzdy,
odvetvových, regionálnych minimálnych miezd a minimálnych
miezd vzhľadom na pracovnú pozíciu, prípadne vzdelanie. Malawi má minimálnu mzdu rozdelenú zvlášť pre mesto a vidiek.
V Keni je minimálna mzda rozdielna pre mestá Nairobi, Mombasa a Kisumu, zvlášť pre obce, mestské zastupiteľstvá miest
Mavoko, Riuru, Limuru a všetky ostatné oblasti (ani mestá,
obce ani mestské zastupiteľstvá). Toto delenie je ďalej diferencované podľa pracovnej pozície. Posledným typom minimálnej
mzdy v Keni je minimálna mzda pre poľnohospodárstvo, ktorá
je diferencovaná podľa pracovných pozícií.
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Drvivá väčšina krajín sveta má zavedenú určitú formu mi
nimálnej mzdy. Krajiny, ktoré ju nemajú, sú najmä tie, ktoré
majú silné kolektívne vyjednávanie, ktoré supluje národnú
minimálnu mzdu. Minimálna mzda v každej krajine je unikátna a má svoje špecifiká, často ide aj o kombináciu viacerých
typov minimálnej mzdy (odvetvovej, na typ pracovnej pozície,
regionálnej, diferenciácia z hľadiska veku,...), alebo pokrýva len
určitých pracovníkov. Najčastejšie sú využívané diferencované
minimálne mzdy na rôzne odvetvia hospodárstva, prípadne
typy pracovných pozícií.
Zavedenie odvetvovej minimálnej mzdy môže mať svoje
prínosy, najmä pokiaľ je kombinovaná s národnou minimálnou mzdou, ale nemusí mať a môže vo výraznej miere oslabiť
postavenie zamestnanca najmä pri nízkom pokrytí kolektívnymi
zmluvami. Pokiaľ existuje úvaha o zavedení odvetvovej mi
nimálnej mzdy, mala by byť sprevádzaná národnou minimálnou mzdou (ako zábezpeka minimálnej výšky miezd) a vyjednané odvetvové minimálne mzdy by nemali ísť pod úroveň
národnej minimálnej mzdy. V ideálnom stave by každá odvetvová minimálna mzda mala dosahovať aspoň 60% priemernej
mzdy v danom odvetví.
V prípade zavedenia regionálnej minimálnej je ťažké nájsť argument, ktorý by bol v jej prospech, okrem motivácie zamestnávateľov ušetriť náklady práce. Regionálne minimálne mzdy
nie sú vo veľkej miere rozšírené ani v krajinách sveta. Nemožno
potvrdiť ani prípadný prínos v podobe ekonomického rastu
prostredníctvom prilákania investorov. Pri rozhodovaní sa o
umiestnení investície sú rovnako dôležité ako náklady práce, aj
dostupnosť strategických partnerov, odbytiská, infraštruktúra,
dostupnosť pracovnej sily. Otázkou preto zostáva, či by sa ešte
viac neprehlbovali regionálne rozdiely, keďže v menej rozvinutých regiónoch by bol vysoký tlak na udržanie miezd na čo
najnižšej úrovni. Príkladom je Nemecko, ktoré má odvetvovú
minimálnu mzdu a zároveň diferencuje medzi západným a
východným Nemeckom, pričom nakoniec v snahe bojovať proti
nízkym mzdám, zaviedlo aj národnú minimálnu mzdu.

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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SOCIÁLNA POLITIKA

PRÍBEH „MLADÉHO ODBORÁRA“
FRANTIŠEK GAJDOŠ
PRAKTICKY HNEĎ PO SKONČENÍ STREDNEJ ŠKOLY SA MOJA CESTA ZAČALA UBERAŤ SMEROM K, NA SLOVENSKU TAK
ROZŠÍRENÉMU, AUTOMOBILOVÉMU PRIEMYSLU.

Prvé moje kroky viedli do
Bratislavskej automobilky,
kde som vtedy, ako agentúrny
zamestnanec, pracoval viac
ako 2 roky. V tomto období
ešte neboli práva zamestnancov agentúr natoľko
upravené, ako je tomu dnes
a výrazné rozdiely medzi
podmienkami kmeňových
zamestnancov a tými našimi
som si uvedomoval každým
dňom viac a viac.
Neskôr som prostredníctvom
rovnakej agentúry pracoval
ešte v dvoch dodávateľských
firmách, ktoré dodávali komponenty spomínanej automobilke.
Ako mladý a slobodný človek
som s veľkým potešením
prijal správu, že do Trnavy
prichádza ďalšia automobilka a okamžite som prejavil
záujem v nej pracovať. Bolo
mi vtedy prakticky jedno,
kde budem žiť, hlavne som
chcel byť konečne riadnym
kmeňovým zamestnancom,
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ktorý je spokojný so svojim
postavením vo firme a niekde
v kútiku duše som dúfal, že
moje predošlé skúsenosti mi
nebudú na škodu. Podarilo
sa a po úspešnom pohovore som zmenil v apríli 2006
zamestnávateľa a konečne
som sa stal „plnohodnotným“
zamestnancom, čo bol pre
mňa vtedy výrazný posun.
Začiatky boli veľmi ťažké,
keďže som do firmy prišiel v
čase, kedy sa len pripravovala
na spustenie výroby a platy
robotníkov, medzi ktorých
som patril aj ja, sa pohybovali
veľmi nízko. Na druhej strane
príchod veľkého zahraničného
investora výrazne zvýšil ceny
nehnuteľností v regióne, čo
mi tiež spôsobovalo vrásky na
tvári.
Veril som, že to bude časom
lepšie a aj bolo. Po spustení
sériovej výroby zamestnávateľ aj vďaka odborovej
organizácii a rozbiehajúcemu
sa sociálnemu dialógu zvýšil

naše platy o takmer 20%.
Netrvalo ani rok a prišlo
ďalšie príjemné prekvapenie.
Vďaka mojim predchádzajúcim skúsenostiam som
dostal ponuku pracovať ako
koordinátor, čo bol vlastne
kariérny postup, samozrejme
aj s lepším finančným ohodnotením. Vtedy som už ako
zamestnanec mohol byť veľmi
spokojný. Mal som 24 rokov,
dobrú prácu, aj plat, čo viac
som si mohol priať?
No predsa bolo niečo, s čím
som niekde vo vnútri bojoval.
Na počudovanie to nebolo nič, čo by ovplyvňovalo
priamo mňa, ale boli to veci,
ktoré sa týkali mojich kolegov,
robotníkov. Vždy som veľmi
empaticky vnímal, keď sa
im diala nejaká krivda, či
keď niekto z nich bol disciplinárne riešený, alebo mal
odobraté prémie, nemohol
dostať dovolenku a podobne.
Mojou výhodou a zároveň
nevýhodou bolo, že som sa
vedel do ich kože dokonale

vžiť, keďže som bol dlho
jeden z nich. Trápilo ma, že
im neviem nejako pomôcť, či
poradiť a práve to bol impulz
na to, aby som si prvýkrát
prečítal platnú kolektívnu
zmluvu, pracovný poriadok,
či rôzne platné inštrukcie.
Stále viac ma zaujímalo, aké
povinnosti má voči nám náš
zamestnávateľ a zároveň,
aké práva máme my zamestnanci. Vtedy som zistil, že o
mnohých veciach sme ani len
netušili a niektorí riadiaci pracovníci túto našu nevedomosť
s radosťou využívali.
Vedomosti, ktoré som takto
získal, som sa snažil zužitkovať a stále viac kolegov chodilo za mnou po radu, pokiaľ
boli v situácii, že si nevedeli
poradiť sami. Bolo to pre
mňa nesmierne motivujúce,
hlavne, ak sa podarilo vďaka
mojej snahe či rade vyriešiť
problém, ktorý sa pôvodne
javil ako neriešiteľný. V tomto
štádiu som už bol omnoho

spokojnejší. Jedného dňa ma
však oslovil kolega, že by bol
rád, ak by som vo voľbách,
ktoré sa mali čoskoro konať,
kandidoval ako zástupca za
našu prevádzku vo výbore
odborovej organizácie. Tento
jeho návrh ma zaskočil a
najskôr som ho okamžite
odmietol. Nevedel som si
predstaviť, že by som na seba
zobral zodpovednosť za všetkých svojich kolegov. Avšak
mal som v hlave silného
chrobáka a nevedel som na
to prestať myslieť. Lákala ma
predstava, že by som mohol
priamo vedeniu podniku
prezentovať veci, ktoré trápia
bežných zamestnancov a
hlavne, že by som sa mohol
podieľať na zlepšení ich podmienok a nie iba akceptovať
to, čo dohodol niekto iný.
Nakoniec som sa rozhodol, že
návrh kolegu prijmem. Vravel
som si, že veď aj tak ešte
budú voľby a určite si ľudia
zvolia niekoho iného...
No nestalo sa...

Vo voľbách som uspel a
stal som sa po prvýkrát
súčasťou odborov ako
zástupca a nie iba ako
rádový člen.
Pustil som sa do tejto práce
s veľkou chuťou, no mal som
tú smolu, že hneď na začiatku môjho pôsobenia sa
zamestnávateľ a celý koncern
dostal do veľmi zlej finančnej
situácie, navyše to bolo v
čase ešte stále hlbokej krízy.
Napriek tomu som sa snažil
maximálne zodpovedne
pristupovať ku každému
podnetu kolegu, ku každému
problému, každému zasadnutiu výboru, ktorých som sa
zúčastňoval často aj nevyspatý, po nočnej zmene, či na
úkor svojho voľného času.
Bolo to veľmi náročné, no
zároveň ma táto práca veľmi
napĺňala. Samozrejme, mnohokrát prišli situácie, ktoré
ma demotivovali a povedal

som si, že mi to za to nestojí.
Sám seba som sa pýtal, prečo
to vlastne robím?

demagogickou antikampaňou
proti nám, čo nám taktiež
veľmi nepomohlo.

Najviac ma vedela zamrzieť
bezhlavá a nekonštruktívna
kritika od ľudí, pre ktorých
som to vlastne robil. No vždy
v takej chvíli prišlo nejaké
malé víťazstvo, ktoré ma
vedelo nakopnúť a namotivovať na ďalšie obdobie. Najviac
ma vedelo potešiť úprimné
„ĎAKUJEM“ od človeka,
ktorému sme pomohli. Práve
to boli tie chvíle, kedy som si
povedal, že kvôli tomuto sa to
oplatí robiť.

Napriek týmto prekážkam
som sa snažil pozdvihnúť
úroveň našej organizácie
a hlavne pomáhať a riešiť
podnety od čo najviac
zamestnancov.

Mal som veľa nápadov, ako by
sme mohli zlepšiť fungovanie
našej organizácie, ako by sme
mohli byť bližšie k ľuďom, aby
nás vnímali ako niekoho, kto
je na ich strane a môžu sa na
neho vždy spoľahnúť. No nie
všetky nápady sa mi podarilo
aj zrealizovať, či presadiť.
Veľkým obmedzením bolo,
že som takéto aktivity musel
robiť mimo pracovného času,
čo bolo veľmi náročné. Preto
som sa rozhodol, opäť po
návrhu kolegov, že skúsim
kandidovať na funkciu podpredsedu odborovej organizácie v nasledujúcich voľbách a
mohol byť tak uvoľnený čisto
na výkon odborovej činnosti,
čo znamenalo, že do práce by
som chodil iba na to, aby som
robil prácu odborára.
Na moje prekvapenie som v
tejto voľbe taktiež uspel.
Bola to pre mňa obrovská výzva a zároveň som hneď začal
rozmýšľať, čo by sme mohli
zlepšiť. V tomto období sme
sa potýkali s mnohými problémami. V podniku bola veľmi
vysoká fluktuácia, čo malo
dopad aj na našu členskú
základňu, ktorá vďaka nej klesala. Zároveň zamestnávateľ
začal prijímať zahraničných
zamestnancov z tzv. tretích
krajín a v podniku začala
pôsobiť ďalšia odborová organizácia, ktorá na úvod svojho
pôsobenia začala s výraznou

Pozitívne bolo, že táto práca
začala postupne prinášať
svoje ovocie a stále ďalší kolegovia nás oslovovali s tým,
že by sa chceli pridať a vstúpiť
do našej odborovej organizácie. Takto sme v krátkom čase
dokázali zvýšiť organizovanosť
zamestnancov o viac ako
40%. Toto bolo aj napriek
pretrvávajúcim problémom
v podniku veľmi pozitívne
a motivujúce. Cítil som, že
ideme správnym smerom.
Až kým v roku 2018 neprišlo ťažké kolektívne vyjednávanie, kedy sme chceli
pretaviť dobrú kondíciu
ekonomiky, ako aj výsledkov
nášho zamestnávateľa do
adekvátneho zvýšenia platov
zamestnancov. Prešli sme si
dlhými rokovaniami. Žiaľ, ani
po niekoľkých mesiacoch sme
sa nevedeli za stolom priblížiť
k očakávanému výsledku.
To bol dôvod, prečo sme
sa rozhodli vyhlásiť SPOR v
kolektívnom vyjednávaní a
boli sme odhodlaní spolu s
kolegami vo výbore urobiť
všetko preto, aby sme cieľ
dosiahli. Ani po konaní pred
sprostredkovateľom sme sa
nepriblížili natoľko, aby to
znamenalo podanie si rúk
sociálnych partnerov. Dostali
sme sa až do štádia, že sme
zahájili hlasovanie o štrajku,
kde sme žiadali zamestnancov o vyjadrenie ich názoru.
No vtedy prišlo pre mňa
obrovské sklamanie, keď
mnohí z kolegov namiesto
hlasovacieho lístku o štrajku,
radšej podpísali individuálnu dohodu o zvýšení platu,
ktorú im ponúkol zamestná-

vateľ. Naše hlasovanie však,
i keď veľmi tesne, dopadlo
neúspešne, čo znamenalo, že
štrajk a šancu na zaslúžené
zlepšenie podmienok sme si
ako zamestnanci sami zmarili.
Po všetkej tej práci to bolo
pre mňa niečo, s čím som sa
len veľmi ťažko vedel vyrovnať. Rozhodol som sa preto po viac ako 12-tich rokoch
zmeniť zamestnávateľa a
dnes opäť pracujem v ďalšej
automobilke, tentokrát v Nitre. Po zatiaľ nie dlhom pôsobení môžem skonštatovať, že
zahraniční zamestnávatelia a
špecificky automobilky majú
veľmi podobné očakávania,
ktoré si prichádzajú do našej
krajiny naplniť. Hľadajú
vysokú produktivitu, kvalitu,
flexibilitu zamestnancov za
veľmi nízke mzdové náklady.
Toto je naozaj veľká škoda,
pretože slovenskí zamestnanci vedia ponúknuť oveľa
viac. No iba vtedy, ak sú v
práci spokojní a majú pocit,
že zamestnávateľovi na nich
aspoň trochu záleží. No tomuto, žiaľ, zahraniční zamestnávatelia dávajú podľa mňa
veľmi nízku prioritu. Preto je
len na nás zamestnancoch,
aby sme si rešpekt zamestnávateľa „vypýtali“. Rešpektovať
nás bude iba vtedy, ak mu
budeme rovnocenným partnerom, a to dokážeme iba
vtedy, ak budeme držať spolu
a budeme združení v odbo
rovej organizácii.
A čo ja? Asi som chytil druhý
dych a dnes sa opäť snažím
spolu so skupinou nespo
kojných kolegov rozbehnúť
silnú odborovú organizáciu,
ktorá by ľuďom na linkách
ponúkla oporu a pocit istoty,
že sa majú vždy na koho
obrátiť. Sme iba na začiatku a
máme pred sebou ešte dlhú
cestu, ale som veľký optimista. Hlavne ak viem, s akou
veľkou chuťou moji kolegovia
idú do toho. Pripomína mi to
mňa, keď som, rovnako ako
dnes oni, začínal.
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