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EDITORIÁL

Každoročne o takomto čase 
si znova uvedomujem, ako 
rýchlo dokáže rok uplynúť. 
December nám okrem Vianoc 
prináša ešte jeden kľúčový 
moment – koniec roka. Do 
konca roka sa treba napríklad 
presťahovať do nového bytu, 
alebo vymeniť kuchynskú 
linku za novú. Ja mám 
napríklad do tohto termínu 
stihnúť namontovať novú 
poličku. (Túto povinnosť si 
tuším prenášam z minulého 
roka). Aj v zamestnaní sa 
určite nájde veľa vecí, ktoré 
by si zaslúžili našu pozornosť 
ešte v tomto roku. Nový rok 
by sme možno aj v práci chce-
li začať pri upratanom pracov-
nom stole,  prípadne chceme 
ešte do konca roka stihnúť 
odovzdať šéfovi žiadosť
o zvýšenie platu. A čo vy, 
máte niečo, čo neznesie 
odklad na rok 2018? Naša 
redakcia v závere roka stihla 
pripraviť ďalšie číslo dvoj
mesačníka ePRÁCA. Možno 
vám bude robiť spoločnosť 
pri oddychu, ktorý vás čaká 
medzi Vianocami a Novým 
rokom. 

Prajem vám pohodové 
Via noce a úspešný nový rok.

šéfredaktora

Roland Klokner

SLOVES je samostatným 
dobrovoľnýmapoliticky
nezávislýmzdruženímčlenov,
ktorípôsobianajmä
vorgánochštátnejsprávy,
vsamospráveobcíamiest,
vorganizáciáchvzriaďo-

vateľskejpôsobnostisamo-
správnychcelkov,obcí
amiestaďalšíchorganizá
ciáchštátnejaverejnejsprávy
akultúry.Základnýmčlánkom
výstavbyodborovéhozväzusú
základnéorganizácieapodľa
odvetviaalebozamerania
sazdružujúdoodvetvových
sekcií,ktorésúoprávnené
prerokovávať
ariešiťprofesijnéaodvetvové
otázkyodborovejčinnosti.
Vsúčasnostijevytvorených
9odvetvovýchsekcií,atosek-
ciaústrednýchorgánov,sek-
ciafinančnýchorgánov,sekcia
prokuratúry,sekciaúradov

práce,dozorných,inšpekčných
askúšobnýchorgánov,sekcia
colnejsprávy,sekciaúzemnej
samosprávy,sekciaSociálnej
poisťovneaslužieb,sekcia
zamestnancovMinisterstva
vnútraSRasekciakultúry,
životnéhoprostredia
aochranyprírody.Akovidieť,
nášodborovýzväzzdružuje
členovzovšetkýchoblastí
verejnejsprávy,združujenaj
väčšípočetčlenovvštátnej
službe,jedruhýmnajväčším
odborovýmzväzomnevýrob
nejsféryatretímnajväčším
zväzomvKOZSR.

V UPLYNULÝCH MESIACOCH ZO VŠETKÝCH TÉM, KTORÉ SA TÝKAJÚ PRACUJÚCICH, 
REZONOVALO PREDOVŠETKÝM ODMEŇOVANIE PRACUJÚCICH VO VEREJNOM ZÁUJME. 

V TROCH KRÁTKYCH ROZHOVOROCH VÁM PRIBLÍŽIME POHĽADY PREDSEDOV NAJVÄČŠÍCH 
ODBOROVÝCH ZVÄZOV, KTORÝCH ČLENOV SA TENTO PROBLÉM NAJVIAC DOTÝKA. 

POLOŽILI SME IM ROVNAKÉ OTÁZKY:

1. POVEDZTE NÁM, KOHO VÁŠ ZVÄZ ZASTUPUJE.
2. AKO BY MAL PODĽA VÁS VYZERAŤ PLAT ZAMESTNANCA VO VAŠOM ODBORE? VYSVETLITE 

NÁM DÔVODY. 
3. AKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA ŠTÁT AKO ZAMESTNÁVATEĽA?

4. OPÍŠTE NÁM PROBLÉMY, KTORÉ TRÁPIA ZAMESTNANCOV VO VAŠOM REZORTE. 

BUDÚCNOSŤ ZAMESTNANCOV VEREJNÉHO SEKTORA

ROZHOVOR

ROLAND KLOKNER

ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 1

MÁRIA MAYEROVÁ
PREDSEDNÍČKA SLOVES
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Natútootázkuexistujejed
noducháajedináodpoveď.
Platkaždéhozamestnancaby
malbyťtaký,abymuumožnil
dôstojnúživotnúúroveň–
totoprávomávSRkaždý
zamestnanecgarantované
ÚstavouSR.Môžemedisku-
tovaťotom,čoje„dôstojná 
životná úroveň“,alenepo
chybneminimálnetaká,aby
sizamestnanecmoholzo
svojhoplatuzaplatiťzákladné
životnénákladynabývanie,
stravu,oblečenie,nákladyna
výchovusvojichdetí.Akvšak
hovorímeodôstojnomživote,
zamestnanecbymalmať
možnosťísťaspoňraz
vrokunadovolenkusosvojou
rodinou;domnievamsa
tiež,žeanimobilnételefóny,
počítačeaautomobilniesú
vdnešnejdobemimoriad-
nymnadštandardom,najmä
akslúžianapr.naštudijné
alebopracovnéúčelyaak
jenapr.autonevyhnutnéna
prevozinvalidnéhorodinného
príslušníka.

Namítingochzorganizo-
vanýchKOZSRnapodporu
odmeňovaniazamestnancov
verejnejsprávysmepoču-
lipríbehyľudí,ktorénám

vháňalislzydoočí.Videli
sme,žemusiazaveľminízke
mzdovéohodnotenieživiťsvo-
jerodinyaabyvôbeckaždý
mesiacprežili,musiasihľadať
druhézamestnanie.
Atonehovorímevôbec
omanuálnychprofesiách,
naktoréjepotrebnéstredné
vzdelanie,aleajozamest-
nancochsoskončeným
vysokoškolskýmvzdelaním.
Ztýchtodôvodovmusíbyť
reformaodmeňovaniatýchto
zamestnancovschválená
včonajkratšomčase;jeto
nevyhnutnéajvzhľadomna
podporuvšetkýchopatrení,
abyplatyvštátochEurópskej
únienielenrástli,aleaby
bolavpriebehunasledujúcich
rokovnaplnenáajsnaha
orovnaképlatyzarovnakú
prácu.

Štátakovýznamnýzamestná
vateľcca400tisíczamest
nancovštátnejaverejnej
službynevytvárapresvojich
zamestnancovtaképracovné,
mzdovéasociálnepodmien-
ky,akébysiakozamestnanci,
ktoríslúžiaštátuaobčanom,
zaslúžili.Každáreformaverej
nejsprávy,atedaodr.1990
somichzažilanespočetne,
malazacieľjediné–priblíže-

POKRAČOVANIE Z TITULNEJ STRANY niekobčanoviašetrenie
verejnýchfinancií.

Zamestnanec zostával 
v týchto predsavzatiach 
kdesi na okraji záujmu; 

naopak, ak sa malo 
ušetriť, tak najlepšie 
na znižovaní stavu 

zamestnancov. 

Nepochopiteľnéboloto,že
analýzyo„prezamestnanosti“
voverejnejsprávezadrahé
peniazerobilití,ktorínemali
oprácizamestnancovžiadne
vedomosti;bolitoanalýzyro-
benéodstola.Tietotendencie
pretrvávajúdodnes,ošetrení
verejnýchfinanciípočúvame
prikaždomvyjednávaní
okolektívnychzmluváchčiuž
nanajvyššej,alebopodniko
vejúrovni.Bolitučasy
uťahovaniaopaskovasľubov,
žekeďtoobčaniaazamest-
nancivydržia,budúsamať
lepšie.Aká je situácia dnes? 
Občanjestálenespokojný,ak
simusívybavovaťniektoré
svojeosobnézáležitosti,aj
keďmusímskonštatovať,že
niektorézlepšeniareforma
verejnejsprávyznámaako
ESO–efektívna,spoľahlivá
aotvorenáverejnáspráva
–priniesla.Zamestnancive
rejnejsprávynielenžepracujú
zanízkemzdy,alečasto
vzlýchpracovnýchpodmien-
kachanerazsúpracovne

takívyťažení,žesatonevy
hnutnemusíodzrkadliťnaich
zdravotnomstave.

Natútootázkumusím
opätovneodpovedať,ženaj
väčšímproblémomvštátnej
averejnejsprávejenielen
odmeňovaniezamestnancov,
alevmnohýchprípadochaj
nedôstojnépracovnépod-
mienky.Mrzínásveľmi,že
problémodmeňovaniasavo
verejnejspráveneriešitrans-
parentne,alepartikulárne,
vkaždomrezorteinak.Tým
nemyslímlenotázkutarifných
platovaviaceroplatových
tabuliekvoverejnejslužbe,
alecelkovémožnostirezor
tovnájsťprezamestnancov
mzdovézvýhodnenianapr.
odmenami,osobnýmipríplat-
kamiapod.Aksledujeme
vývojvriešenínízkejúrovne
odmeňovania,vkaždomob-
dobíjepreferovanáináskupi-
nazamestnancov–raztoboli
lekári,potomzdravotnéses-
try,pedagogickízamestnanci,
prípadnezamestnanciozbro
jenýchzložiek.Vzhľadom
nato,žeSLOVESzastupuje
naozajširokúškáluzamest-
nancovštátnejaverejnejsluž-
by,vieme,akosúodmeňovaní
zamestnanci,oktorýchsa
nehovorí.Idenapr.ozamest-
nancovštatistiky,ktorítaktiež
vykonávajúnezastupiteľnéa

via,odborníaadministratívni
zamestnanci,učitelia,reme
selní,manuálniamanipulační
zamestnanci,zamestnanci
stravovacíchprevádzok,
zdravotníckizáchranári,
asistentivýživy,zdravotnícki
afarmaceutickílaboranti,
ortopedickítechnici,zubní
asistenti,laboratórnidiagnos-
tici,„mzdárky“,personalistky
amnohíďalší,ktorípracujú
uzamestnávateľov,kde
pôsobianašeorganizácie.
Ospravedlňujemsatým,
ktorýchsomnevymenoval,
alerôznorodosťpovolaní
ačinnostíjeveľká–narozdiel
odichpríjmov.

Odvádzajú náročnú
a zodpovednú prácu

v prospech spolu-
občanov, pacientov, 
klientov, čo však za-
tiaľ spoločnosť málo 

doceňuje, pokiaľ sama 
nepotrebuje prijímať ich 

služby.

Odmeňovaniezamestnancov
bymalobyťnatakejúrovni,
abyimzabezpečovalokvalit-
nýrodinnýživotbeznutnosti
hľadaniasiďalšíchzárob-
kovýchpomerov
ačinnostíprávenaúkor
rodinnéhoživota.Abymali
rodinymožnosťrealizovať
ajmimopracovnéaktivity,
akýmisúnapr.návštevakina,

divadla,športovéhovyžitiači
spoločnédovolenkyapod.

Podľamňabymalísťštát
príkladomprezamestná-
vateľovpôsobiacichvsúkrom-
nomsektoreminimálne
vtom,žebudeadekvátne
odmeňovaťapozitívnehod-
notiťslužbyobčanom,ktoré
vykonávajúľudiapracujúci
vštátnejslužbealebovo
verejnejsfére.Málosapre
zentujevoverejnosti
avmédiáchpsychicky
ifyzickynáročnáprácanapr.
vzariadeniachsociálnych
služieb,aleajzodpovednosť
zamestnancovvregionálnych
úradochverejnéhozdravot-
níctva.Akosismesizvykli
hádzaťvšetkýchdojednej
kategórie„úradníci“,čovôbec
nezodpovedáichkaždodennej
práci.Takžeočakávamod
štátulepšiezhodnoteniepo
triebľudí,čiužsúzamestnan-
camivyššíchúzemnýchcelkov,
miestaobcí,ministerstiev
alebonimiriadenýchzamest-
návateľov.Ďalšouveľkou
skupinounedocenených
zamestnancovsúnaše
kapacityvovýskume,vede,
vzdelávacomsystéme.Štát
anajmäjehoreprezentanti
bysamalizameraťhlavne
nazlepšenieživotnejúrovne
občanov,nevynímajúcztoho
právetých,ktoríodovzdávajú

Slovenskýodborovýzväz
zdravotníctvaasociálnych
služiebzdružujeodborové
organizáciepôsobiace
vzdravotníckychlôžkových
zariadeniach,zariadeniach
sociálnychslužieb,kúpeľoch,
strednýchzdravotníckych
školách,regionálnychúra-
dochverejnéhozdravotníc
tva,poliklinikách,detských
domovoch,aleajvdomovoch
preseniorov.

Nazákladeširokejpro-
fesijnejskladbynašejčlenskej
základnenemáodpoveďna
tútootázkupodobujed-
noduchejvety.Našimičlenmi
súnapr.lekári,zdravotnéses-
try,fyzioterapeuti,laboranti,
rádiologickítechnici,asistenti,
psychológovia,ergoterapeuti,
zdravotníckiasistenti,chemi-
ci,sanitári,maséri,verejní
zdravotníci,vychovávatelia,
sociálnipracovníci,opatro-
vateľky,špeciálnipedagógo-

dôležitéfunkcieštátu,zamest-
nancidaňových,colných
úradovaúradovpráce,ktorí
súvystavenídennodennému
stresuvpráci,zamestnanci
Regionálnejveterinárneja
potravinovejsprávy,kdeplat
veterinárnychlekárovpo
dvochatestáciáchnedosahuje
anipriemernúmzduvnárod-
nomhospodárstve,pričomsa
denneukazuje,akísúprenás
dôležití!Sútoajzamestnanci
samosprávy,vktorejsúslušne
odmeňovanílenzamestnanci
bohatšíchobcíamiest,štátni
averejnízamestnanci
vrezorteprokuratúry,kolego
viazOZjustíciebymiisto
dalizapravdu,situáciavich
rezortejeobdobná.

A na záver si vždy 
nechávam zamestnan-

cov z rezortu kultúry – tí 
robia svoju prácu naozaj 

len z lásky k tomuto 
povolaniu, pričom 
v oblasti kultúry je 
zamestnaných veľa 

mladých ľudí, ktorí si so 
svojimi platmi len veľmi 

ťažko môžu založiť 
rodinu a uživiť ju. 

Takakonárodpotrebuje
zdravieavzdelanie,takisto
potrebujekultúruaochranu
svojhokultúrnehodedičstva.

ANTON SZALAY
PREDSEDA SOZ ZASS

ROZHOVOR

ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 2
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Zastupujemevšetkých
zamestnancovpracujúcich
vškolstve.OZPŠaVmátak-
mer47tisícčlenov.Vsloven
skomškolstvepôsobíokolo
150tisíczamestnancov,
ztoho100tisícpedagogic
kýchaodbornýchzamestnan-
covregionálnehoškolstva
aučiteľovvysokýchškôl,
50tisícnepedagogických
zamestnancovvšetkýchtypov
škôl.

Platzamestnancavkaždom
rezorte,nielenvškolstve,
bymalbyťtaký,abyvykryl
jehopotrebypreslušnýživot.
Učiteľaodbornýzamestna
necvregionálnomškolstve
jeodmeňovanýpodľastupňa

vzdelaniaadosiahnutejates
tácieadĺžkypraxe.Tarifné
platysúod690€(nástupný
plat)postrop1171€,ktorýje
podosiahnutívšetkýchkvali-
fikáciía32ročnejpraxi.Učiteľ
VŠmánástupnýplat717€,
strop1366,50€podosiahnutí
všetkýchkvalifikácií
a32ročnejpraxi.Tarifnéplaty
nepedagogickýchzamestnan-
covpodľavzdelaniaanáplne
prácesúod280,50€(435€
minimálnamzda)do589€.

Platypedagógovvškolstve
bymalibyťvyššieoproti
priemeruvnárodnomhos-
podárstveo1,2–1,6násobok,
alebobymalidosiahnuť

svojevedomostiaskúsenosti
vprospechspoločnosti.

Otázkajednoduchá,oto
ťažšiaodpoveď.Vzhľadom
naskutočnosť,žepôsobíme
prierezovovoviacerých
rezortoch,ajproblémovje
viac.Nechcemsaveľmipo-
drobnerozpisovaťodslabej,
baažnedostatočnej„kon-
cepčnej“práceprivzdelávaní
novejgenerácieodborníkov
prenašezdravotníctvo
cezzatraktívneniepráce
vzariadeniachsociálnych
služiebalebovzdelávaniea
stabilizáciuodborníkovpre
verejnézdravotníctvoažpo
zabezpečenieľudídokúpeľov.
Spoločnosťnevenujedosta-
točnúpozornosťnahradeniu
odchádzajúcichzamestnan-
covanemotivujemladých,
abysavzdelávalivtakých
odboroch,ktorépotrebuje
celáspoločnosť.Nemôžeme
byťdonekonečnamontážnou
dielňoumotorovýchvozidiel.

Odchádzajú nám do 
zahraničia vzdelaní 
ľudia, mnohokrát 

s praxou, v takej miere, 
že chýbajú lekári, 
zdravotné sestry; 

existuje únik „mozgov“, 
nie je dostatok 

kvalitných učiteľov, 
vedci dostávajú granty 

tiež mimo SR a mohol by 
som takto pokračovať. 

Alevrátimsaeštespäť
kotázke.Aksanezlepšímiera
odmeňovaniazamestnancov,
nezlepšiasapracovnépod-
mienky,môžemesaonedlho
dožiťpostupnéhozatvárania
nemocníc(aleboichčastí)pre
nedostatokodborníkov,ako
ajtakejsituácievoblastiso-
ciálnychslužieb,žesanebude
maťktopostaraťonašichse-
niorov,lebopracovníciztejto
sférybudúžiťapracovať

vinýchčlenskýchkrajinách
EÚ.

Prezástupcovnášhozväzu
jedôležité,abyvnašej
spoločnostifungovala
demokracia,abybolaak-
ceptáciazástupcovzamest-
nancov,abysaodbúralnátlak
zamestnávateľovhraničiaciaž
svydieraním,zastrašovaním
alikvidáciouľudí,ktorímajú
odvahuvyjednávaťlepšie
podmienkypreprácusvojich
spolupracovníkov.Týmto
ľuďompatrípoďakovanieza
ichodvahu,nasadenie,čas
aochotunenechaťvecibežať
tak,akosmemnohokrátsved-
kami.Držmesispoločnepalce
aželajmesipevnézdravie,
abysmeposunulikvalituživo-
tazamestnancov–ajtoho
pracovného–naSlovenskuna
vyššiuúroveň.

PAVEL ONDEK
PREDSEDA OZPŠAV

priemerOECD,t.j.80%
priemeruplatuzamestnanca
svysokoškolskýmvzdelaním.
NaSlovenskujetoiba57%.
Tarifnéplatypedagogických
zamestnancovrástlizapos-
ledných5rokovrýchlejšieako
platyzamestnancovverejnej
správy,alenazvýšenieatrak-
tívnostiučiteľskéhopovolania
tostálenestačí.Medzinárod-
néporovnaniaukazujú,že
pedagógovianaSlovensku
majúnajnižšieplatyzkrajín
združenýchvOECD.

Prenepedagogickýchzamest-
nancovjepotrebnénavýšiť
tarifnéplatytak,abyprvá
tarifnátriedaaprvýplatový

stupeňzačínaliminimálnou
mzdouaodtohobysaodvíja-
liďalšietriedyastupne.

Vieme,ževštátnejaverejnej
správepracujeokolo350tisíc
zamestnancovvrátane
zamestnancovškolstva.Sú
platenínajmäzoštátneho
rozpočtu,štrukturálnychfon-
dov(projekty),podielových
amiestnychdaní.

Všetci vieme, že je to 
nedostačujúce.

Štát–vládasanestará

ozamestnancovštátnej
averejnejsprávytak,ako
bymala.Uvediemniekoľko
argumentov:programové
vyhlásenievlády–sľuby,
priority,častonenaplnené;
prijatiezákonač.553/2003
Z.z.oodmeňovaníniekto
rýchzamestnancovpri
výkoneprácevoverejnom
záujme.Vtomtozákonesú
tarifnétabuľky,ktorévláda
nikdyneupravovalapodľa
navýšeniaminimálnejmzdy.
Už14rokovpretrvávakríza
tarifnýchplatov,ktorésúpod
minimálnoumzdou.Zatento
stavsúzodpovednévšetky
vládyodroku2003.

Problémy,ktorésúvškolstve,
vznikajúznedostatočného
financovania.Spomeniem
najdôležitejšie–nízkeplatové
ohodnoteniezamestnancov,
slabámotiváciazačínajúcich
pedagógov,nedostatočné
pracovnépodmienkysúvisia
cenapríkladschýbajúcimi
učebnicamiadidaktickými
pomôckami.

Problémjeajroztrieštenosť
riadeniaškolstva.Škol
stvonemá„jednustrechu“:
materskéškoly,základné
umeleckéškoly,školskékluby

detí,školskéjedálne,centrá
voľnéhočasu–financovanie
ariadenie„podmestami
aobcami“;bilingválne
gymnáziá,špeciálneškoly,
reedukačnédetskédomovy,
pedagogickopsychologické
poradne–financovanie
ariadenieMinisterstvom
vnútraSR;základnéškoly,
strednéškoly,vysokéško-
ly–financovanieariadenie
MŠVVaŠSR.

Kto je za nežiaduci stav 
zodpovedný? 

Odpoveď – predchádza-
júce vlády a súčasná 

vláda. Dokedy?
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DNEŠNÉ VÝZVY ODBOROVÝCH ZVÄZOV 

V KONTEXTE EURÓPSKEHO PILIERA SOCIÁLNYCH PRÁV 
MIROSLAV HAJNOŠ

V MARCI 2016 PREDLOŽILA EURÓPSKA KOMISIA PREDBEŽNÝ NÁVRH EURÓPSKEHO PILIERA SOCIÁLNYCH PRÁV A ZAČALA 
ROZSIAHLU VEREJNÚ KONZULTÁCIU S CIEĽOM ZÍSKAŤ SPÄTNÚ VÄZBU. SOCIÁLNI PARTNERI ZOHRALI ŠPECIFICKÚ ÚLOHU 

PROSTREDNÍCTVOM ŠPECIALIZOVANÝCH STRETNUTÍ ZA ÚČASTI EÚ, VNÚTROŠTÁTNYCH MEDZIODVETVOVÝCH
 ORGANIZÁCIÍ A ODVETVOVÝCH FEDERÁCIÍ EÚ. 

Prišlo viac ako 16 500 vyplnených špecificky zameraných 
online dotazníkov.

Počas konzultácie boli identifikované štyri hlavné trendy, 
ktorými by sa Európsky pilier sociálnych práv mal zaoberať: 

SOCIÁLNE DÔSLEDKY KRÍZY VRÁTANE NÁRASTU CHUDOBY 
A VYLÚČENIA, NEROVNOSTI A NEZAMESTNANOSTI, 

NÍZKEHO RASTU A KONKURENCIESCHOPNOSTI 

BUDÚCNOSŤ PRÁCE A RÝCHLO SA ROZVÍJAJÚCI 
DIGITÁLNY TRH PRÁCE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, KONKRÉTNE STARNUTIE 
EURÓPSKEHO OBYVATEĽSTVA 

HOSPODÁRSKE ROZDIELY MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

V januári 2017 v nadväznosti na podujatia a vstupy zainte
resovaných strán z celej Európy zorganizovala Európska 
komisia konferenciu na vysokej úrovni s cieľom uvedenú 
konzultáciu uzavrieť.

Ministri EÚ pre zamestnanosť a sociálnu politiku sa koncom 
októbra 2017 v Luxemburgu jednomyseľne dohodli na znení 
vyhlásenia Európskeho piliera sociálnych práv a odsúhlasili 
jeho podpísanie v mene členských štátov na samite v Göte-
borgu.

Pilier má slúžiť ako kompas, ktorým sa má riadiť obnovený 
proces konvergencie smerom k lepším pracovným a životným 
podmienkam v zúčastnených členských štátoch. V prvom 
rade je koncipovaný pre eurozónu, ale je otvorený všetkým 
členským štátom EÚ.

Hoci zásady a práva sú spoločné, nepredpokladá sa, že sa do-
siahnu na základe „jediného riešenia pre všetkých“: v rámci 
piliera sa uznáva rôznorodosť situácie a odlišnosť spôsobov 
použiteľných na splnenie týchto spoločných cieľov.

Pilier stavia najmä na Európskej sociálnej charte podpísanej 
18. októbra 1961 v Turíne a Charte Spoločenstva o základných 
sociálnych právach pracovníkov z roku 1989, v ktorých sa 
stanovujú základné sociálne práva.

Pilier ma vytvárať rámec na usmernenie budúcej činnosti 
zúčastnených členských štátov. To je dôvod, prečo sa pilier 
predkladá vo forme odporúčania Komisie spolu s návrhom 
medziinštitucionálneho vyhlásenia. Odporúčanie prijala 
Komisia na základe článku 292 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie. Ako v prípade Charty základných práv, aj návrh medzi
inštitucionálneho vyhlásenia sa prerokuje s Európskym parla-
mentom a Európskou radou.

Úlohou odborových zväzov je vyzývať národné vlády na pod-
poru silného a ambiciózneho Európskeho piliera sociálnych 
práv. Odborári chcú získať podporu, aby sa sociálne práva stali 
skutočnosťou. 

Spustenie tohto piliera je sprevádzané prvým súborom 
legislatívnych iniciatív týkajúcich sa rovnováhy medzi pra-
covným a súkromným životom, prístupu k sociálnej ochrane 
a informovanosti pracovníkov. Ďalšie iniciatívy v oblastiach, 
na ktoré sa vzťahujú zásady a práva zahrnuté do piliera, budú 
nasledovať v budúcnosti ako súčasť procesu prípravy ročného 
pracovného programu Komisie a diskusie o ňom. 

Na úrovni Únie Európsky pilier sociálnych práv neprináša 
rozšírenie právomocí Únie, ako sú vymedzené v zmluvách. 
Mal by sa realizovať v medziach uvedených právomocí.
V rámci tohto piliera sa stanovuje niekoľko kľúčových zásad 
a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov 
práce a systémov sociálneho zabezpečenia.

Stanovuje sa v ňom 20 zásad a práv, ktoré sú rozdelené do 
troch kategórií:

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A PRÍSTUP NA TRH PRÁCE

DYNAMICKÉ TRHY PRÁCE A SPRAVODLIVÉ PRACOVNÉ 
PODMIENKY

VEREJNÁ PODPORA/SOCIÁLNA OCHRANA 
A ZAČLEŇOVANIE

Európska odborová konfederácia žiada: 

“Pracujúci ľudia už nemôžu dlhšie čakať. 
Je najvyšší čas prestať debatovať, treba prejsť 
ku skutkom a začať pracovať. Európsky pilier 

sociálnych práv (EPSP) potrebuje podporu 
zo strany národných vlád členských štátov EÚ. 

Potrebujeme, aby sa EÚ a jej členské štáty 
ohradili proti reakciám zo strany 

zamestnávateľov a jasne podporili pilier 
a navrhovaný balík legislatívnych opatrení.”

EPSP potrebuje akčný plán na implementáciu vrátane kon
krétnych opatrení a záväzkov na presadzovanie každej
z 20 zásad a práv. Tento akčný plán musí obsahovať cestovnú 
mapu, ktorá predstaví cestu, ako tieto práva dosiahnuť.

Investície potrebné na uzatvorenie zmluvy o právach

Mobilizácia už existujúcich fondov EÚ a nový 7ročný rozpočet 
EÚ na pomoc pri financovaní implementácie EPSP. Verej
né služby musia dostať dostatočné prostriedky na to, aby 
umožnili účinný prístup k sociálnemu bývaniu, zdravotnej sta-

rostlivosti a základným službám, ako sa predpokladá v EPSP.

Právne predpisy EÚ na presadzovanie práv

Smernice o zamestnanosti sú potrebné, aby sa práva stali sku-
točnými pre všetkých pracovníkov v EÚ. Prioritou je vyriešiť 
sociálne problémy, ktorým čelia pracujúci ľudia
a ich odborové zväzy, vrátane rastúcich nerovností, vysokej 
nezamestnanosti, nízkych miezd, neistých pracovných miest, 
ktoré podkopávajú ich schopnosť využívať pracovné práva 
garantované EÚ.

Čo teda požaduje Európska odborová konfederácia (EOK)?

UZNÁVANIE PRÁVA NA ÚČINNÉ PRESADZOVANIE TÝM, ŽE NAVRHUJE 
OPATRENIA, KTORÉ UMOŽNIA PRACOVNÍKOM A ICH ODBOROM PRE-

SADZOVAŤ SVOJE PRÁVA.

SMERNICU O OCHRANE NEŠTANDARDNÝCH PRACOVNÍKOV PRI 
OCHRANE PRED PRÍLEŽITOSTNÝMI A NEŠTANDARDNÝMI PRACOVNÝMI 

ZMLUVAMI A NEISTOU PRÁCOU.

SMERNICU O ONLINE PLATFORMÁCH, KTORÁ BY MALA BY ZABEZPEČIŤ, 
ABY ĽUDIA PRACUJÚCI V DIGITÁLNEJ OBLASTI BOLI PRÁVNE DEFINOVANÍ 
AKO PRACOVNÍCI A POKRYTÍ PRACOVNÝMI A SOCIÁLNYMI PRÁVNYMI 
PREDPISMI. V TEJTO SFÉRE TAK, AKO PRACOVNÍCI V INÝCH SEKTOROCH: 

PRÍSTUP K MINIMÁLNEJ MZDE A SOCIÁLNEJ OCHRANE.

SMERNICU O MINIMÁLNEJ VÝŠKE PRÁV SAMOSTATNE ZÁROBKOVO 
ČINNÝCH OSÔB, KTORÁ ZAHŔŇA PRÁVO ORGANIZOVAŤ A KOLEKTÍVNE 
VYJEDNÁVAŤ PODĽA VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA A PRAXE, PRÁVO NA 

DÔSTOJ-NÉ ODMEŇOVANIE, PRÁVO NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, PRÁ-
VO NA VZDELANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU A PRÁVO NA BEZPEČNÉ

A ZDRAVIU NEŠKODNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY.

OCHRANU DÔSTOJNOSTI A OCHRANU ÚDAJOV. 
SMERNICA O OCHRANE SÚKROMIA PRI PRÁCI BY MALA CHRÁNIŤ PRA-
COVNÍKOV PRED PRÍLIŠ INVAZÍVNYM DIGITÁLNYM MONITOROVANÍM, 

CHRÁNIŤ ÚDAJE PRACOVNÍKOV V PRACOVNOM POMERE, REGULOVAŤ 
POUŽÍVANIE UMELEJ INTELIGENCIE A INÉ POSTUPY, KTORÉ BY MOHLI 

OHROZIŤ DÔSTOJNOSŤ, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ĽUDÍ PRI PRÁCI.

REVÍZIU SMERNICE O ROVNAKEJ MZDE TAK, ABY ZAHŔŇALA PLÁNY 
ROVNOSTI NA PRACOVISKU A PLATOVÉ AUDITY, SANKCIE A „ODSTRAŠU-
JÚCE“ OPATRENIA PROTI ZAMESTNÁVATEĽOM, KTORÍ NEDODRŽIAVAJÚ 

PRAVIDLÁ,  ABY SA KONEČNE DOSIAHLO ROVNAKÉ ODMEŇOVANIE ŽIEN 
NA PRACOVISKU.

NOVÚ SMERNICU O ROVNOVÁHE MEDZI PRACOVNÝM A OSOBNÝM 
ŽIVOTOM: MALA BY BYŤ DOHODNUTÁ A ZAVEDENÁ DO PRAXE ČO 

NAJSKÔR, S CIEĽOM ZLEPŠIŤ DOVOLENKY Z RODINNÝCH DÔVODOV 
VRÁTANE PLATIEB A FLEXIBILNÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK.

ZAVEDENIE NALIEHAVÝCH OPATRENÍ NA PODPORU ZDRAVIA A BEZ-
PEČNOSTI PRI PRÁCI PRI VYSTAVENÍ PRACOVNÍKOV NAFTE, REPROTO-

XÍNOM A NANOTECHNOLÓGIÁM NA PRACOVISKU.

ROVNAKÚ ODMENU ZA ROVNAKÚ PRÁCU PROSTREDNÍCTVOM ÚČINNEJ 
REVÍZIE SMERNICE O VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV A PRIMERANÉ OPATRE-
NIA NA BOJ PROTI PODVODOM A ZNEUŽÍVANIU, NAJMÄ VYUŽÍVANÍM 

NEKALÝCH POSTUPOV A PRAKTÍK SCHRÁNKOVÝCH FIRIEM. 

VYTVORENIE PRIESTORU NA OCHRANU WHISTLEBLOWEROV ZO STRA-
NY EÚ. PRACOVNÍCI, KTORÍ ODHAĽUJÚ ILEGÁLNE PRIESTUPKY, ČASTO 
DOSTÁVAJÚ MALÚ ALEBO ŽIADNU OCHRANU A TAKTIEŽ SÚ VO VEĽKEJ 

MIERE CIEĽOM ODVETNÝCH OPATRENÍ ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽOV.

ZAHRANIČIE
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Aktívna podpora zo strany všetkých orgánov EÚ

Požadujeme, aby všetky inštitúcie EÚ plne rešpektovali, 
podporovali a zabezpečovali dosiahnutie Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane podpory napríklad od Európskeho 
súdneho dvora a Európskej centrálnej banky.

Lepšia hospodárska politika EÚ

Výročný „semestrálny proces tvorby hospodárskej politiky“ 
EÚ spôsobil vážne škody pracovným miestam, pracovníkom 
a hospodárstvu prostredníctvom útokov na verejné výdavky 
a kolektívne vyjednávania. Výročné odporúčania v oblasti 
hospodárskej politiky oslabujú práva pracovníkov a oživenie 
hospodárstva.

Junckerova komisia sa pokúsila zmeniť tento proces tvorby 
hospodárskej politiky od čisto úsporných opatrení smerom
k tomu, aby boli prinajmenšom zvažované otázky týkajúce sa 
oblasti zručností a najväčších nerovností.

Princípy obsiahnuté v Európskom pilieri sociálnych práv  
musia byť implementované prostredníctvom tohto výročného 
„semestra“  tvorby hospodárskej politiky (ako aj prostredníct-
vom iných prostriedkov, ako je právo EÚ a rozpočet EÚ). 
V skutočnosti „semester“ by sa mal stať hospodárskym
a sociálnym semestrom, ktorý zohľadňuje práva a blaho práce 
pracujúcich tak vážne, ako aj fiškálnu nerovnováhu.

Európsky pilier sociálnych práv by nemal 
zmysel, ak by nebol aplikovaný 

prostredníctvom odporúčaní hospodárskej 
politiky. Avšak odbory očakávajú, že 

„špecifické odporúčania pre jednotlivé 
krajiny“ na  rok 2018 s tým začnú.

Európska komisia sa snaží zapojiť odborové zväzy a zamest-
návateľov do procesu „semestra“ na národnej úrovni a EOK 
pracuje na tom, aby pomohla odborovým zväzom k väčšej 
angažovanosti. To je jeden zo základných spôsobov tvorby 
cyklu sociálnej a hospodárskej politiky „semestra“.

Agenda týkajúca sa spravodlivej mzdy musí byť rozšírená tak, 
aby zahŕňala kolektívne vyjednávanie o spravodlivej mzde
a podmienkach pri práci.

Sociálny pokrok v Zmluve o EÚ

V právnych predpisoch EÚ majú hospodárske slobody pred-
nosť pred sociálnymi právami: je to rozhodnutie Európskeho 
súdneho dvora.

Z tohto dôvodu je pre odborové zväzy v Európe ťažšie obhajo-
vať pracovníkov pred nekalou súťažou v mzdovej oblasti
a pracovných podmienkach, bojovať za rovnaké zaobchádza-
nie s migrujúcimi a miestnymi pracovníkmi a prijať opatrenia 
na zlepšenie životných a pracovných podmienok pre praco v
níkov v celej Európe.

EOK navrhuje pridať sociálny protokol k európskym zmluvám. 
Takýto protokol by objasnil vzťah medzi sociálnymi právami
a hospodárskymi slobodami. K európskym zmluvám musí byť 

priložený protokol, ktorý by bol záväzný na najvyššej úrovni
a ovplyvňoval rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Sociálny protokol by mal:

POTVRDIŤ, ŽE JEDNOTNÝ TRH NIE JE CIEĽOM SAMÝM OSEBE, 
ALE MAL BY SA USILOVAŤ  O SOCIÁLNY POKROK 

PRE OBYVATEĽOV ÚNIE

OBJASNIŤ, ŽE HOSPODÁRSKE SLOBODY A PRAVIDLÁ 
HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE NEMÔŽU MAŤ PREDNOSŤ PRED 

ZÁKLADNÝMI SOCIÁLNYMI PRÁVAMI A SOCIÁLNYM 
POKROKOM A ŽE V PRÍPADE KONFLIKTU MAJÚ PREDNOSŤ 

SOCIÁLNE PRÁVA

OBJASNIŤ, ŽE HOSPODÁRSKE SLOBODY NEMOŽNO VYKLADAŤ 
TAK, ŽE SA UDEĽUJE PRÁVO UPLATŇOVAŤ ICH, ABY SA 

VYHÝBALI VNÚTROŠTÁTNYM PRÁVNYM PREDPISOM 
A PRAKTIKÁM V OBLASTI SOCIÁLNEHO A PRACOVNÉHO 

PRÁVA A PRACOVNÝM POSTUPOM ALEBO NA ÚČELY 
NEKALEJ SÚŤAŽE V OBLASTI MIEZD 

A PRACOVNÝCH PODMIENOK

Podporovať odbory a sociálny dialóg

Sociálny dialóg medzi zamestnávateľmi a odborovými zväzmi 
je v centre dôstojných a úspešných ekonomík. Je nevyhnutný 
rovnako na vnútroštátnej aj na európskej úrovni.

Na európskej úrovni viedol k dôležitým dohodám zakotveným 
v právnych predpisoch EÚ, ako sú napríklad rodičovská dovo-
lenka, práca na čiastočný úväzok a zmluvy na dobu určitú.
V posledných rokoch sa vyskytli problémy s uzatváraním 
dohôd o kaderníctvach a Ústrednej štátnej správe do 
právnych predpisov EÚ. Európska komisia by nemala brániť 
dohodám o sociálnom dialógu, aby sa stali právnymi predpis-
mi EÚ, ale, naopak, pomôcť im. 

Európska únia by mala propagovať a podporovať sociálny 
dialóg vo všetkých členských krajinách a Európska komisia 
zasa podporovať budovanie kapacít, aby sa zabezpečilo, že 
existujúce organizácie zamestnávateľov a odborových zväzov 
budú schopné rokovať a implementovať dohody.

Aby sa umožnil sociálny dialóg medzi zamestnávateľmi
a odborovými organizáciami na sektorovej a národnej úrovni, 
právne rámce by mali existovať vo všetkých krajinách EÚ.

Kolektívne vyjednávanie: spravodlivá mzda a pracovné 
podmienky

EÚ musí podporovať kolektívne vyjednávanie a úlohu 
odborových zväzov. To znamená:

ZASTAVIŤ ZÁSAHY INŠTITÚCIÍ EÚ, KTORÉ NARÚŠAJÚ SYSTÉMY 
KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA A MINIMÁLNEJ MZDY

ZVÝŠIŤ POČET PRACOVNÍKOV A ODVETVÍ POKRYTÝCH 
KOLEKTÍVNYMI ZMLUVAMI VRÁTANE 

NEŠTANDARDNÝCH PRÁC

FINANČNE PODPOROVAŤ BUDOVANIE KAPACÍT 
PRE KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE, NAJMÄ PRE ODVETVOVÉ 

A NÁRODNÉ VYJEDNÁVANIE, A PRÁVNE RÁMCE 
NA ZABEZPEČENIE SILNÉHO KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA

ZABEZPEČIŤ, ABY PRAVIDLÁ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
PODPOROVALI PRÁVO NA KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE 
A PRIVILEGOVANÉ PONUKY OD SPOLOČNOSTÍ, KTORÉ 

REŠPEKTUJÚ KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

ZAMERAŤ SVOJU ČINNOSŤ NA ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY
 A POSILNENIE SYSTÉMOV MINIMÁLNEJ MZDY, AK EXISTUJÚ

ZMAZAŤ MZDOVÉ ROZDIELY MEDZI ŽENAMI A MUŽMI, 
BOJOVAŤ PROTI NEKALÝM MINIMÁLNYM MZDÁM PRE 

MLADÝCH PRACOVNÍKOV A RIEŠIŤ INÚ NESPRAVODLIVÚ 
MZDOVÚ DISKRIMINÁCIU A SOCIÁLNY DAMPING TÝM, ŽE 

ZARUČIA ROVNAKÚ MZDU ZA ROVNAKÚ PRÁCU

Spravodlivý prechod 

Vytvoriť fond zameraný na spravodlivý prechod ku kontrolo-
vaniu klimatickej zmeny a  k ekologickému, nízkouhlíkovému 
hospodárstvu rovnako ako na trvalo udržateľné riadenie digi-
talizácie a automatizácie: prechod má byť založený na tvorbe 
pracovných miest, ochrane práv pracovníkov, aktualizácii 
zručností a sociálnej ochrane.

Proces dekarbonizácie a digitalizácie by mal zahrnúť každého 
pracovníka, a tak prispieť k spravodlivému a odôvodnenému 
riadenému prechodu. 

20
ZÁSAD A PRÁV
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9.
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11.
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18.
DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ 

19.
BÝVANIE A POMOC PRE BEZDOMOVCOV

20.
PRÍSTUP K ZÁKLADNÝM SLUŽBÁM

ZAHRANIČIE
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VÝVOJ MIEZD V SR ZA 3. ŠTVRŤROK 2017
JOZEF KRABÁČ

PRIEMERNÁ HRUBÁ MESAČNÁ MZDA V 3. ŠTVRŤROKU 2017 DOSIAHLA ÚROVEŇ 1 066 EUR. MEDZIROČNE SA ZVÝŠILA 
O 5,63 %. V PODNIKATEĽSKEJ SFÉRE RÁSTLA MIERNE POMALŠÍM TEMPOM, A TO O 5,45 %. V NEPODNIKATEĽSKEJ SFÉRE 

RÁSTLA RÝCHLEJŠIE, AŽ O 6,61 %, AVŠAK PRI NIŽŠOM ZÁKLADE. 

PRIEMERNÁ HRUBÁ MESAČNÁ MZDA V PODNIKATEĽSKEJ SFÉRE 
1 109 EUR

PRIEMERNÁ HRUBÁ MESAČNÁ MZDA V NEPODNIKATEĽSKEJ SFÉRE 
929 EUR

Presnejší obraz o strednej hodnote miezd vyjadruje medián. 
Hodnota mediánu miezd sa nachádza presne v strede radu 
zamestnancov vzostupne zoradených podľa výšky mzdy.
V sledovanom období bola hodnota mediánu v oboch sférach 
podnikania veľmi podobná, absolútny rozdiel bol len takmer 
35 EUR, kým rozdiel v priemerných hodnotách dosiahol až 
takmer 180 EUR.

Z tabuľky uvedenej vyššie vyplýva, že polovica zamestnancov 
v súčasnosti dosahuje hrubú mesačnú mzdu vyššiu ako 
850 EUR. V nepodnikateľskej sfére zarába 10 % zamestnancov 
menej ako 437 EUR, čo je takmer na úrovni minimálnej mzdy. 
Z tohto porovnania jednoznačne vyplýva, že v nepodnika teľ
skej sfére je podiel zamestnancov s najnižšími mzdami vyšší 
ako v podnikateľskej sfére. 
 
Z celkového počtu 1 129 095 zamestnancov vo výberovom 
súbore ISCP v 3. štvrťroku 2017, bez ohľadu na dĺžku pra-
covného času, poberalo 65,02 % zamestnancov nižšiu mzdu 
ako zistený celorepublikový priemer. Oproti rovnakému 
obdobiu minulého roka klesol ich podiel o 0,55 p. b. Mzdová 
diferenciácia klesá.   

Ako vyplýva z predchádzajúcej tabuľky, najvyššie priemerné 
hrubé mesačné mzdy a mediány miezd zarábajú zamestnanci 
v odvetviach Informácie a komunikácia, Finančné a poisťo-
vacie činnosti a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu. Naopak, najnižšie priemerné hrubé mesačné mzdy 
zarábajú zamestnanci v odvetviach Ubytovacie a stravovacie 
služby, Umenie, zábava a rekreácia a Administratívne a pod-
porné služby.

Pre zamestnancov je nemenej významná štruktúra mzdy, 
najmä, aký je podiel základnej mzdy na zúčtovanej mzde. Na 
úrovni SR predstavoval v 3. štvrťroku 2017 podiel základnej 
mzdy na priemernej hrubej mesačnej mzde celkovo 68 %. 

Najnižší podiel základnej mzdy bol v týchto odvetviach: 

Je to spôsobené tým, že zamestnanci uvedených odvetví mali 
v sledovanom období najvyšší podiel prémií a odmien. 
V odvetví Ťažba a dobývanie dosiahli prémie a odmeny podiel 
14,7 % a v odvetví Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu 16,4 %. Najvyšší podiel základných 
miezd na priemerných hrubých mesačných mzdách bol
v týchto odvetviach:

Tabuľka č. 1:  Štatistické charakteristiky hrubej mesačnej mzdy 

ŠTATISTICKÁ 
HODNOTA

Priemer

1. Decil

1. Kvartil

Medián

3. Kvartil

9. Decil

HOSPODÁRSTVO SR 
[EUR]

1 066

470

624

850

1 177

1 677

PODNIKATEĽSKÁ 
SFÉRA 
[EUR]

1 109

492

633

859

1 215

1 765

NEPODNIKATEĽSKÁ 
SFÉRA 
[EUR]

929

437

581

824

1 090

1 382

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04, výpočty 
– TREXIMA Bratislava

ŤAŽBA A DOBÝVANIE
 62,7 %

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU 
61,6 %

V odvetví Ubytovacie a stravovacie služby je vysoký podiel 
základných miezd spôsobený všeobecne nízkymi mzdami
a základnou mzdou na úrovni minimálnej mzdy. Rozdiel medzi 
odvetvím s najnižším a najvyšším podielom základnej mzdy je 
17,2 p.b.

Nastavenie štruktúry mzdy v podniku má veľký význam
z pohľadu motivácie pracovnej sily. Pohyblivá a variabilná 
zložka mzdy by sa mali pohybovať v intenciách uvedených 
vyššie. Kľúčové však sú kritériá variabilnej zložky mzdy. Musia 
byť merateľné, dosiahnuteľné, ovplyvniteľné a jednoduché. 
Kritériá, ktorých plnenie sa nedá exaktne zmerať, zvádzajú 
k subjektívnemu hodnoteniu, ktoré nemusí byť vždy spravod-
livé. Mali by byť reálne, aby ich bolo možné splniť. Nie je 
nič demotivujúcejšie ako vopred nesplniteľné ciele. Taktiež 
kritériá, ktoré nemajú zamestnanci plne v rukách, napríklad 
výsledok práce zamestnancov v inom závode koncernu, by 
nemali ovplyvňovať ich odmeňovanie. Zamestnanec zároveň 
musí mať jasnú predstavu, aké parametre by mal mať jeho 
výkon, aby splnil predstavu zamestnávateľa. 

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
78,8 %

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
75,3 %

Zdroj údajov: Štatistické zisťovanie je pod názvom Štvrťročný výkaz 
o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 zaradené do Programu štátnych 
štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017.

EKONOMIKA

Tabuľka č. 2: Priemerná hrubá mesačná mzda podľa odvetví za 3. štvrťrok 2017

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR)1-04, výpočty – TREXIMA Bratislava

Spolu
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Ťažba a dobývanie
Priemyselná výroba 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Dodávka vody; odvod odpad. vôd, odstraňovanie odpadov
Stavebníctvo
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel 
Doprava a skladovanie
Ubytovacie a stravovacie služby
Informácie a komunikácia
Finančné a poisťovacie činnosti
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Odborné, vedecké a technické činnosti
Administratívne a podporné služby
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Umenie, zábava a rekreácia 

850
808
998
901

1 376
788
832
791
831
545

1 490
1 332
830

1 073
657
822
842
846
724

1 066
894

1 102
1 113
1 624
928
980

1 023
982
664

1 910
1 778
1 103
1 391
843
929
904

1 049
830

724
635
691
717
999
613
692
705
663
523

1 336
1 165
798

1 047
601
627
594
743
545

108
100
162
134
266
97

118
147
114
45

261
249
108
120
84
40
28
29
56

71
40
72
75
75
77
30
35
61
27
39
40
34
47
50

145
100
120
117

130
103
146
137
223
129
118
112
121
60

208
225
122
148
85
97

169
124
92

28
17
31
42
60
12
22
21
22
8

64
99
41
30
23
20
12
16
19

MEDIÁN HRUBEJ 
MESAČNEJ MZDY

[EUR/MES.]

PRIEMERNÁ 
HRUBÁ MESAČNÁ 

MZDA

[EUR/MES.]

ZÁKLADNÁ 
MZDA

[EUR/MES.]

PRÉMIE 
A ODMENY

[EUR/MES.]

PRÍPLATKY 
A DOPLATKY

[EUR/MES.]

NÁHRADY 
MZDY

[EUR/MES.]

OSTATNÉ 
MZDOVÉ ZLOŽKY

[EUR/MES.]

Z TOHO ZLOŽKY PRIEMERNEJ HRUBEJ MESAČNEJ MZDY

3. štvrťrok 2017

Sekcia SK NACE Rev. 2

ISCP - ISPZ
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ZAMESTNANCI VEREJNÉHO SEKTORA 
SI TIEŽ ZASLÚŽIA VIAC!

MONIKA UHLEROVÁ

TO, ŽE SA SLOVENSKEJ EKONOMIKE DARÍ, POČÚVAME TAKMER DENNE. ROVNAKO ZAZNIEVA, ŽE DOBRÉ EKONOMICKÉ 
VÝSLEDKY BY MALI POCÍTIŤ AJ ZAMESTNANCI. U MNOHÝCH SA VŠAK EŠTE STÁLE NEPREJAVUJÚ NA RASTE PLATOV. A TAK-

MER VÔBEC ICH NECÍTIA ZAMESTNANCI PRACUJÚCI VO VEREJNOM ZÁUJME. 

Zatiaľ čo ekonomické uka-
zovatele prekvitajú, mzdové 
ohodnotenie vo verejnej 
správe chradne. Potreba 
rastu platov sa netýka len 
výrobnej či súkromnej sféry, 
ale aj štátu, ktorý je naj
väčším zamestnávateľom
s takmer 300tisíc zamest-
nancami. 

Spravodlivá a adekvátna 
odmena za vykonanú 

prácu je základnou 
garanciou spokojného, 

motivovaného 
zamestnanca, rastu jeho 

životnej úrovne 
a predpokladom 
zvyšovania jeho 

výkonnosti. 

Ako chce teda štát svojich 
zamestnancov stabilizovať, 
motivovať a skvalitňovať? To 
je otázka, na ktorú súčasný 
model odmeňovania 
zamestnancov pracujúcich 
vo verejnom záujme nedáva 
odpoveď. Jedným z dôvodov 
neuspokojivého odmeňo-
vania vo verejnej správe 
je aj skutočnosť, že platy 
väčšiny zamestnancov ne-
dosahujú priemernú mzdu 
v národnom hospodárstve, 
dokonca v súčasnosti je už 
väčšina tarifných platov pod 
úrovňou minimálnej mzdy. 
Aby sme boli presní,
v základnej stupnici plato
vých taríf zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom 
záujme sú pod minimálnou 
mzdou tarifné platy až po 
8. platovú triedu. 

Po zvýšení minimálnej 
mzdy na 480 € v roku 2018 
už bude pod minimálnou 
mzdou aj 9. platová trieda, 
ktorá si vyžaduje úplné 
stredné až vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa. 
Zaradení sú do nej zamest-
nanci vykonávajúci odborné 
špecializované práce
s vysokými nárokmi na mys-
lenie a rozhodovanie
o voľbe správneho postupu, 
práce vyžadujúce si odborné 
konzultácie pri riešení 
problémov a spoluprácu. Ich 
práca si vyžaduje samostat-
nosť, vykonávanie tvorivých 
činností alebo činností spo-
jených so zvýšenou psychic
kou záťažou. Takto na
stavené odmeňovanie teda 
nezodpovedá náročnos ti 

práce, ktorú zamestnanci 
verejného sektora vykoná-
vajú. 

Nástupné platy pre 
absolventov sú absolútne 

ekonomicky 
nemotivujúce. 

Zamestnanci, ktorých 
funkčný plat v niektorých 
profesiách nedosahuje ani 
výšku minimálnej mzdy, 
sú dlhodobo odsúvaní na 
okraj záujmu politickej 
reprezentácie. Práca vo 
verejnom sektore je často 
reprezentovaná ťažkými pra-
covnými pozíciami, fyzicky 
aj psychicky náročnými, 
vyžadujúcimi odborné 
vzdelanie a ľudský prístup. 
Títo zamestnanci poskytujú 
služby všetkým občanom. 

A mnohí z nich pracujú za 
minimálnu mzdu, pričom 
príslušnú sumu do jej výšky 
im zamestnávateľ dopláca
v podobe odmien. 

V dôsledku toho nezostáva 
priestor na rast platov vo 
vyšších platových triedach, 
čím sa stráca ohodnotenie 
kvalifikačných požiadaviek
a náročnosti práce
u jednotlivých pracovných 
pozícií. Zákon o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verej
nom záujme (Zákon č. 
553/2003 Z. z.) počas svojej 
existencie prešiel pomerne 
náročným a komplikovaným 
legislatívnym vývojom. Ale 
ani značne rozsiahly počet 

noviel nepriniesol výrazné 
zlepšenie systému odmeňo-
vania týchto zamestnancov 
a odstránenie jeho nedo-
statkov. 

Hlavným problémom  je 
nasta venie tarifného 
systému, v ktorom absen-
tuje vnútorná a vonkajšia 
spravodlivosť odmeňovania. 
Hodnotenie zamestnan-
cov nespĺňa svoj účel a je 
prevažne administratívne. 

Motivačné účinky odmien 
sa strácajú najmä pri 
nízkopríjmových pozíciách, 
teda v doplácaní do úrovne 
minimálnej mzdy. Systém 
neumožňuje získať a udržať 
kvalifikovaných zamest-
nancov a neaktuálny je aj 
samotný katalóg pracovných 
činností. 

Neriešenie tejto situácie 
spôsobuje, že každoročná 
valorizácia platov prostred-
níctvom kolektívnych zmlúv 
vyššieho stupňa, paradoxne, 
prehlbuje nespravodlivé 
odmeňovanie vo verejnom 
sektore. Na jednej strane 
dochádza k nárastu min-
imálnej mzdy a k zlepšova-

niu sociálneho postavenia 
zamestnancov, na druhej 
strane však dochádza k nive
lizácii platových taríf, ktoré 
sú v dôsledku ich dlhodobej 
nemennosti prekrývané 
minimálnou mzdou. 

Opakovane sa značná 
časť vyjednaného 

zvýšenia taríf stráca
v dorovnávaní týchto 

taríf do výšky minimálnej 
mzdy. 

Tým sa čoraz viac stierajú 
rozdiely v odmeňovaní na 
základe potrebnej kvalifiká-
cie, zručností, dosiahnutého 
vzdelania a dĺžky praxe. Štát 
nemôže napĺňať svoje fun k
cie bez kvalitných verejných 
služieb, a teda bez kvalit-
ných zamestnancov. Preto 
je žiaduce, aby bol systém 
odmeňovania zamestnan-
cov verejnej správy nielen 
verbálne deklarovanou 
prioritou vlády, ale neod-
kladne zrealizovanou a do 
praxe zavedenou reformou, 
ktorá týmto zamestnancom 

v zmysle Ústavy SR zabez-
pečí právo na odmenu za 
vykonanú prácu dostatočnú 
na to, aby im umožnila dô 
stojnú životnú úroveň. 

Reforma odmeňovania musí 
byť stabilne finančne krytá 
v každej verejnej inštitúcii 
a model odmeňovania sa 
musí nastaviť tak, že najnižší 
tarifný plat v prvej platovej 
triede bude dosahovať 

aspoň úroveň minimálnej 
mzdy. Komplexný systém od-
meňovania musí adekvátne 
zohľadňovať náročnosť 
práce, zodpovednosť, vzde
lanie a dĺžku praxe zamest-
nanca, ako aj reflektovať 
ekonomickú kondíciu krajiny.

Tento článok bol 
publikovaný v denníku 

PRAVDA.  

NÁZOR
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QUO VADIS – PLATOVÉ TARIFY
MARTA HAŠKOVÁ

VO VEREJNOM SEKTORE EXISTUJÚ – ZJEDNODUŠENE – DVA ZÁKLADNÉ SYSTÉMY ODMEŇOVANIA DEFINOVANÉ V ZÁKONE 
O ŠTÁTNEJ SLUŽBE A V ZÁKONE O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM 

ZÁUJME.

Kým v zákone o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme boli najnižšie tarifné platy 
pod úrovňou minimálnej mzdy od začiatku, zamestnanci od-
meňovaní podľa zákona o štátnej službe boli na tom „lepšie“, 
pretože tu bol od vyhláseného znenia najnižší tarifný plat nad 
úrovňou minimálnej mzdy.

Skutočnosť je taká, že pri prijatí zákona o odmeňovaní nie
ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
nemusel byť zásadný problém v tom, že najnižšie tarifné platy 
boli pod úrovňou minimálnej mzdy. Najnižšou mzdou boli 
odmeňované profesie s prevahou fyzickej práce
a v rámci odmeňovania boli dané možnosti poskytnúť 
nadtarifné zložky mzdy. Tabuľky boli odstupňované a platy 
zohľadňovali náročnosť práce, zodpovednosť, dosiahnuté 
vzdelanie a prax. Spravodlivosť v odmeňovaní zásadne ovplyv
ňoval jediný faktor a zároveň najväčšia slabina systému – 
dostatočné financovanie.

CELÉ SA TO SKOMPLIKOVALO...

Vzťah medzi rastom minimálnej mzdy a rastom tarifných 
platov nie je závislý. To znamená, že neexistuje ich vzájomná 
väzba. Minimálna mzda sa dohaduje na úrovni zástupcov 
zamestnávateľov a odborov a pokiaľ sa nedohodnú, rozhodu-

je vláda, ale tarifné platy sa vyjednávajú v procese kolektívne-
ho vyjednávania vyššieho stupňa. A práve tu nastalo najväčšie 
prehlbovanie problému odmeňovania. Kým v posledných 
rokoch minimálna mzda rástla, tarifné platy sa hýbali mini
málne. Faktor financovania sa prejavil v plnej sile, keďže
v rámci vyjednaného zvýšenia sa financoval len rast tarifných 
platov, a nie nadtarifných zložiek. Celý systém sa stal pod-
vyživený a prestával spĺňať svoje základné poslanie – dôstojnú 
odmenu, spravodlivý plat a motiváciu.

A KDE SME TERAZ...

Je rok 2017 a problémy s odmeňovaním vo verejnom sektore 
sa len prehlbujú. Na jednej strane síce dochádza v dôsledku 
nárastu minimálnej mzdy k zlepšeniu sociálneho postavenia 
zamestnancov, avšak na druhej strane sme svedkami nive
lizácie platových tried, ktoré sú v dôsledku ich dlhodobej 
nemennosti prekrývané minimálnou mzdou. Značná časť 
vyjednaného zvýšenia taríf sa stratí v dorovnávaní týchto taríf 
do minimálnej mzdy.

Ilustruje to prekrytie tarifných platov minimálnou mzdou
v prílohe č. 3 k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom záujme.

ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI  VÝKONE 
PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME (V EURÁCH/MESAČNE) OD 1.1.2017

0 1  0 2  0 3  0 4  0 5  0 6  0 7  0 8  0 9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4
292,0 299,0 308,0 321,0 343,0 368,0 397,0 427,5 468,0 495,0 524,0 554,0 590,5 633,5
303,0 309,0 318,5 333,0 356,0 382,0 412,5 444,5 486,0 513,0 544,0 576,5 615,0 659,0
312,0 318,5 330,5 344,0 368,5 396,5 427,5 462,0 504,5 534,0 565,0 599,0 639,0 683,5
321,0 330,0 341,5 356,5 381,5 410,5 443,5 478,5 522,5 552,5 585,0 620,0 661,5 709,5
331,0 340,0 350,5 368,0 394,0 424,5 458,5 495,5 540,0 571,5 606,5 642,0 684,5 735,0
341,0 349,5 362,0 380,5 406,0 438,5 474,5 511,5 560,0 590,5 626,5 664,0 708,5 760,5
349,5 360,0 373,0 391,5 420,5 452,5 489,5 529,0 577,5 612,0 647,0 685,0 732,5 785,5
360,0 369,5 384,5 402,0 432,5 466,0 505,0 544,5 596,5 630,5 668,5 708,5 755,0 810,0
369,5 380,5 394,5 415,0 445,5 480,5 520,0 562,0 614,0 650,0 688,5 730,0 778,5 835,5
378,5 390,0 405,0 426,0 458,5 495,5 536,0 578,5 632,0 669,5 709,0 751,5 802,0 861,5
388,0 400,0 416,0 438,5 471,5 509,0 551,5 596,0 651,0 688,5 730,0 774,0 826,5 886,5
397,5 410,5 426,0 450,5 484,0 523,0 567,5 613,0 669,5 708,5 750,5 795,0 848,5 911,5

POČET
ROKOV
PRAXE

do 2
do 4
do 6
do 9

do 12
do 15
do 18
do 21
do 24
do 28
do 32

nad 32

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PODĽA PLATOVÝCH TRIED A PLATOVÝCH STUPŇOV

PLATOVÁ TRIEDAPLATOVÝ
STUPEŇ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Platové triedy sú v tejto stupnici platových taríf prekryté mini
málnou mzdou až po 8. platovú triedu a platové stupne
v najnižších platových triedach sú všetky nižšie ako minimálna 
mzda. 

“Pokiaľ sa v roku 2018 zdvihne minimálna mzda na 
480 €, môže byť pod minimálnou mzdou aj 9. platová 

trieda. Obdobne to vyzerá aj v ďalších stupniciach 
platových taríf.“

A čo to vlastne znamená? Zamestnanci zaradení do týchto 
platových tried dostávajú k svojmu tarifnému platu rôzne 
príplatky, ale ak je ich funkčný plat napriek tomu nižší, dorov
ná sa im do minimálnej mzdy. Teda je pravdou, že nikto
v skutočnosti nezarába menej ako minimálnu mzdu, avšak 
s najväčšou pravdepodobnosťou nezarába ani výrazne nad 
minimálnou mzdou. Mzdárky, hospodárky, ošetrovatelia, 
kuchárky, školníci, údržbári, knihovníci a mnohí ďalší zarábajú 
len minimálnu mzdu. Nie je medzi nimi rozdiel vzhľadom na 
dosiahnuté vzdelanie, náročnosť práce, zodpovednosť, dĺžku 
práce, ale ani vzhľadom na osobný výkon.

Ale aby sme nezabudli na zamestnancov odmeňovaných 
podľa zákona o štátnej službe – ani tu nie je situácia výrazne 
lepšia. Od 1. 6. 2017 platí nová verzia zákona. Dovtedy boli 
prvé dve tarifné triedy aj podľa tohto zákona pod minimálnou 
mzdou. Zmena nastala v tom, že zamestnanci zaradení
v prvých dvoch triedach boli presunutí do tretej tarifnej triedy 
a prvé dve boli zrušené. Keď začne platiť vyššia minimálna 
mzda, bude opätovne aj táto tarifná trieda pod minimálnou 
mzdou. Nemožno len presúvať zamestnancov do vyšších tarif
ných tried, lebo nakoniec zostane len jedna jediná na úrovni 
minimálnej mzdy pre všetkých.

ČO VLASTNE CHCEME...

KOZ SR je presvedčená, že pri riešení odmeňovania vo 
verejnom sektore je potrebné zabezpečiť, aby nedochádza-
lo k ďalšej stagnácii tarifných platov. Systém odmeňovania 
musí byť spravodlivý a jednotlivé platové triedy musia byť 
odstupňované. Verejný sektor poskytuje služby občanom, 
preto je potrebné motivovať kvalitných ľudí, aby boli ochot-
ní pracovať vo verejnom sektore. Nástupné platy v podobe 
tarifných platov nezabezpečujú dostatočnú motiváciu. Pri 
takto nízkych tarifných platoch ani priznaný osobný príplatok 
vo výške samotného tarifného platu pri ôsmej platovej triede 
nezabezpečí funkčný plat vo výške priemernej mzdy v národ-
nom hospodárstve.

PRETO CHCEME:

Dôstojnosť – aby bola prijatá taká reforma systému odmeňo-
vania, ktorá zamestnancom zabezpečí v zmysle Ústavy SR 
právo na odmenu za vykonanú prácu dostatočnú na to, aby 
im umožnila dôstojnú životnú úroveň.

Spravodlivosť – systém odmeňovania je potrebné nastaviť 
tak, že najnižší tarifný plat v prvej platovej triede bude do-
sahovať úroveň minimálnej mzdy a zároveň bude primerane 
zohľadňovať náročnosť práce, zodpovednosť, vzdelanie
a dĺžku praxe.

Zodpovednosť – reforma odmeňovania musí byť stabilne 
finančne krytá v každej verejnej inštitúcii.

Dôležitosť – vlastní zamestnanci, ich pracovné podmienky
a odmeňovanie, musia byť prioritou každej vlády.

EKONOMIKA
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SÁGA 
MENOM 

KONCEPCIA
Keď v roku 2015 odbory na kolektívnom vy-
jednávaní vyššieho stupňa opätovne otvo rili 
otázku odmeňovania v zmysle zákona 
o štátnej službe a zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme, opakovane poukázali 
na neriešenie tarifného odmeňovania. Tarif
né platy boli už tak hlboko pod minimálnou 
mzdou, že prestali existovať rozdiely medzi 
rôznymi pracovnými pozíciami.

Keďže neexistovala vôľa nájsť riešenie, KOZ 
SR navrhla kompromisné riešenie aj s pri
hliadnutím na finančnú náročnosť, ktorú si 
už v tom čase zanedbaný systém vyžadoval. 
V septembri 2015 bol tento návrh pred-
ložený Úradu vlády SR.

A práve tu sa začína nekonečný príbeh 
Koncepcie odmeňovania zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. Štátna 
služba a jej odmeňovanie boli zo strany 
Úradu vlády odsunuté a dočasne považo-
vané za „vyriešené“ tým, že sa zmení zákon.

PRIEBEH KONCEPCIE...

Z iniciatívy odborov sa na Úrade vlády SR 
zriadila pracovná skupina pre prípravu 
a tvorbu nového systému odmeňovania 
zamestnancov pri výkone práce vo verej
nom záujme, ktorej prvé stretnutie bolo
v máji 2016. Vypracovali sa rozsiahle SWOT 
analýzy, na základe ktorých Úrad vlády SR 
navrhol 4 alternatívy riešenia odmeňova-
nia:

Univerzálny systém odmeňovania

Cieľom bolo vytvoriť pre všetkých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom záuj
me univerzálny systém odmeňovania, teda 
tzv. jednu tabuľku, a špecifiká výkonu práce 
niektorých odvetví (z hľadiska náročnosti, 
zodpovednosti, rizík, talentu a podobne), 
ako napr. školstva, zdravotníctva a kultúry, 
riešiť adresnými príplatkami 
a)priamovtomistomzákone(gestorom
bybolÚradvládySR)alebo
b)vpríslušnýchosobitnýchzákonoch
(gestormibybolipríslušnérezorty).

vo verejnom záujme, ale 
platové tarify by sa upravili 
tak, aby neboli pod úrovňou 
minimálnej mzdy. 

Odbory vyjadrili jasné 
stanovisko: požadovali 
čo najrýchlejšie riešenie 
neúnosného stavu, a teda 
ponechanie súčasného 
systému s tým, že platové 
tarify nebudú pod minimál-
nou mzdou, čiže alternatívu 
č. 4. Väčšina opýtaných 
rezortov prejavila rovnakú 
vôľu. Výsledkom spracovania 
koncepcie a jednotlivých 
analýz bola jednoznačná 
potreba zmeny odmeňova-
nia zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme, 
ktorú prejavili aj jednotliví 
členovia zriadenej pracovnej 
skupiny.

ČO SA VYRIEŠILO?

Na základe vypracovaných 
alternatív mali byť vytvorené 
scenáre rozpočtových 
dopadov a spísaná samotná 
koncepcia odmeňovania. 
S týmto cieľom sa niekoľko 
mesiacov prostredníctvom 
dotazníkov zbierali údaje
o počte a štruktúre zamest-
nancov, ktorí sú odmeňo-
vaní podľa uvedeného 
zákona. Koncepcia sa síce 
vytvorila, ale – okrem iných 
výčitiek – odbory namietali 
najmä proti absentujúcemu 
vyčísleniu dopadov, ktoré sú 
rozhodujúce pri stanovení 
výsledných tabuliek.

Vyčíslenie finančných dopa-
dov a finančná náročnosť 
riešenia odmeňovania bola 
hlavnou bariérou zo strany 
štátu a odďaľovala riešenie 
platových stupníc. V zásade 
sa nepožadovalo vyčíslenie 
dopadov na ďalšie zložky 
platu, ale pokiaľ bolo cieľom 
niekoľkomesačnej práce na 
dotazníku a jeho zozbieraní 
vyčíslenie dopadov, malo 
byť v koncepcii uvedené. 
Formulácia „vyšší dopad“, 
„nižší...“ nebola pre odbory 

postačujúca. S takýmito 
formuláciami mohla byť 
koncepcia predložená na 
rokovanie vlády SR už začiat
kom roka 2017, ale najmä, 
navodzuje  to dojem, že 
išlo o účelové odďaľovanie 
riešenia.

Celý proces súvisiaci  s kon-
cepciou, aj keď to tak možno 
nevyzerá, sa naťahoval dva 
roky a riešenie je stále 
v nedohľadne. 

KAM SME SA DOSTALI?

Súčasnému systému od-
meňovania chýba vnútorná 
a vonkajšia spravodlivosť od-
meňovania, čo znamená, že 
vnútorne neexistuje rozdiel 
medzi vyššími 
a nižšími platovými trieda-
mi a zamestnanci zarábajú 
prakticky rovnako, bez 
ohľadu na to, akú prácu 
vykonávajú. Navyše, chýba-
júca vonkajšia spravodlivosť 
v súčasnosti môže spôsobiť 
veľké problémy pri udržaní 
a získaní kvalifikovaných 
zamestnancov. Aj keď 
hodnotenie zamestnancov 
existuje, nespĺňa svoj účel
a je prevažne administra
tívne, motivačné účinky 
odmien sa strácajú, jednak 
v dôsledku nedostatku 
finančných prostriedkov 
organizácií a jednak pre 
dorovnávanie platov do 
minimálnej mzdy. Prebieha-
júce kolektívne vyjednávanie 
sa v platoch nízkopríjmových 
zamestnancov prakticky 
neodzrkadľuje, keďže mini
málna mzda rastie rýchlejšie 
ako dojednané zvýšenie 
platových taríf. 

Do kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa sa prvýkrát 
podarilo zapracovať prísľub, 
že zástupcovia zamestná-
vateľov do 30. 3. 2018 pred-
ložia zástupcom zamestnan-
cov návrh zmeny zákonnej 
úpravy stupníc platových 
taríf uvedených v zákone 
o odmeňovaní. 

Roztrieštený systém 
odmeňovania

Tento systém by vytvoril 
základnú právnu úpravu 
odmeňovania pre zamest-
nancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme pri tzv. 
prierezových činnostiach vo 
všeobecnom predpise
o odmeňovaní  (gestorom by 
bol Úrad vlády SR)
a všetky špecifiká odmeňo-
vania výkonu práce niekto
rých odvetví, ako napr. škol-
stva, zdravotníctva a kultúry, 
vrátane komplexného 
odmeňovania by ponechal 
na úpravu v príslušných 
osobitných predpisoch 
(gestormi by boli príslušné 
rezorty).

Transformácia niektorých 
zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme 
na štátnych zamestnancov

Podľa tejto zmeny by 
zamestnanci pri výkone 
práce vo verejnom záujme, 
ktorí vykonávajú pracov
né činnosti remeselné, 
manuálne alebo manipu-
lačné s prevahou fyzickej 
práce, boli odmeňovaní 
podľa Zákonníka práce 
(gestorom by bolo Minister-
stvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR) a všetci ostatní 
zamestnanci pri výkone 
práce vo verejnom záujme 
vykonávajúci pracovné čin-
nosti s prevahou duševných 
činností by sa pretransfor-
movali do štátnej služby, t. j. 
odmeňovaní by boli ako štát-
ni zamestnanci (gestorom by 
bol Úrad vlády SR).

Súčasný systém 
odmeňovania 

Pri tejto alternatíve by sa 
ponechal tento istý systém 
odmeňovania zamestnancov 
pri výkone práce vo verej
nom záujme podľa zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňo-
vaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce 

EKONOMIKA
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DRUHÁ VZDELÁVACIA AKTIVITA
 KEŽMARSKÉ ŽĽABY20.11. – 22.11.2017

SÉRIA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO PROJEKTU CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU II, KTORÉ REALIZUJE CENTRUM 
PRE VZDELÁVANIE, OPÄŤ POKRAČOVALA VO VZDELÁVACOM A REGENERAČNOM CENTRE, s. r. o., KEŽMARSKÉ ŽĽABY. 

REDAKCIA

V poradí už druhá vzdelávacia aktivita sa konala v dňoch 20. – 
22. novembra 2017 pre členov odborových zväzov združených 
v Konfederácii odborových zväzov SR. Na uvedenej vzdelávacej 
aktivite sa tentoraz zúčastnilo 34 účastníkov.

Počas týchto dní sa lektori zamerali na prehĺbenie praktických 
skúseností a zručností v oblastiach Sociálny dialóg – Kolektívne 
vyjednávanie a Prevencia v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

V problematike nazvanej Sociálny dialóg – Kolektívne vyjed-
návanie vzdelávali účastníkov traja odborníci. 

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., uviedla základy
z histórie sociálneho dialógu a informovala o sociálnom dia
lógu v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej 
únie. Následne dvojica lektorov Mgr. Petra Gubišová a PaedDr. 
Marek Kmeť pokračovala prednáškami o psychologických as-
pektoch komunikácie a o efektívnej komunikácii a vyjednávaní 
ako forme sociálneho dialógu a v poslednom bloku prednáška-
mi o sociálnom dialógu v Slovenskej republike a o kolektívnom 
vyjednávaní. Kolektívne vyjednávanie nemohlo chýbať ani
v modelových situáciách v rámci tematických workshopov. 

Súčasne prebiehalo vzdelávanie Prevencia v oblasti 
bezpečnos ti a ochrany zdravia pri práci, ktorú zastrešovali 
Mgr. Bohuslav Bendík a Rastislav Píš. V rámci neho účastníci 
rozoberali Zákonník práce, zákony o inšpekcii práce, o ochrane, 
podpore

a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade zákon týka-
júci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj vyhlášky 
súvisiace s BOZP a požiadavky na bezpečnosť technických 
zariadení. 

Z hľadiska kvality lektorského zastúpenia účastníci opäť vysoko 
ocenili odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup lektorov. 
Viacerí účastníci vyzdvihli prospešnosť uvedeného spôsobu 
vzdelávania a vyjadrili potrebu častejšieho opakovania. Ocenili 
to s tým, že ich uvedené poznatky a vzájomná výmena skúse-
ností veľmi obohatili.

Najbližšia vzdelávacia aktivita na dané témy sa bude konať
v apríli roku 2018. 
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ZODPOVEDNOSŤ ZA BUDÚCNOSŤ
VO VEREJNEJ SPRÁVE

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV MÍTINGU
MY – ZAMESTNANCI VEREJNEJ SPRÁVY, ČLENOVIA ODBOROVÝCH 
ZVÄZOV ZDRUŽENÝCH V KONFEDERÁCII ODBOROVÝCH ZVÄZOV 

SR – SA OBRACIAME NA VLÁDU SR A POŽADUJEME, ABY BOL 
SYSTÉM ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV VEREJNEJ SPRÁVY JEJ 

PRIORITOU. TENTO SYSTÉM MUSÍ BYŤ ZALOŽENÝ NA
 4 ZÁKLADNÝCH PILIEROCH:

VYZÝVAME VLÁDU SR, ABY BOLA PRIJATÁ TAKÁ REFORMA SYSTÉMU 
ODMEŇOVANIA, KTORÁ IM V ZMYSLE ÚSTAVY SR ZABEZPEČÍ PRÁVO 
NA ODMENU ZA VYKONANÚ PRÁCU, DOSTATOČNÚ NA TO, ABY IM 
UMOŽNILA DÔSTOJNÚ ŽIVOTNÚ ÚROVEŇ.  

DÔSTOJNOSŤ

DÔLEŽITOSŤ ZODPOVEDNOSŤ

REFORMA ODMEŇOVANIA MUSÍ BYŤ STABILNE FINANČNE KRYTÁ 
V KAŽDEJ VEREJNEJ INŠTITÚCII. 

SYSTÉM ODMEŇOVANIA JE POTREBNÉ NASTAVIŤ TAK, ŽE NAJNIŽŠÍ 
TARI FNÝ PLAT V PRVEJ PLATOVEJ TRIEDE BUDE DOSAHOVAŤ ÚROVEŇ 
MINIMÁLNEJ MZDY. 

ZÁROVEŇ MUSÍ PRIMERANE ZOHĽADŇOVAŤ NÁROČNOSŤ PRÁCE, 
ZODPO VEDNOSŤ, VZDELANIE A DĹŽKU PRAXE.

SPRAVODLIVOSŤ
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