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ZMENA ODMEŇOVANIA VO VEREJNEJ
SPRÁVE
MARTA HAŠKOVÁ

V ROKU 2014 PRIŠLI ODBORY S AMBICIÓZNYM NÁVRHOM KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY PRE ŠTÁT�
NU SLUŽBU A PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKO�
NA Č. 553/2003 Z. Z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO
VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2015.
Zdanlivo nerealizovateľná
požiadavka bola, aby najnižšie
platy vo verejnom sektore
začínali aspoň minimálnou
mzdou a od nej sa odvíjali
ďalšie platy. Na prvý pohľad
nejde o zvlášť výnimočnú
požiadavku, keďže slovenský
právny poriadok zabezpeču
je každému zamestnancovi
mzdu, ktorá nesmie byť nižšia
ako minimálna mzda. Ani
požiadavka, aby sa ďalšie
platy od nej odvíjali a rástli,
nie je nič výnimočné, keďže
poznáme minimálne mzdové
nároky, ktoré sú charakter
izované stupňami náročnosti
pracovných miest. Čo bolo
teda prekážkou v realizovaní
zákonných nárokov zamest
nancov?

Počas kolektívneho vyjed
návania sa k navrhovanej
úprave platových taríf
zamestnancov vyjadril
zástupca Ministerstva financií
SR: „V navrhovanej úprave
vidia zástupcovia vlády
zásadný problém. Úprava by
znamenala dopad na verejné
financie cca 660 mil.€. Vláda
je viazaná ústavným zákonom
o rozpočtovej zodpovednosti
(dlhová brzda). Vláda nevie
zabezpečiť finančné krytie
takejto požiadavky. Zároveň
sa nestotožňujú
s navrhovaným písm. a), aby
sa platová trieda 1 začínala
na úrovni minimálnej mzdy.
Navrhované zvýšenie platových taríf je neprimerané.
Ministerstvo financií SR

navrhovanú úpravu nemôže
akceptovať.“
Pokiaľ však existujú zákonné
nároky na minimálnu mzdu
a minimálne mzdové nároky,
zamestnanci by mali dostávať
adekvátne zákonné odmeňo
vanie. Vo verejnom sektore
však nastala situácia, keď
dohodnuté tarifné systémy
(určené zákonmi) boli hlboko
pod úrovňou minimálnej
mzdy a pod jej úrovňou boli
aj vyššie stupne náročnosti
práce. V praxi tak nastávala
situácia, že každý priznaný
príplatok, zohľadnenie praxe,
vzdelania, či zodpovednosti
sa strácali v dorovnaní do
minimálnej mzdy.

Nedávno sme si pripomenuli
50. výročie invázie spojeneckých vojsk Varšavskej
zmluvy do Československa.
Najčastejšie sa hovorí, že týmto dňom začala okupácia našej
krajiny. Často počúvame, že
nám vojenským zásahom
zabránili v demokratizácii
našej krajiny a rozvoju jej hospodárstva. Ak by k okupácii
nedošlo, mohli sme sa mať
tak, ako ľudia v Rakúsku, či
v inej demokratickej krajine.
V tomto prípade platí viac ako
inokedy, že by sme sa mali
zo svojej minulosti poučiť. To,
čo sa stalo, už nezmeníme.
Koncom osemdesiatych rokov
sme dostali novú šancu. Dnes
nás nikto zbraňami nenúti robiť to, čo nám nie je po vôli. Je
tu však nová vlna okupantov,
ktorí nejazdia na tankoch, ale
v luxusných autách. Namiesto
rovnošiat nosia obleky.
A namiesto politickej slobody
siahajú na tú ekonomickú. Ak
sa dnes odvolávame na to,
že v 68-om sme sa nemohli
brániť vojenskej presile, ako
budeme vysvetľovať pri päťdesiatom výročí Nežnej revolúcie
našim potomkom to, prečo
sme ani tentokrát nedobehli
Rakúšanov?

Roland Klokner
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POKRAČOVANIE Z TITULNEJ STRANY
Zamestnanec, zaradený v roku 2014 v 1. platovej triede
základnej stupnice platových taríf pri výkone práce
vo verejnom záujme do dvoch rokov praxe mal tarifný
plat 262,5 €, čo je o 89,5 € nižší plat ako vtedy platná
minimálna mzda.
Zamestnanec, zaradený v roku 2014 v 6. platovej triede
základnej stupnice platových taríf pri výkone práce
vo verejnom záujme do dvoch rokov praxe mal tarifný
plat 331 €, čo je stále o 21 € nižší plat ako vtedy platná
minimálna mzda.

Uvedená situácia spôsobila hlbokú nivelizáciu platov vo
verejnej správe. Strácalo sa spravodlivé odmeňovanie, ale aj
každoročná valorizácia platov v rovnakých platoch pre skupinu
zamestnancov bez ohľadu na pracovnú pozíciu. Požiadavka
odborov teda nebola splnená, pretože riešenie situácie by
znamenalo dopad na verejné financie vo výške okolo
660 mil. EUR. Už len z vyčíslenia reálnych nákladov na úpravu
tarifných platov vidieť, aké nízke bolo odmeňovanie zamest
nancov vo verejnej správe. Proces vyjednávania zmeny
systému odmeňovania vo verejnej správe tak trval až do roku
2018.
Odbory spracovali vlastný, veľmi kompromisný návrh, ako
upraviť platy zamestnancov vo verejnej správe, ktorý bol síce
prvotne odmietnutý, ale spustil prácu pracovnej skupiny. Práca
pracovnej skupiny bola spomalená neschopnosťou vyčísliť
dopady akéhokoľvek návrhu riešenia a snahou odďaľovať
riešenie. Celková nespokojnosť s postojom najväčšieho zamest
návateľa na Slovensku – verejnej správy, vyústila až do série
mítingov zamestnancov s názvom „Zodpovednosť za budúc
nosť vo verejnej správe“ v novembri 2017.
Po takmer štyroch rokoch vyjednávaní bol v apríli 2018 Úra
dom vlády SR predložený návrh zmeny systému odmeňovania
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tento
návrh však nekorešpondoval so závermi pracovnej skupiny, ani
s predstavami odborov, ktoré ho preto razantne odmietli.
Odbory žiadali zmenu v systéme odmeňovania, a
to tak, aby:

Návrh zákona bol predložený za účelom zefektívnenia systému
odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, zohľadnenia a podpory kariérneho rastu a kariérneho
postupu a prijatia opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej
a verejnej službe tak, aby sa odstránili rozdiely medzi minimál
nou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi.

HLAVNÉ ZMENY V NÁVRHU ZÁKONA:
zlúčenie stupníc platových taríf – konkrétne zamestnanci
zaradení do základnej stupnice, do osobitnej stupnice
a zdravotnícki zamestnanci budú odmeňovaní podľa
jednotnej tabuľky
v jednotnej tabuľke sa znižuje počet platových tried z teraj
ších 14-tich na 11, pričom sa zlučuje prvých šesť platových
tried do troch (1+2, 3+4 a 5+6), so súčasným zohľadnením
kvalifikačných predpokladov ustanovených pre jednotlivé
platové triedy
ponecháva sa stupnica platových taríf pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
ponecháva sa osobitná stupnica platových taríf učiteľov
vysokých škôl, do ktorej sa zlučujú výskumní a vývojoví
zamestnanci
všetky platové tarify budú nad úrovňou minimálnej mzdy
(predpokladanej na rok 2019)
zaradenie v platovom stupni zostáva podľa počtu rokov
priznanej praxe – v prepočte, zvýšenie tarifného platu
o 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe
doplňujú sa dva nové platové stupne s novým obmedzením
praxe na 40 rokov

TABUĽKY ZAČÍNALI MINIMÁLNOU MZDOU
ZASTAVILO SA PREKRÝVANIE ĎALŠÍCH STUPŇOV
A TRIED MINIMÁLNOU MZDOU
TARIFY BOLI ODSTUPŇOVANÉ PODĽA TYPU PRÁCE
Na kolektívnom vyjednávaní o návrhoch kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 dňa
20. júna 2018 sa dohodlo 10 % zvýšenie tarifných platov. Vere
jne bolo prisľúbené, že 10 % zvýšenie tarifných platov bude
realizované prostredníctvom zmeny systému odmeňovania tak,
aby v stupniciach platových taríf nebola ani jedna platová tarifa
pod minimálnou mzdou a pôjde teda o systémové vyriešenie
situácie.
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reálne príde k priemernému navýšeniu mzdy každého
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme o 10 %
na navrhovanú zmenu bude nadväzovať legislatívna zmena,
ktorá sa dotkne katalógu pracovných činností s prevahou
duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme
a katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych
alebo manipulačných, s prevahou fyzickej práce pri výkone
práce vo verejnom záujme

SOCIÁLNA POLITIKA
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE
VO VEREJNOM ZÁUJME (V EURÁCH MESAČNE)
PLATOVÝ POČET ROKOV
STUPEŇ
PRAXE

		
1
do 2
2
do 4
3
do 6
4
do 9
5
do 12
6
do 15
7
do 18
8
do 21
9
do 24
10
do 28
11
do 32
12
13
14

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PODĽA PLATOVÝCH TRIED A PLATOVÝCH STUPŇOV
PLATOVÁ TRIEDA

1
520,00
525,50
530,50
536,00
543,50
551,50
559,00
567,00
575,00
582,50
593,00

2
530,50
536,00
541,50
546,50
554,50
562,50
570,50
578,50
586,50
594,50
605,00

3
551,50
557,50
563,00
568,50
576,50
585,00
593,00
601,50
609,50
618,00
629,00

4
583,50
589,50
595,50
601,50
610,00
619,00
627,50
636,50
645,00
654,00
665,50

5
629,00
635,50
642,00
648,00
657,50
667,00
676,50
686,00
695,50
704,50
717,50

6
688,50
695,50
702,50
709,50
719,50
730,00
740,50
750,50
761,00
771,50
785,00

7
729,00
736,50
744,00
751,00
762,00
773,00
784,00
795,00
806,00
816,50
831,50

8
806,00
814,50
822,50
830,50
842,50
854,50
866,50
879,00
891,00
903,00
919,00

9
883,50
892,50
901,50
910,50
923,50
937,00
950,00
963,50
976,50
990,00
1007,50

10
961,00
971,00
980,50
990,00
1004,50
1019,00
1033,50
1047,50
1062,00
1076,50
1096,00

11
1040,00
1050,50
1061,00
1071,50
1087,00
1102,50
1118,00
1134,00
1149,50
1165,00
1186,00

do 36 603,50 615,50 640,00 677,00 730,00 799,00 846,00 935,00 1025,00 1115,00 1206,50
do 40 614,00 626,00 651,00 689,00 742,50 812,50 860,50 951,50 1043,00 1134,00 1227,50
nad 40 624,00 637,00 662,00 700,50 755,00 826,50 875,00 967,50 1060,50 1153,50 1248,00

PLATOVÉ TARIFY
PLATOVÉ
TARIFY
PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV
A
ODBORNÝCH
ZAMESTNANCOV
(V EURÁCH
MESAČNE)

4
5
6
7
8
9

PLATOVÝ
STUPEŇ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

POČET ROKOV
PRAXE

0 až 1		
2 až 3		
4 až 5		
6 až 8		
9 až 11		
12 až 14		
15 až 17		
18 až 20		
21 až 23		
24 až 27		
28 až 31		
32 až 35		
36 až 39		
od 40		

PLATOVÁ TARIFA
556,50
595,50
616,50
658,00
690,00
736,50
753,00
803,00
843,00
900,00
944,00
1008,00

PRACOVNÁ TRIEDA
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

PLATOVÁ TRIEDA

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PODĽA PLATOVÝCH TRIED A PLATOVÝCH STUPŇOV
PLATOVÁ TRIEDA

6
613,50
637,00
662,50
686,00
710,50
735,00
758,50
782,50
807,50
831,50
855,50
880,00
898,00
902,50

7
715,00
743,00
772,50
800,50
829,00
857,50
886,00
914,00
942,00
971,00
998,00
1028,00
1049,00
1054,50

8
766,50
797,00
828,00
857,50
888,50
917,50
950,00
978,50
1010,50
1040,50
1071,50
1100,50
1123,00
1129,00

9
820,00
853,00
885,00
916,50
951,50
983,00
1016,50
1048,00
1081,50
1114,50
1146,50
1179,50
1203,50
1210,00

10
880,00
915,00
951,00
985,50
1020,00
1055,50
1090,50
1127,00
1160,50
1196,00
1231,50
1266,00
1291,50
1298,00

11
950,00
987,00
1026,00
1062,50
1100,00
1138,00
1177,00
1215,00
1252,50
1290,50
1328,50
1366,50
1394,00
1401,00

OSOBITNÁ
STUPNICA
PLATOVÝCH
TARÍF
UČITEĽOV
VYSOKÝCH
ŠKÔL
A
VÝSKUMNÝCH
A
VÝVOJOVÝCH
ZAMESTNANCOV
(V EURÁCH
MESAČNE)
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SOCIÁLNA POLITIKA
Zamestnanec na úseku životného prostredia
Pôvodné zaradenie:
Kvalifikačný predpoklad - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
9. platová trieda = základný tarifný plat 490,50 €/mesačne
platový stupeň podľa počtu rokov priznanej praxe

PRÍKLADY ZAMESTNANCOV
Základná stupnica platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme

Nové zaradenie:
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Kvalifikačný predpoklad vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
6. platová trieda = základný tarifný plat 688,50 €/mesačne
Zaradenie v platovom stupni podľa počtu rokov priznanej praxe
v prepočte 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe

Pracovný terapeut
Pôvodné zaradenie:
6. platová trieda = 377,50 €/mesačne
platový stupeň podľa počtu rokov priznanej praxe

PRÍKLADY ZAMESTNANCOV
Osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín
zamestnancov (zariadenia sociálnych služieb)

Nové zaradenie:
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
3. platová trieda = základný tarifný plat 551,50 €/mesačne
zaradenie v platovom stupni podľa počtu rokov priznanej praxe
v prepočte 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe

Sanitár
Pôvodné zaradenie:
4. platová trieda = 359,50 €/mesačne
platový stupeň podľa počtu rokov priznanej praxe

PRÍKLADY ZAMESTNANCOV
Osobitná stupnica platových taríf výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych
zamestnancov
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Nové zaradenie:
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
2. platová trieda = základný tarifný plat 530,50 €/mesačne
zaradenie v platovom stupni podľa počtu rokov priznanej praxe
v prepočte 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe

Zamestnanec múzea – Odborný zamestnanec
verejného obstarávania
Pôvodné zaradenie:
kvalifikačný predpoklad - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
12. platová trieda = 581 €/mesačne
platový stupeň podľa počtu rokov priznanej praxe
Nové zaradenie:
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Kvalifikačný predpoklad - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
9. platová trieda = základný tarifný plat 883,50 €/mesačne
Zaradenie v platovom stupni podľa počtu rokov priznanej praxe
v prepočte 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe

Zamestnanec na úseku civilnej ochrany
Pôvodné zaradenie:
Kvalifikačný predpoklad - vyššie odborné vzdelanie
7. platová trieda = základný tarifný plat 416,50 €/mesačne
platový stupeň podľa počtu rokov priznanej praxe
Nové zaradenie:
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Kvalifikačný predpoklad vyššie odborné vzdelanie
4. platová trieda = základný tarifný plat 583,50 €/mesačne
Zaradenie v platovom stupni podľa počtu rokov priznanej praxe
v prepočte 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe

Sociálny terapeut (VŠ), sociálny pracovník (VŠ)
Pôvodné zaradenie:
10. platová trieda = 564 €/mesačne
platový stupeň podľa počtu rokov priznanej praxe
Nové zaradenie:
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
8. platová trieda = základný tarifný plat 806 €/mesačne
zaradenie v platovom stupni podľa počtu rokov priznanej praxe
v prepočte 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe
zvýšenie tarifného platu o 5 %

Verejný zdravotník so špecializáciou
Pôvodné zaradenie:
8. platová trieda = 517,50 €/mesačne
platový stupeň podľa počtu rokov priznanej praxe
Nové zaradenie:
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
6. platová trieda = základný tarifný plat 688,50 €/mesačne
zaradenie v platovom stupni podľa počtu rokov priznanej praxe
= v prepočte 0,5 % tarifnej triedy za každý rok praxe
zvýšenie tarifného platu o 10 až 25 %
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Cieľom zmeny odmeňovania vo verejnom záujme bolo nastaviť
systém odmeňovania tak, aby tarifné platy (teda základné platy
bez ďalších príplatkov a nárokov...) neboli pod úrovňou
minimálnej mzdy. Zároveň, aby bola zachovaná náročnosť
práce a zohľadňoval sa počet rokov praxe. V záujme
udržateľnosti verejných financií bola vyrokovaná taká zmena
systému odmeňovania, aby v konečnom dôsledku zaručila
zvýšenie funkčných platov zamestnancov na takú úroveň, ktorá
bude zodpovedať priemernému zvýšeniu platovej tarify
vo výške 10 %.

Príklady zvýšenia tarifných platov
zachytávajú výrazné zvýšenie platov najmä
nízkopríjmových zamestnancov. Z toho
dôvodu môže dochádzať k skreslenému
vnímaniu reálneho zvyšovania platov
vo verejnom sektore, ktoré na prvý pohľad
vyzerá nespravodlivo voči zamestnancom
odmeňovaným vyššími platmi. V skutočnosti
sa však jednotlivé zložky platu zamestnanca
preskupia a výsledné zvýšenie platu bude
zodpovedať priemernému 10 % zvýšeniu
tarifných platov.
Ak sa tarifný plat zamestnanca zvýši aj o 231 €, ktoré by mu
inak boli priznávané ako doplatok do výšky minimálnej mzdy
(predpoklad 520 €), tento zamestnanec vo výsledku na výplat
nej páske pocíti len priemerné 10 % zvýšenie platu a doplatok
do minimálnej mzdy sa stane súčasťou jeho tarifného platu.
Ďalej tým, že návrhom zákona došlo k zlúčeniu troch
nesúrodých platových stupníc do jednej platovej stupnice,
došlo k zníženiu tarifných platov niektorých zamestnancov,
najmä zdravotníckych zamestnancov, čo bolo zo strany
odborov neprijateľné. Nedostatky, ktoré vznikli zlučovaním
platových stupníc, boli počas rokovaní k návrhu zákona
odstránené prostredníctvom priznania zvýšenia tarifného platu
určeného o 5 % pre vybrané skupiny zamestnancov a v prípade
zdravotníckeho zamestnanca o 10 až 25 %. Zvýšenie tarifného
platu sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov
nahor. Uvedené zvýšenie tarifného platu pevnou sumou má
zabezpečiť, aby nedochádzalo k situácii, že zmenou zaradenia
do novej tarifnej stupnice by došlo k poklesu tarifných pla
tov, prípadne by zmena systému nezabezpečila deklarované

PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(V EURÁCH MESAČNE)
PLATOVÉ TARIFY
PLATOVÁ
TRIEDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2018

2019*

480,00
505,00
589,50
625,00
704,50
754,50
856,00
973,50
1107,50

528,00
555,50
648,50
687,50
775,00
830,00
942,00
1 071,00
1 218,50

*2019 – rok 2019 po splnení záväzku z Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa pre štátnu službu na rok 2019
priemerné zvýšenie tarifných platov zamestnancov o 10 %.
Aj keď v procese vyjednávania zmeny systému odmeňovania
boli prioritne riešení zamestnanci odmeňovaní pri výkone
práce vo verejnom záujme, keďže ich situácia bola výrazne
zložitejšia, napokon boli zmenou zákona upravené aj platové
tarify štátnych zamestnancov. Hrozilo, že aj napriek dohodnutej
valorizácií od januára 2019 vo výške 10 % bude prvá platová
trieda pod úrovňou minimálnej mzdy (predpokladanej na rok
2019). Z uvedeného dôvodu došlo k zvýšeniu prvých dvoch
platových tried, ktoré po valorizácií v roku 2019 budú nad
navrhovanou minimálnou mzdou na rok 2019.
Odbory dlhodobo žiadali odstránenie nedostatkov v súčasnom
systéme odmeňovania, ktorý spôsoboval nivelizáciu platov.
Zmena systému zabezpečí odstránenie stavu, keď sa časť
vyjednaného zvýšenia platových taríf v zmysle kolektívneho
vyjednávania vyššieho stupňa strácala v dorovnávaní týchto
taríf do výšky minimálnej mzdy a pre nízkopríjmových zamest
nancov bol prínos len zo zákonného zvýšenia minimálnej mzdy.
Návrh zmeny odmeňovania reflektuje požiadavky odborov, ako
aj záväzok priemerného zvýšenia platových taríf zamestnancov
vo verejnej správe o 10 %.
Výsledný návrh novely zákona bol predložený na rokovanie
Hospodárskej a sociálnej rady SR, kde bol schválený
a odporučený na ďalšie legislatívne konanie. Dňa 22.8.2018 bol
prerokovaný a schválený aj na rokovaní vlády SR.

Skok smerom na
západ!
Pridajte sa k nám!
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ČASOVÝ HARMONOGRAM ZMENY ODMEŇOVANIA
VO VEREJNEJ SPRÁVE
2014

Kolektívne vyjednávanie o návrhoch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2015
v návrhu kolektívnych zmlúv KOZ SR požadovala, aby 1. platová trieda a 1. platový stupeň začínal na úrovni minimálnej mzdy
platnej a účinnej na rok 2015 a od neho sa proporcionálne odvíjali ostatné platové triedy a stupne
Viceprezident KOZ SR S. Manga: „Je potrebné nastaviť racionálne kritériá odmeňovania tak, aby štátni zamestnanci a zamestnanci verejnej správy (cca 346 tis.) boli spravodlivo motivovaní, nakoľko ich motivácia s postupujúcou nivelizáciou neustále
klesá. Je potrebné reálne prehodnotiť najmä platové tarify a do budúcnosti transformovať minimálnu mzdu podľa dohodnutého indexu do jednotlivých tabuliek tak, aby minimálna mzda plnila svoje poslanie.“

18.9.2014

Kolektívne vyjednávanie o návrhoch Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2015, Úrad vlády SR

9.7.2015

Interná tvorba Návrhu KOZ SR na úpravu tabuľkových stupníc platových taríf

2015

Kolektívne vyjednávanie k návrhom Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2016

25.9.2015

Zaslaný oficiálny návrh KOZ SR na úpravu tabuľkových stupníc platových taríf vedúcemu Úradu vlády SR s požiadavkou
vytvorenia príslušnej ad hoc pracovnej skupiny

Marec 2016

Úrad vlády SR oslovuje externú firmu s možnosťou vypracovať analýzu odmeňovania zamestnancov
pri výkone vo verejnom záujme

Apríl 2016

Úrad vlády SR analyzuje odmeňovanie zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v rámci vlastných zdrojov
Prebiehajú prvé konzultácie s KOZ SR ohľadom platovej inventúry a jej analýzy
Zriaďuje sa pracovná skupina pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme za účasti KOZ SR

3.5.2016

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
Pracovná skupina pozostáva zo zástupcov ministerstiev, ZMOS a KOZ SR
Analyzuje sa súčasný stav a tvorí sa SWOT analýza

20.9.2016

Druhé stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
Pracovná skupina sa rozširuje o zástupcov VÚC
Je vypracovaná súhrnná SWOT analýza (Úrad vlády SR) z podkladov členov pracovnej skupiny
Navrhnuté sú alternatívne riešenia odmeňovania spolu so základnými kritériami
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28.10.2016

KOZ SR zasiela stanovisko k navrhnutým alternatívnym riešeniam, pričom odporúča zvoliť alternatívu č. 4. Súčasný systém
odmeňovania – Ponechanie toho istého systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale platové
tarify upraviť tak, aby neboli pod úrovňou minimálnej mzdy

13.12.2016

Stretnutie zástupcov ÚV SR a KOZ SR k Vybraným alternatívam riešenia odmeňovania vo verejnej službe, na ktorom sa dohodli na:
Potrebe pripraviť legislatívny zámer, ktorý by obsahoval rozpracovanie dvoch alternatív s najväčšou podporou získanou členmi
pracovnej skupiny na odmeňovanie vo verejnej službe vo vybraných alternatívach odmeňovania vo verejnej službe. Prvá
alternatíva: Univerzálny systém odmeňovania pre všetkých zamestnancov, t. j. tzv. jedna tabuľka a špecifiká výkonu práce niek
torých odvetví v jednom zákone (gestor ÚV SR) alebo osobitné predpisy (gestor príslušné rezorty) a Štvrtá alternatíva: ponechať
súčasný systém odmeňovania toho istého systému – platové tarify upraviť tak, aby neboli pod úrovňou minimálnej mzdy.
Alternatívy budú musieť byť v legislatívnom zámere rozpracované tak, aby bola zrejmá následná legislatívna úprava v zákone.
Obsahom legislatívneho zámeru budú aj finančné dopady každej alternatívy a kritériá.
Zhoda zástupcov: „Nastaviť platové tarify od minimálnej mzdy s postupným zvyšovaním, zohľadňujúc najnáročnejšiu činnosť,
zrušenie platových stupňov, započítavanie praxe jedným percentom za každý rok a zatraktívnenie verejnej služby pre mladých
ľudí.
KOZ SR vypracovala prienik štátnej služby a verejnej služby
Prizvanie ZMOS k spolupráci (vyvolanie osobitného rokovania) na novom systéme odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe
v období prvého štvrťroku 2017
Zahrnúť legislatívny zámer do Plánu legislatívnych úloh vlády SR, na rokovanie vlády SR sa môže predkladať aj materiál, ktorý nie
je zahrnutý v legislatívnom pláne

26. 1. 2017

Tretie stretnutie pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
Pracovná skupina sa zúžila na zástupcov KOZ SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
ZMOS a samosprávnych krajov
Prísľub vypracovania koncepcie/stratégie do marca 2017 zatiaľ bez finančných dopadov

2.3.2017

Štruktúra koncepcie odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

15.3.2017

Stretnutie zástupcov KOZ SR a Inštitútu pre stratégie a analýzy na Úrade vlády SR

Apríl 2017

Vytvorený dotazník, ktorého účelom je zistenie týchto informácií, ktoré sú nevyhnutné k výpočtu dopadov a k následnému vyt
voreniu/namodelovaniu nových platových tabuliek

21.4.2017

Prvá časť koncepcie odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

19.5.2017

Druhá časť koncepcie odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Pracovné stretnutie užšej pracovnej skupiny za účelom dohodnutia ďalšieho postupu v súvislosti s tvorbou nových platových
tabuliek.
Navrhnuté scenáre na rozpočtový dopad boli: „(1) Minimálny dopad – navýšenie sadzieb iba na úroveň minimálnej mzdy, ostatné
sadzby zostanú nezmenené.(2) 14 tried, počnúc minimálnou mzdou – rozostupy medzi triedami zostanú tak ako doteraz. (3) 14
tried, počnúc minimálnou mzdou – rozostupy tak, aby 14. trieda bola tá istá suma ako teraz. (4) Redukcia tried podľa inštrukcií
- 1 percento navýšenia za každý rok praxe, po x-rokoch navýšenie o 0.5 percenta. X nie je zatiaľ dohodnuté. Školstvo – vypočítať
rozpočtový dopad osobitne. Dopad na zamestnancov podľa Zákonníka práce nepočítať.“
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12.6.2017

Tretia časť Koncepcie odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

28.06.2017

Štvrtá časť Koncepcie odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
KOZ SR predložila ku koncepcii veľké množstvo pripomienok
Koncepcia nenaplnila očakávania KOZ SR na zmenu, absentovali očakávané finančné dopady
Koncepcia nebola skompletizovaná (vrátane predložených pripomienok jednotlivých členov pracovnej skupiny) a nebola
poskytnutá na zaujatie stanoviska

12.7.2017

Tlačová správa KOZ SR – Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov
veľmi laxne

09.11.2017 - Košice
16.11.2017 - Banská Bystrica
23.11.2017 - Bratislava

© KOZ SR, 2018

Mítingy zamestnancov – Zodpovednosť za budúcnosť vo verejnej správe

13.12.2017

Zaradenie Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do Plánu legislatívnych úloh
vlády Slovenskej republiky na rok 2018

9.4.2018

Návrh zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predložený Úradom vlády SR
Počas rokovania s predsedom vlády SR, ministrom financií a vedúcim Úradu vlády SR so zástupcami KOZ SR (prezident a vice
prezidentka) bolo dohodnuté, že bude okamžite vytvorená expertná pracovná skupina v zložení zástupcovia ÚV SR, MF SR, KOZ
SR a ZMOS, ktorá bude ďalej rokovať o tomto návrhu, s tým, že všetky vyjednávania by mali byť ukončené do konca júna 2018
(už s hotovým materiálom na spustenie legislatívneho konania)

12.4.2018

Pracovné stretnutie k návrhu nového systému odmeňovania
Odmietnutie návrhu zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo strany KOZ SR
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17.4.2018

Druhé rokovanie expertnej pracovnej skupiny k návrhu zmeny systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
Nový návrh ÚV SR a MF SR

31.5.2018
Spoločné stretnutie k návrhu nového systému odmeňovania zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Úrad vlády SR

20.6.2018

Kolektívne vyjednávanie k návrhom Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, na ktorom sa dohodlo
zvýšenie platových taríf zamestnancov o 10 %, pričom toto zvýšenie bude premietnuté v rámci úpravy systému odmeňovania
zamestnancov vo verejnom záujme

29.6.2018

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
KOZ SR predložila 15 zásadných a 5 obyčajných pripomienok

23.7.2018

Prvé kolo rozporových konaní v rámci medzirezortného pripomienkového konania

26.7.2018

Pracovné stretnutie na MF SR za účasti zástupcov Úradu vlády SR, MZ SR, MF SR a SOZ ZaSS

9.8.2018

Druhé kolo rozporových konaní v rámci medzirezortného pripomienkového konania

15.8.2018

Stretnutie zástupcov KOZ SR a Úradu vlády SR ohľadom riešenia stupnice platových taríf štátnych zamestnancov (zvýšenie úrovne
prvých dvoch platových tried nad úroveň minimálnej mzdy)

20.8.2018

Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR
Väčšina pripomienok bola zo strany predkladateľa akceptovaná a návrh zákona sa predkladal bez rozporov

© KOZ SR, 2018

KOZ SR uvítala garantované, minimálne priemerné 10 % navýšenie tarifného platu zamestnancov tak, ako bolo dohodnuté
v rámci kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Zároveň KOZ SR ocenila navrhnuté riešenie úpravy
tarifných platov štátnych zamestnancov, ktoré zabezpečí, že ani jedna platová trieda nebude mať platovú tarifu pod úrovňou
minimálnej mzdy
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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

POTREBUJEME ODBORY?
ROLAND KLOKNER

© EOK, 2018

JÁN SO SMUTNÝM VÝRAZOM V TVÁRI OPÚŠŤA SVOJE PRACOVISKO. ŠÉF HO POSLAL PREDČASNE DOMOV. KEĎ PRECHÁ
DZA OKOLO SVOJICH KOLEGOV, TÍ IBA SKLOPIA ZRAK, ABY SA VYHLI OČNÉMU KONTAKTU. PRED VÍKENDOM, PO PIATK
OVEJ ŠICHTE BOLI EŠTE SPOLU NA PIVE. TAM SA V RÁMCI HORLIVEJ DEBATY DOHODLI, ŽE V PONDELOK ZABOJUJÚ ZA
LEPŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY. TIE NEZNESITEĽNÉ HORÚČAVY SI UŽ ZAČALI VYBERAŤ SVOJE OBETE. JOZEFOVI Z ÚDRŽBY
PRIŠLO V PRÁCI NEVOĽNO, AŽ HO MUSELA ODVIEZŤ SANITKA. DOHODLI SA TEDA, ŽE NEBUDÚ POKRAČOVAŤ V PRÁCI,
KÝM FIRMA SITUÁCIU NEVYRIEŠI. V PONDELOK RÁNO VŠAK VŠETKÝM OKREM JÁNA VYPRCHALA ODVAHA TAK AKO VYPR
CHALO OPOJENIE Z PIATKOVÉHO PIVA. ON JEDINÝ NENASTÚPIL NA PRACOVISKO A PREDNIESOL SPOLOČNÉ POŽIADAVKY.
VÝSLEDOK JEHO REVOLTY SA DOSTAVIL ANI NIE PO DVOCH HODINÁCH. PRIŠIEL ZA NÍM VEDÚCI A POSLAL HO DOMOV.
VRAJ, KEĎ SA MU NEPÁČI, NECH SI NÁJDE PRÁCU INDE.

Tento krátky príbeh je veľmi zjednodušený. Je to však príklad
toho, čo sa môže stať zamestnancovi, ak ostane v boji
so zamestnávateľom osamelý. Aby to tak nebolo, existujú
zákonné možnosti, ako dosiahnuť lepšie podmienky na praco
visku. Hovorím o združovaní sa zamestnancov. Najúčinnejšie
sú v našom pracovnom procese odbory.
Verím, že možno každý o odboroch počul. Zo svojich skúse
ností viem, že nie každý aj vie, čo tie odbory vlastne sú, aká
je ich činnosť, štruktúra a prečo práve ony majú zastupovať
záujmy zamestnancov.
Rád by som v tomto článku poskytol odpovede na niekoľko
otázok, týkajúcich sa odborov.
Veľmi často sa stretávam s názorom, že odbory neplnia svoje
povinnosti. Ľudia o nich hovoria v tretej osobe a často ich
zaraďujú medzi inštitúcie verejnej správy. Neraz hovoria
o tom, že „odborári sú platení z našich peňazí, majú vysoké
zárobky a popri tom nedokážu zariadiť pre zamestnancov
ani minimum“ .
Popísať, čo všetko odbory v pracovnoprávnom prostredí zas
trešujú, sa mi asi nepodarí úplne. V krátkosti by som vás rád
oboznámil s ich funkciou a priestorom, ktorý im vymedzuje
zákon.
WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 12

ZÁKLADNÁ OTÁZKA JE: ČO SÚ ODBORY?
Výrazom odbory pomenúvame organizácie, ktoré zastupujú
zamestnancov. Odbory tvoria odborové organizácie. Každá
jedna odborová organizácia je občianske združenie, ktoré
tvoria dobrovoľne sa združujúci členovia. Pre takéto občian
ske združenia platí zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov. Uvediem niekoľko
paragrafov z tohto zákona, ktoré sú pre našu tému dôležité:

§1

(1) Občania majú právo slobodne sa združovať.
(2) Na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie
štátneho orgánu.
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na združovanie
občanov:
a) v politických stranách a politických hnutiach,
b) na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie
riadneho výkonu určitých povolaní,
c) v cirkvách a náboženských spoločnostiach,
d) na výkon práva poľovníctva.

§2

(1) Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy,
hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové
organizácie (ďalej len „združenia“) a združovať sa v nich.
(2) Členmi združení môžu byť aj právnické osoby.
(3) Združenia sú právnickými osobami. Do ich postavenia
a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach
zákona.
(4) Vojaci v činnej službe nemôžu vytvárať odborové
organizácie a združovať sa v nich. Rozsah oprávnení
odborových organizácií združujúcich príslušníkov Zboru
národnej bezpečnosti a zborov nápravnej výchovy pri
uplatňovaní a ochrane ich sociálnych záujmov ustanoví
osobitný zákon.

§3

(1) Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu
v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia
môže každý slobodne vystúpiť.
(2) Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa
združuje, že je členom združenia, že sa zúčastňuje na
jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo
neho.
(3) Práva a povinnosti člena združenia upravujú
stanovy združenia.

Nie sú dovolené združenia:

§4

a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať
osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich
národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné
zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie,
roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov,
podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a
zákony;
b) ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi,
ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi
c) ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa
nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo
používajú strelné zbrane na športové účely.

§5

Združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov,
pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Nesmú riadiť
štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie
sú ich členmi.

Ako je vidieť v zákone, odbory sú dobrovoľným združením ako
akékoľvek iné združenia občanov. V každom takomto združení
rozhodujú o jeho činnosti a smerovaní jeho členovia. Takisto
si v rámci svojich vlastných stanov určujú svojich zástupcov.
Ak teda niekto nie je členom združenia, nemá právo kritizovať
jeho činnosť. Nečlen nemôže hovoriť do personálnej politiky
akéhokoľvek združenia.
Obviňovať odbory z toho, že nevedia zabezpečiť pre všetkých
pracujúcich zvýšenie platu a vynikajúce pracovné podmienky,
je veľmi podobné tomu, ak by sme Asociáciu nepočujúcich
vinili z toho, že nedokážu zabezpečiť, aby každý úradník
ovládal posunkovú reč.

Aká
základnej
odborovej
organizácie?
AKÁje
JEfunkcia
FUNKCIA
ZÁKLADNEJ
ODBOROVEJ
ORGANIZÁCIE?
Vráťme sa však k základnej odborovej organizácii. Ako vyplýva
z jej názvu, práve ona je základom odborov v krajine. Jej
úlohou je obhajovať záujmy zamestnancov na pracovisku.
Význam tejto organizácie je najmä v tom, že na rozdiel od
jednotlivca má lepšiu vyjednávaciu pozíciu, pretože zastupuje
väčšie množstvo zamestnancov. Je logické, že čím viac je
v odborovej organizácii združených zamestnancov, jej vyjed
návacia pozícia je silnejšia. Ďalšou funkciou základnej odboro
vej organizácie je skúmanie potrieb zamestnancov. Aby bolo
možné so zamestnávateľom vyjednávať, je dôležité vedieť, čo
chceme dosiahnuť.
Ak tieto potreby poznáme, môžeme ich artikulovať zamestná
vateľovi a požadovať ich naplnenie. Aj tu robia odbory veľmi
dôležitú prácu. Sú sprostredkovateľom medzi zamestnancami
a zamestnávateľom. Zjednodušene povedané zamestnávateľ
nemusí zvolávať všetkých svojich zamestnancov, aby zistil, čo
potrebujú. Urobia to za neho odbory. Vo väčšine prípadov ani
nie je fyzicky možné sústrediť na jednom mieste a v jednom
čase všetkých zamestnancov. Samotní zamestnanci sa zdôve
ria skôr jednému zo svojich kolegov, ako svojmu šéfovi. Ak
odbory fungujú na pracovisku tak, ako by mali, robia svojou
prácou službu aj zamestnávateľovi.
Kolektívne
vyjednávanie,
kolektívna KOLEKTÍVNA
zmluva.
KOLEKTÍVNE
VYJEDNÁVANIE,
ZMLUVA.
Keď už je teda jasné, čo zamestnanci chcú, môžu odbory
tlmočiť ich požiadavky zamestnávateľovi a tak začína pro
ces kolektívneho vyjednávania. Vyjednáva sa preto, lebo sa
málokedy stáva, že zamestnávateľ všetky požiadavky splní.
Kolektívne preto, že vyjednáva skupina ľudí s ďalšou skupi
nou. Ak sa takéto vyjednávanie podarí, zvyčajne sa spečatí
uzavretím kolektívnej zmluvy.
Uvediem definíciu, ktorú nám poskytuje Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na svojej
webovej stránke:
“Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou.„
Kolektívna zmluva v praxi predstavuje kompromis medzi
záujmami a strategickými zámermi zamestnávateľa a zamest
nancov .
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Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamest
návania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých
zamestnancov zamestnávateľa, nielen pre členov odborov.

Predmet kolektívnej zmluvy
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť priaznivejšie pracovné
podmienky a podmienky zamestnávania nad rámec právnych
predpisov.
Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť nasledujúce oblasti,
ktoré upravuje Zákonník práce:
• vyjednávanie o mzdách,
• skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy,
• predĺženie dovolenky na zotavenie o ďalšie týždne nad
zákonnú výmeru,
• stanovenie výhodnejších podmienok pre poskytovanie
pracovného voľna pri prekážkach v práci z dôvodu vše
obecného záujmu a pri dôležitých osobných prekážkach
v práci,
• poskytovanie voľna, prípadne finančných prostriedkov
na vzdelávanie zamestnancov,
• poskytovanie príspevkov na regeneráciu zamestnancov
a podpora športových a kultúrnych aktivít,
• bližšie vymedzenie okruhu zamestnancov prípadne
i bývalých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje
stravovanie,
• vyššie odstupné alebo odchodné nad minimá ustano
vené v Zákonníku práce.

• je právnym nástrojom dosiahnutia a udržania sociálne
ho mieru u zamestnávateľa,
• je prameňom práva,
• je právnym nástrojom spolupráce medzi zamestná
vateľom a zamestnancami a ich odborovými organizáci
ami,
• prostredníctvom podnikovej kolektívnej zmluvy možno
zlepšovať pracovné, sociálne a životné podmienky
zamestnancov.
§2 ods. 3 písm. a) zákona o kolektívnom vyjednávaní
Takto uzatvorená kolektívna zmluva je pre zamestnávateľa
záväzná a právne vymáhateľná. (Informácie o kolektívnych
zmluvách nájdete v článku Odbory a zákony.)

§ 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Mohli by sme si povedať, že na to, aby pracovnoprávne
vzťahy na pracovisku fungovali, máme predsa Zákonník práce.
Kontrolu nad jeho dodržiavaním efektívne vykonáva odborová
organizácia. Platí to aj pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci. (O tom, akým spôsobom to odbory robia, sa dozviete
v článku Odbory a bezpečnosť a ochrana a zdravia pri práci.)
Všetky činnosti, ktoré som vyššie spomínal, musí niekto
vykonať. Zvyčajne ich vykonávajú predsedovia základných
organizácií. Sú to ľudia, ktorým záleží na pracovných pod
mienkach nielen svojich, ale aj ostatných kolegov. Väčšinou
túto prácu robia vo svojom voľnom čase. Najdôležitejšou in
formáciou o týchto ľuďoch je, že za túto činnosť nedostávajú
mzdy. Samozrejme sú výnimky, keď sú odborári uvoľnení pre
odborársku prácu. To ale nie je pravidlom. Najdôležitejšie je si
uvedomiť, že odborárska práca sa vykonáva predovšetkým na
pracovisku, teda u zamestnávateľa. Práve na tejto úrovni sme
schopní vytvárať na sociálnych partnerov tlak potrebný na
zlepšenie vyjednávacej pozície. Na tých najnižších úrovniach
poznáme potreby zamestnancov najlepšie. A práve tu má
každý zamestnanec najlepšiu možnosť osobne sa zúčastňovať
sociálneho dialógu. Každá základná organizácia má svoju
autonómiu, v ktorej sama ovplyvňuje dianie v nej. Veľkosť
základnej organizácie určuje jej silu pri vyjednávaní.

• doplnkové dôchodkové sporenie,

Z čoho sú odbory
platené?
Z ČOHO
SÚ ODBORY PLATENÉ?

§ 2 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a ďalšie plnenia

Táto otázka trápi najmä ľudí, ktorí nie sú členmi odborov.
Všetci členovia totiž vedia, že im mesačne odchádza z účtu
1 % čistej mzdy na financovanie odborárskej činnosti. Tento
príspevok je dobrovoľný. O použití čiastky vyzbieranej
z členských príspevkov rozhodujú členovia základnej organizá
cie v súlade s jej stanovami.

Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť nasledujúce oblasti,
ktoré upravujú iné právne predpisy:
• zvýšenie dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca,

Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť aj ďalšie
inštitúty, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, a ktoré
sú voľne upraviteľnými ustanoveniami vyplývajúcimi zo
Zákonníka práce alebo z osobitných predpisov.

Podniková kolektívna zmluva
Podniková kolektívna zmluva sa uzatvára medzi jedným
zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo viacerými
odborovými organizáciami. U zamestnávateľa plní nasledovné
významné funkcie:

Okrem členských príspevkov odbory nedisponujú žiadnymi
inými finančnými zdrojmi. Výnimku môžu tvoriť dary alebo
sponzorské príspevky. Tieto sú však veľmi zriedkavé.
Z tohto pohľadu sa môže niekomu zdať nepochopiteľné, ako
je možné, že odbory fungujú a aká je motivácia aktívnych
odborárov k ich práci.
Odborové zväzy

ODBOROVÉ ZVÄZY

Odborové zväzy sú organizácie, ktoré združujú základné
odborové organizácie na základe ich odvetvovej príslušnosti.
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Novinky

zo Zbierky zákonov
Pri svojej činnosti potrebujú základné organizácie neraz aj
pomoc, pretože nie na všetko majú kapacity. Odborový zväz
im preto zabezpečí odbornú pomoc. Takto majú napríklad
odborové zväzy pre svojich členov k dispozícii právnika alebo
inšpektora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Odborové zväzy zastupujú svojich členov na národnej úrovni
pri rokovaniach o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa.
Tieto zmluvy sú definované na stránke Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny:
“Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší
počet zamestnávateľov; medzi organizáciou zamestnávateľov - združením (jedným alebo viacerými) a odborovým
zväzom (jedným alebo viacerými).
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa dohadujú pre jednotlivé hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom
meradle.„
(§2 ods. 3 písm. b) až d) zákona o kolektívnom vyjed
návaní)
Zmluvná strana na strane zamestnávateľov je povinná
odovzdať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa ministerstvu
na uloženie.

(§ 9 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní)
Odborové zväzy sú zároveň členmi Konfederácie odborových
zväzov SR. Konfederácia odborových zväzov Slovenskej
republiky je dobrovoľným združením odborových zväzov a
im na úroveň postavených odborových združení v Slovenskej
republike. Jej základným poslaním je združovať odborové
zväzy a odborové združenia na obhajobu práv odborárov a
na presadzovanie ich pracovných, hospodárskych, sociálnych,
kultúrnych záujmov a potrieb.
KOZ SR uskutočňuje nezávislú odborovú politiku voči orgánom
štátnej správy a samosprávy obcí, miest a vyšších územných
celkov, zamestnávateľom, politickým stranám a hnutiam
a ďalším subjektom politického systému. Takáto je definícia
poslania a úloh KOZ SR podľa jej stanov. O spôsobe, ako toto
združenie bude fungovať, rozhodujú jej členovia. Za svoju
prácu sa zodpovedá svojim členom, odborovým zväzom.
KOZ SR ďalej na základe rozhodnutia svojich orgánov uzatvára
dohody a zmluvy so sociálnymi partnermi a zastupuje svojich
členov v orgánoch sociálneho partnerstva. To znamená,
že vykonáva iba činnosti, ktorými ju poverili jej členovia,
odborové zväzy.
Ak chceme pochopiť funkciu a moc odborov, nesmieme
zabúdať na to, že odbory tvoria ľudia. Pracujúci občania,
ktorí sa spájajú so zámerom byť úspešnejší v každodennom
presadzovaní svojich záujmov u zamestnávateľa, ktorého
hlavným cieľom je zisk. Ten je samozrejme vyšší pri nižších
výdavkoch. Takýmito výdavkami sú aj mzdy zamestnancov
a vytváranie pracovných podmienok. Sila odborov spočíva
v počte ich členov. V boji za lepšie podmienky sa nemôžeme
spoliehať na nikoho iného, iba sami na seba. Zákony nemôžu
nahradiť schopnosť a možnosť vyjednávať.

V tejto časti vás informujeme o aktualitách z legislatívneho procesu
o zákonoch, ktoré sa priamo dotýkajú života občanov a ich rodín.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 231/2018 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského
príspevku. S účinnosťou od 1. 1. 2019 je suma rodičovského
príspevku 220,70 eura.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa
a príplatku k prídavku na dieťa. S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa suma
prídavku na dieťa ustanovuje na 24,34 eura a výška príplatku
k prídavku na dieťa na sumu 11,41 eura.
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 233/2018 Z. z. o ustanovení súm príspevkov
na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
S účinnosťou od 1. 9. 2018 sa sumy príspevkov na podporu
náhradnej starostlivosti o dieťa ustanovujú takto:
a) jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej
starostlivosti je 517,59 eura
b) jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti
je 954,74 eura
c) opakovaný príspevok, ak ide o nezaopatrené dieťa je
142,98 eura
d) opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je 181,79 eura
e) ak sa náhradný rodič osobne stará o tri a viac detí, ktoré
sú súrodencami, opakovaný príspevok
náhradnému rodičovi sa zvyšuje o 129,30 eura
f) osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je
74,90 eura mesačne za starostlivosť o každé zverené dieťa, ktoré
je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím
Ďalej Vám prinášame prehľad konsolidovaných znení právnych
predpisov, ktoré nadobudli účinnosť od 27. 8. 2018 do 2. 9. 2018:
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona č. 264/2017 Z. z. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 177/2018 Z. z.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákonov
č. 177/2018 Z. z., 156/2018 Z. z.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 177/2018 Z. z.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 177/2018 Z. z.
Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariade
nia v cestnej doprave v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení
zákona č. 177/2018 Z. z.
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona
č. 177/2018 Z. z.
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhrad
nej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 233/2018 Z. z.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona
č. 177/2018 Z. z.
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NÁZOR

MINIMÁLNA
MZDA
JOZEF BALICA

NAJVYŠŠOU HODNOTOU VŠETKÝCH HODNÔT JE ČLOVEK. TENTO ARCHAICKÝ VÝROK MI NAPADOL PRI SLEDOVANÍ DISKU
SIE O MINIMÁLNEJ MZDE NA ROK 2019.

Opakuje sa situácia, ktorá sa stáva na Slovensku už poma
ly tradíciou. Antagonistické postoje sociálnych partnerov,
zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov
– odborárov, aj tento rok poukazujú okrem iného na hod
notové orientácie hlavných aktérov. Tak ako to vlastne je?
Chápem, že v pozadí sú rôznorodé záujmy vyplývajúce z ich
sociálneho postavenia.
Zhodnocovanie svojho majetku a dosahovanie zisku pri naj
nižších možných nákladoch je podľa môjho názoru kľúčovou
doménou vlastníkov kapitálu, zamestnávateľov.
Dostať za odvedenú prácu najvyššiu možnú mzdu, je zase
legitímnou a oprávnenou požiadavkou zamestnancov.
Tak ako zamestnávatelia prioritne nepodnikajú preto, aby
riešili nezamestnanosť v štáte, ani zamestnanci nechodia do
práce preto, aby prioritne zabezpečovali zisk pre zamestná
vateľa, resp. riešili mieru nezamestnanosti.
Zamestnanec nechodí do práce preto, lebo miluje zamest
návateľa, ale preto, lebo miluje svoju rodinu. Nutne musí
zabezpečiť náklady každodenného života, bývanie, hypo
téku, úvery, platenie rodinných účtov, vzdelanie, zrelaxovať
psychickú a fyzickú záťaž na dovolenke a mnohé ďalšie
potreby. Človek si má život užívať a nie prežívať zo dňa na
deň, z mesiaca na mesiac, od výplaty k výplate. Pri nízkej
mzde má človek pocit poníženia, potupy ľudskej dôstoj
nosti. Nech sa akokoľvek snaží, nezarobí na slušný život.
Ak tieto potreby zamestnávatelia nevidia, chýba im
súcit, empatia. Nevedia sa vcítiť do sociálnej situá
cie zamestnancov a ich rodín. Potom niet divu, že
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sa obmedzujú iba na teoretické poučky a hrozby.
Človek nemusí byť vysokoškolským ekonómom, aby pochopil,
že primerané a spravodlivé mzdy musíme najprv vyprodu
kovať. Máme, alebo nemáme na to? Ekonomickými výsled
kami sa úspešne približujeme k vyspelej Európe. Príjmovou
úrovňou markantne zaostávame. Porovnávajme čistú mzdu.
Zástupcovia zamestnávateľov hovoria o minimálnej mzde ako
o ekonomickom fundamente. A až potom, v rámci trhového
mechanizmu, môže dochádzať k zvyšovaniu miezd.
Chcel by som pripomenúť, že spravodlivá minimálna mzda
nemôže byť chápaná iba ako ekonomický náklad zamestná
vateľa. Má aj sociálny rozmer. Na ten zástupcovia zamestná
vateľov s obľubou zabúdajú.

Chcel by som pripomenúť, že spravodlivá
minimálna mzda nemôže byť chápaná iba
ako ekonomický náklad zamestnávateľa.
Má aj sociálny rozmer. Na ten zástupcovia
zamestnávateľov s obľubou zabúdajú.
Je uvedený v Európskej sociálnej charte, ktorú, mimochodom,
schválili aj zamestnávatelia na európskej úrovni. Zamestnanec
za odvedenú prácu má dostať mzdu (vrátane minimálnej) na
takej úrovni, aby dokázal sebe a svojej rodine pokryť náklady
na každodenný život. Podobne o tom hovorí Ústava Sloven
skej republiky.
Na Slovensku viac než milión zamestnancov poberá čistú
mzdu menej ako 168 € týždenne! Viac ako 500 000 zamest-

nancov má čistú mzdu 125 € týždenne! Z toho majú platiť
každodenné náklady na rodinný, spoločenský a pracovný
život? Čudujeme sa, že máme nedostatok pracovnej sily?
Hrozby súvisiace so zvyšovaním minimálnej mzdy, zvýšená
nezamestnanosť, krach niektorých podnikateľských subjektov
a pod., nie sú pravdivé.
Zamestnávatelia navrhujú striktne uplatňovať trhový princíp
a na mzdu sa pozerať iba ako na ekonomický fundament.
Trhový princíp v praxi znamená, že pri nedostatku zamestnan
cov zákonite dôjde k zvyšovaniu miezd.
Aktuálne sme na Slovensku v situácii, keď nám chýbajú tisíce
zamestnancov, a to napriek tisícom na úradoch práce.
Prieskum SAV ukazuje, že v práci je pre zamestnanca prvoradý
dobrý zárobok.

Prečo potom zamestnávatelia nezvýšia platy,
ale namiesto toho usilujú o dovoz lacnej
pracovnej sily zo zahraničia. Kde je trhový
princíp? A pritom bojujeme s odlivom mladých
do zahraničia a nedostatkom na domácom
pracovnom trhu.
Každoročne sa hovorí o možnom krachu po zvýšení min
imálnej mzdy. V histórií zvyšovania minimálnej mzdy
zamestnávatelia nikdy nesúhlasili s navrhovaným zvyšo
vaním. Napriek tomu k zvýšeniu minimálnej mzdy doš
lo a paradoxne sa nezamestnanosť znížila, nie zvýšila.
Mnohé firmy krachujú a nové vznikajú vplyvom trhového
princípu. Nedá sa tomu zabrániť.
Na Slovensku nebol zaznamenaný ani jeden prípad krachu
životaschopnej firmy po zvýšení minimálnej mzdy. Ak firmy
nebudú mať odbyt, nebudú mať pre koho vyrábať. A vtedy

nízka minimálna mzda nehrá rozhodujúcu úlohu. Mzda je iba
jednou z ďalších nákladových položiek firmy.
Na Slovensku nutne potrebujeme zvýšiť kúpnu silu oby
vateľstva, aby sme pomohli malým a stredným podnikateľom
v predaji ich produkcie. Inak sa kolotoč “Výroba – Predaj –
Spotreba – Výroba” nerozbehne. Ľudia v drvivej väčšine chcú
slušne robiť, ale aj slušne zarobiť. Našu spoločnosť tvoria jej
občania. A problém nie je v piatich miliónoch obyvateľoch.
Problémom sa javí nespravodlivé prerozdeľovanie vyproduko
vaného bohatstva.
Zopár štatistických údajov hovorí za všetko.
Je mnoho zamestnávateľov, ktorí zamestnancom poskytujú
slušnú mzdu v rámci možností. Pracujú od rána do večera,
trápia sa a veľký profit z toho sami nemajú. O podpore od
štátu, akú dostávajú niektorí zahraniční investori, môžu len
snívať. Patrí im veľká vďaka a úcta. Je dobre, že ich máme.
• 50 %, t.j viac než 1 000 000 zamestnancov na Slovensku
poberá mzdu nižšiu než 874 € hrubom, 673 € čistom
• 25 %, t.j viac než 500 000 zamestnanc. na Slovensku poberá
mzdu nižšiu než 632 € hrubom, 502 € v čistom
• 50 %, t.j. viac než 334 000 zamestnanc. na východe poberá
mzdu nižšiu než 792 € v hrubom, 616 € v čistom
• 25 %, t.j. viac než 167 000 zamestnanc. na východe poberá
mzdu nižšiu než 576 € hrubom, 464 € v čistom
• 50 %, zamestnancov na Strednom Slovensku poberá mzdu
nižšiu než 824 € v hrubom, 638 v čistom
• 25 %, zamestnancov na strednom Slovensku poberá mzdu
nižšiu než 605 € v hrubom, 484 v čistom
• 50 %, zamestnancov na západnom Slovensku poberá mzdu
nižšiu než 908 € v hrubom, 697 v čistom
• 25 %, zamestnancov na západnom Slovensku poberá mzdu
nižšiu než 628 € v hrubom, 500 v čistom

#ZAVYŠŠIEMZDY
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SOCIÁLNA POLITIKA

ODBORY A ZÁKONY
JANA BERINCOVÁ
PRÁVNU ÚPRAVU KOLEKTÍVNYCH PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOV UPRAVUJE ZÁKONNÍK PRÁCE (ZÁKON Č. 311/2001 Z. Z.
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV) V DESIATEJ ČASTI.
Zákonník práce ustanovuje účel zastupovania zamestnancov
prostredníctvom zástupcov zamestnancov, ktorý má smerovať
k zabezpečeniu spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok zamestnancov. Prostredníctvom príslušného odboro
vého orgánu, zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého
dôverníka, sa zamestnanci zúčastňujú na utváraní spravodlivých
a uspokojivých pracovných podmienok, a to: spolurozhodovaním, prerokovaním, právom na informácie ako aj kontrolnou
činnosťou. Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zástupcov zamestnancov uplatňovať svoje práva vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov, teda aj z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru. Právo vyjadrovať sa k finančnej situácii ako aj hospodárskej situácii majú priamo aj samotní zamestnanci, pričom
je vhodné, aby si rozsah informácií týkajúcich sa hospodárskej
a finančnej situácie sociálni partneri určili na začiatku svojej
spolupráce, v závislosti od predmetu činnosti zamestnávateľa.
Zamestnanci majú právo na kolektívne vyjednávanie prostredníctvom príslušného odborového orgánu.

a za podmienok upravených Zákonníkom práce patrí zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi právo na
prerokovanie a na informácie. Ak u zamestnávateľa pôsobia
popri sebe odborová organizácia a zamestnanecká rada, na
zasadnutiach zamestnaneckej rady sa môže zúčastniť zástupca odborového orgánu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina
členov zamestnaneckej rady.

Zákonník práce právne vymedzuje situácie, ak na pracovisku
zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia,
zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník. Odborovej
organizácii patrí právo na kolektívne vyjednávanie,
na spolurozhodovanie, na kontrolnú činnosť a na informácie

Dôležitou súčasťou tvorby spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok, ako aj podmienok zamestnávania zamestnancov, je kolektívne vyjednávanie. Výsledkom kolektívneho
vyjednávania je kolektívna zmluva.
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Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborovej
organizácie, poprípade odborových organizácií na pracovisku.
Ak by tomu tak nebolo, porušil by právo na združovanie, ktoré
je ústavným právom. Zákonník práce v ustanovení §240, ktoré
upravuje podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich
ochranu, zamestnávateľovi ukladá povinnosti, ktoré v tejto
súvislosti musí dodržiavať. Na druhej strane, aj odborová organizácia má povinnosti vo vzťahu k zamestnávateľovi, napríklad
je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho
pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov
odborového orgánu.

zástupcovia zamestnávateľov. Kolektívna zmluva je výsledkom
kolektívneho vyjednávania a súčasne je vyjadrením dohody
sociálnych partnerov ako zmluvných strán. Zákon upravuje aj ich
záväznosť, platnosť, ako aj účinnosť.
Kolektívne zmluvy sú platné, ak sú uzavreté písomne a podpísané na tej istej listine oprávneným zástupcom alebo
oprávnenými zástupcami príslušných odborových orgánov
a zamestnávateľmi, prípadne zástupcami ich organizácií,
doložené zoznamom zamestnávateľov podľa zákona. Zoznam
musí obsahovať zamestnávateľov, obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností
zamestnávateľa.
Kolektívna zmluva je neplatná v tej časti, ktorá je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj v prípade,
ak upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu, než
kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre odvetvie,
alebo pre časť odvetvia, za predpokladu, že sa na uzatvorení
kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre časť odvetvia dohodli
zmluvné strany.

Charakteristiku kolektívneho vyjednávania obsahuje článok 2
Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 154 z roku 1981
o podpore kolektívneho vyjednávania. Na účely uvedeného
dohovoru kolektívne vyjednávanie zahŕňa všetky vyjednávania medzi zamestnávateľom, skupinou zamestnancov, jednou
alebo niekoľkými organizáciami zamestnávateľov na jednej
strane a jedným alebo niekoľkými organizáciami zamestnancov
na druhej strane, ktorých účelom je stanovenie pracovných
podmienok a podmienok zamestnávania alebo úprava vzťahov
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, alebo úprava vzťahov
medzi zamestnávateľmi a ich organizáciami a organizáciou
alebo organizáciami zamestnancov.
Právnu úpravu kolektívneho vyjednávania upravuje zákon
č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“).
Kolektívne zmluvy upravujú individuálne a kolektívne vzťahy
medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti
zmluvných strán. Kolektívne zmluvy môžu uzatvárať príslušné
odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie.
Právna úprava rozlišuje kolektívnu zmluvu na podnikovú a kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá sa odlišuje podľa subjektov,
ktorí túto zmluvu uzatvárajú.
Zákon upravuje, kto môže v mene zmluvnej strany rokovať
a kolektívnu zmluvu uzavierať, a to napr. zástupca príslušného
odborového orgánu, ktorý má potrebné oprávnenie odborovej
organizácie, štatutárny orgán alebo iný oprávnený zástupca
zamestnávateľskej organizácie, fyzická osoba, ktorá pri podnikaní zamestnáva zamestnancov, zástupca príslušnej organizácie zamestnávateľov, ktorý má potrebné oprávnenie. V prípadoch určených zákonom rokuje a uzaviera kolektívnu zmluvu
vyššieho stupňa zástupca poverený vládou a reprezentatívni

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, ktorý nie je združený v organizácii zamestnávateľov,
ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa uzavrela, a to za predpokladu, že zamestnávateľ požiada zmluvné strany o pristúpenie ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany
s pristúpením súhlasia.
Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú po ich odovzdaní uložené
na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
za podmienok uvedených zákonom sa oznamuje v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.

V prípade vzniknutých sporov z kolektívnych zmlúv
zákon upravuje postup riešenia kolektívneho sporu,
a to konanie pred sprostredkovateľom, a v prípadjeho neúspechu, konanie pred rozhodcom.
Ako krajný prostriedok v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy
možno vyhlásiť štrajk, pričom štrajkom je čiastočné alebo úplné
prerušenie práce zamestnancami.
Zákon osobitne upravuje postup súvisiaci s vyhlásením štrajku
v spore o uzavretie podnikovej kolektívnej zmluvy a štrajku
v spore o uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Zamestnancovi sa nesmie brániť zúčastniť sa štrajku a na druhej strane,
sa ani nesmie donucovať k účasti na štrajku. Štrajk je ukončený,
ak o tejto skutočnosti rozhodol odborový orgán, ktorý štrajk
vyhlásil alebo rozhodol o jeho začatí. Príslušný odborový orgán
oznamuje ukončenie štrajku bez zbytočného odkladu zamestnávateľovi.
Štrajk však môže byť tiež vyhlásený za nezákonný, ak nespĺňa
podmienky ustanovené zákonom. O nezákonnosti štrajku
rozhoduje príslušný súd na základe podnetu zamestnávateľa,
organizácie zamestnávateľov alebo prokurátora.
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KOZ SR A ODBOROVÝMI ZVÄZMI

ZA OBDOBIE OD ROKU 2012 PODNES
IVETA SOKOLOVÁ

Sociálne partnerstvo a silné odbory
Posilnenie medzinárodnej spolupráce a solidarity
Nominácia zástupcov KOZ SR do medzinárodných odborových
organizácií, orgánov a pracovných skupín EÚ.
Koordinácia činnosti zástupcov KOZ SR v Medzinárodnej
odborovej konfederácií, Európskej odborovej konfederácií
a štruktúrach EÚ, poradných orgánoch pri Európskej komisii
a na úrovni Medzinárodnej organizácie práce.
Rok 2014 - Stretnutie štyroch vrcholových predstaviteľov konfederácií odborových zväzov Nemecka, Rakúska, Čiech a Moravy
a KOZ SR v Dusseldorfe. Prínos v oblasti: organizácie práce
v odboroch, medzinárodnej podpory a posilňovania vplyvu
odborov v rámci EÚ.
Október 2014 – „Letná škola PERC“ (Paneurópska regionálna
rada), ktorú v Bratislave usporiadala Medzinárodná odborová
konfederácia (MOK). Diskusné príspevky: hospodárske politiky
a politiky zamestnanosti, uplatňovanie odborárskych práv a
odborovej organizovanosti.
Rok 2015 – Kongres Európskej odborovej organizácie (EOK).
Schválil tri dôležité dokumenty: Akčný plán EOK, Manifest EOK
a Program EOK, prezident KOZ SR Jozef Kollár bol zvolený na
Kongrese EOK do Riadiaceho výboru EOK a stal sa viceprezidentom EOK.
Záhreb – konferencia so zameraním na integráciu utečencov účasť KOZ SR.
Londýn - konferencia so zameraním na problematiku vystúpenia Spojeného kráľovstva. Veľkej Británie a Severného Írska z
EÚ (brexit) - dopady na činnosť a spoluprácu odborárov v rámci
európskych odborových štruktúr.
KOZ SR – zastúpenie v 16 pracovných výboroch EOK
Európsky odborársky inštitút (ETUI)- možnosť zvýšenia
odbornej odborárskej pripravenosti a vzdelanostnej úrovne
členov odborov. KOZ SR vyslala viac ako 100 členov odborových
zväzov na rôzne vzdelávacie semináre. Jeden vzdelávací seminár
zorganizovala na Slovensku a na organizácií dvoch seminárov
aktívne spolupracovala.
Komunikačná stratégia a integrácia
Inovovaná webstránka KOZ SR
Využívanie sociálnych sietí (Facebook, Twitter).
Vytvorenie komunikačnej platformy pre KOZ SR, jej členské OZ
a sociálnych partnerov – elektronické periodikum „Sociálny nos“
Zefektívnenie práce v oblasti komunikácie s mladými ľuďmi,
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spolupráca s vedením SŠ a VŠ, stretnutia so študentami –
priblíženie významu, poslania a cielov odborov.
Účasť KOZ SR v Národnom projekte Centrum sociálneho
dialógu I.
Rok 2017 – nové periodikum prostredníctvom projektovej
podpory NP CSD II. ePráca
Posilnenie sociálneho partnerstva a postavenie odborov
V období rokov 2012 – 2016 KOZ SR mala 92 nominantov OZ
vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri miestne príslušných
ÚPSVaR – participácia na plnení úloh týkajúcich sa problematiky
trhu práce.
V období 2014 – 2015 KOZ SR pracovala na projekte
„Odborársky ombudsman“ - ktorého bola realizácia naviazaná
na začatie fungovania NP CSD II. zmena konceptu prípravy a realizácie projektu naplánovaná na rok 2017 v podobe „Klientskeho centra“.
Rok 2017 - KOZ SR má 92 nominantov vo Výboroch pre otázky
zamestnanosti pri miestne príslušných ÚPSVaR – zastúpenie
podľa príslušnosti k OZ: ECHOZ – 2, IOZ – 13, OZ DLV – 5,
OZ KOVO – 30, OZ PP – 1, OZ PŠaV SR – 18, OZŽ – 10,
SLOVES – 3, SOZ ZaSS – 10
Posilnenie rodovej rovnosti
V maximálnej možnej miere s ohľadom na personálne kapa
city sa dodržiava princíp posilnenia rodovej rovnosti. Ide
o prípady nominácií zástupcov KOZ SR v národných a medzi
národných organizáciách a orgánoch, vrátane účasti na národných a medzinárodných podujatiach (konferencie, workshopy,
semináre, ....).
Aktuálne 18 mužov a 18 žien zastupuje KOZ SR v národných
organizáciách, orgánoch a pracovných skupinách.
V rámci zastúpenia v medzinárodnom meradle KOZ SR
zastupuje 18 mužov a 17 žien.
Politika zamestnanosti – vzdelanie a dôstojná práca, záruka
udržania kvality života
KOZ SR každoročne žiada vládu SR o zvýšenie sumy životného
minima. Dôvodom je skutočnosť, že valorizácia všetkých dávok
štátnej sociálnej pomoci, vrátane rodinných dávok, je naviazaná
na životné minimum.
KOZ SR v rámci sociálneho dialógu vstúpila do interakcie
s vládou a zamestnávateľskými združeniami pri riešení zásadných celospoločenských tém a otázok.
Základnými nástrojmi pri presadzovaní záujmov odborov
v oblasti politiky zamestnanosti boli a sú:
		
- rokovania Hospodárskej a sociálnej rady
Slovenskej republiky,
		
- účasť na legislatívnom procese v rámci med-

zirezortného pripomienkového konania,
		
- účasť v nadrezortných pracovných
skupinách, monitorovacích výboroch a komisiách, pre operačné
programy štrukturálnych fondov EÚ,
		
- participácia na príprave a realizácií národných programov.
KOZ SR v zastúpení alebo prostredníctvom členských odbo
rových zväzov participovala na realizácií projektov:
Národný projekt Národná sústava povolaní
Národný projekt Národná sústava kvalifikácií
Národný projekt Sieťovanie verejných služieb
zamestnanosti
Národný projekt Centrum sociálneho dialógu I.
Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II.
Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie
Na základe zmeny prístupu vo vyjednávaní minimálnej mzdy
sa podarilo KOZ SR medziročne dosiahnuť v priemere 5% nárast.
v roku 2012 jej výška predstavovala 327,20 €
a zvýšenie predstavovalo 3,2 %
v roku 2013 jej výška predstavovala 337,70 €
a zvýšenie predstavovalo 3,2 %
v roku 2014 jej výška predstavovala 352,00 €
a zvýšenie predstavovalo 4,2 %
v roku 2015 jej výška predstavovala 380,00 €
a zvýšenie predstavovalo 8,0 %
v roku 2016 jej výška predstavovala 405,00 €
a zvýšenie predstavovalo 6,6 %
v roku 2017 jej výška predstavovala 435,00 €
a zvýšenie predstavovalo 7,4,%
v roku 2018 jej výška predstavovala 480,00 €
a zvýšenie predstavovalo 10,3 %
Kolektívnemu vyjednávaniu, ako nástroju na zlepšovanie ekonomického, pracovného a sociálneho postavenia zamestnancov,
patrilo nezastupiteľné a významné miesto v činnosti KOZ SR.
Kolektívnym vyjednávaním sa podarilo udržať a zabezpečiť
širokému spektru štátnych a verejných zamestnancov celý rad
významných benefitov nad rámec garantovaný legislatívou,
medzi ktoré môžeme zaradiť:
priaznivejšiu úpravu pracovného času,
zvýšenie výmery dovolenky,
poskytovanú výšku odchodného a odstupného ,
príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
príspevok do sociálneho fondu.
V rámci kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a
štátnu službu na rok 2015 sa podarilo vyjednať zvýšenie stupníc
platových taríf o 1,5 % od 1.1.2015 a ďalšie 1% od 1.7.2015 v
priemere.
V kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu
službu na rok 2016 sa podarilo vyjednať zatiaľ najvýraznejšie
navýšenie, a to o 4%.
Aj pre roky 2017 a 2018 boli vyjednané ďalšie zvýšenia.
Oblasť pracovnoprávnych vzťahov
KOZ SR sa zamerala na prezentovanie otvorených
nesúhlasných postojov s takými formami pracovnoprávnych
vzťahov, pri ktorých dochádza k znižovaniu pracovnoprávnej
ochrany a nárokov zamestnancov (agentúry dočasného
zamestnávania, ekonomicky závislí – externí zamestnanci,

pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer na kratší
pracovný čas, .....)
V pracovnoprávnej oblasti sa odbory zamerali predovšetkým
na ochranu a zachovanie dosiahnutej pomerne vysokej úrovne
pracovnoprávnej úpravy, prípadne o jej zvýšenie. Legislatívnymi
zmenami sa podarilo dosiahnuť zlepšenie postavenia a ochrany
zamestnancov na pracoviskách.
KOZ SR uzatvorila s Národným inšpektorátom práce zmluvu
o spolupráci, na základe ktorej KOZ SR odstúpila viacero podnetov od členov odborov, upozorňujúcich na problémy
a porušovanie legislatívy v súvislosti s neštandardnými formami
práce, nelegálnym zamestnávaním, zneužívaním agentúrnej
práce a „nútenými“ živnosťami.
Bol aktualizovaný:
vzorový Štrajkový poriadok KOZ SR
zásady postupu pri vyhlasovaní štrajkovej pohotovosti a štrajku
zásady pre prípravu a organizovanie podporných
a protestných akcií KOZ SR.
Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Táto oblasť je pre KOZ SR hlavnou prioritou. Výkon kontroly
bol zameraný hlavne na preventívne pôsobenie proti vzniku úrazov a poškodenia zdravia pri práci, poradenstvo, poskytovanie
pomoci zväzovým inšpektorom a koordináciu ich aktivít.
KOZ SR sa aktívne podieľala na zvyšovaní:
právneho vedomia,
informovanosti odborárov a zamestnancov
vydávaním rôznych odborných publikácií.
Publikácie:
Stal sa úraz a čo teraz
Kalendár predlekárskej prvej pomoci a ďalšie.
Sociálna ochrana, dimenzia kvality života
Spracovaný návrh zmien do oblasti existujúceho
daňovo-odvodového systému a dôchodkového systému SR –
tzv. Daňovo-odvodový balíček.
KOZ SR sa aktívne podieľa na aktivitách MPSVaR SR, pri plnení
cieľa 7 z Národného programu aktívneho starnutia na roky
2014 – 2020, t. j. „analyzovať vymožiteľnosť práva pri povinných
príspevkoch zamestnávateľa na doplnkové sporenie pre tých
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie
3 a 4“.
Rok 2015 - medzinárodná konferencia na tému „Priority KOZ
SR v dôchodkovom systéme SR – pracovné tézy a základné
východiská pre návrhy legislatívnych zmien alebo podporu
vládnych návrhov zmien a sociálny dialóg.“
Apríl 2015 – stretnutie sociálnych partnerov s cieľom zapojiť
do tvorby návrhu dôchodkovej reformy čo najviac partnerov.
Obdobie 2012 – 2016 - KOZ SR sa podarilo presadiť prijatie
kategórie „minimálneho dôchodku“.
Na základe rozhodnutia riadiacich orgánov KOZ SR boli
vytvorené poradné orgány:
Právna komisia KOZ SR
Ekonomická komisia KOZ SR
Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR
Rada mladých pri KOZ SR
Regionálne rady KOZ SR.
Významné miesto v činnosti KOZ SR predstavovali aj ďalšie
výstupy v podobe analýz, rozborov, stanovísk a ďalších
dôležitých dokumentov.
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SOCIÁLNA POLITIKA

ODBORY A BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
ZDRAVIA PRI PRÁCI
BOHUSLAV BENDÍK
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI JE RELATÍVNE ZLOŽITÝ MECHANIZMUS, POSTAVENÝ NA MNOŽSTVE PRÁVNYCH
PREDPISOV, ZASAHUJÚCI RÔZNE VEDNÉ OBLASTI. KLADIE NÁROKY AJ NA ORGANIZÁCIU RIADENIA. V SÚČASNOSTI UŽ BOZP
ZNAMENÁ VIAC AKO LEN PREVENCIU PROTI ÚRAZOM A HAVÁRIÁM. ZAHŔŇA VŠETKY STRÁNKY OCHRANY ZAMESTNANCOV
SÚVISIACE S PRÁCOU. NAPRÍKLAD FYZICKÚ A PSYCHICKÚ POHODU, SOCIÁLNU OCHRANU, PRACOVNÉ PODMIENKY,
PRACOVNÉ VZŤAHY, HYGIENICKÉ PODMIENKY, SOCIÁLNE VYBAVENIE PRACOVÍSK A POD. STAROSTLIVOSŤ O BOZP JE
NEZASTUPITEĽNOU POVINNOSŤOU A ZODPOVEDNOSŤOU ZAMESTNÁVATEĽA A VŠETKÝCH VEDÚCICH PRACOVNÍKOV.
Ústava Slovenskej republiky zabezpečuje všetkým zamestnan
com právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmien
ky, ale aj na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Zamest
návateľ je povinný toto právo napĺňať a chrániť.
Konfederácia odborových zväzov SR má dôležité postavenie
vo vytváraní vhodného sociálneho prostredia a bezpečných
pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov. Využíva
k tomu všetky nástroje sociálneho dialógu a sociálneho
partnerstva na všetkých stupňoch.
Ochranu života a zdravia zamestnanca chápeme v širších
súvislostiach, nielen ako zložité a nezrozumiteľné množstvo
legislatívnych ustanovení, predpisov, nariadení a pod. Pre
odbory je dôležité, aby veľké množstvo informácií a zmien
v legislatíve nezatienilo to podstatné, čo bezpečnosť a ochra
na zdravia zamestnancov v sebe obsahuje.
Neznamená to iba plnenie povinností vyplývajúcich z množ
stva zákonov, predpisov a nariadení, ktoré na Slovensku
existujú. Vo všeobecnej rovine sú považované za veľmi kvalit
né legislatívne východiská. Mám za cieľ dosiahnuť rovnováhu
medzi pracovným a osobným životom zamestnancov, elimi
novať pracovný stres a mnohé ďalšie okolnosti.
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Tzv. aplikačná prax, ktorá je často používaná ako dôvod na
zmeny v legislatíve, je často akousi zásterkou na zmeny, ktoré
vyhovujú trhu práce a ekonomickým požiadavkám mnohých
zamestnávateľov. Následne vznikajú časté zmeny v legislatíve,
ktoré so sebou prinášajú množstvo administratívnej záťaže
a finančných výdavkov. Nie vždy pritom predstavujú pria
me zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov. Nájsť
kompromis a vyváženosť medzi zamestnávateľmi a zamest
nancami pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov je
naozaj veľká dilema. Na jednej strane zamestnávatelia, ktorí
pri výhodnej ekonomickej objednávke vedome idú do rizika
porušovania bezpečnostných predpisov na druhej strane
zamestnanci, ktorí pod tlakom existenčného ohrozenia ve
dome prijímajú aj nevyhovujúce pracovné podmienky.
Trh práce by v konečnom dôsledku vôbec nemal ovplyvňovať
úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Ekonomické problémy zamestnávateľa by nemali vplývať
na úroveň starostlivosti o život, zdravie a bezpečnosť práce
zamestnancov.
Pre ilustráciu uvádzame, čo všetko môžu odborové orgány
ovplyvňovať pri vytváraní bezpečných pracovných podmienok
podľa práv a povinností, ktoré im umožňuje Zákonník práce
a následne ďalšie právne predpisy a ustanovenia.

ZÁKONNÍK PRÁCE JE ZÁKLADNÝ PRÁVNY
PREDPIS, KTORÝ UPRAVUJE
PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
DEFINUJE PRÁVA A POVINNOSTI
ZAMESTNANCOV AJ ZAMESTNÁVATEĽOV
BOZP rieši v § 146 až § 150 – Ochrana práce
146 – definície pojmov
147 – povinnosti zamestnávateľa
148 – povinnosti zamestnancov
149 – kontrola odborovým orgánom
150 – inšpekcia práce
§195 až § 198 rieši pracovné úrazy a náhradu škody
U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová
organizácia, má odborový orgán právo vykonávať
kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci,
pritom má právo najmä kontrolovať, ako zamestná
vateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti
o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a či
sústavne vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne
neškodnej práce. Pravidelne preverovať pracovisko
a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov
a kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osob
nými ochrannými pracovnými prostriedkami,
Kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje
príčiny pracovných úrazov, zúčastňovať sa na zisťo
vaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania,
prípadne ich sám vyšetrovať,
Požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostat
kov v prevádzke na strojoch a zariadeniach.
Upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú
prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu
zdravia zamestnancov.
Zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

pracovných podmienok zamestnancov.
Odbory vo svojej činnosti v zamestnávateľských subjektoch
prostredníctvom svojho aktívu odborových inšpektorov,
budovanom na odvetvovom princípe, pôsobia predovšetkým
preventívne. Pozornosť je venovaná celému komplexu oblastí,
ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Napr: Nedostatkom technického charakteru, nedostatkom
v pracovných priestoroch a pracovných podmienkach,
nedostatkom vyšetrovaní, evidencii a registrácií pracovných
úrazov a chorôb z povolania, porušenia pri odškodňovaní
pracovných úrazov a chorôb z povolania, nedostatky pri
poskytovaní a používaní osobných ochranných pracovných
prostriedkov, nedostatky pri poskytovaní umývacích, čistiacich a hygienických prostriedkov, nedostatky pri zabezpečovaní pitného režimu, nedostatky v zdravotnej spôsobilosti, zdravotníckej a hygienickej starostlivosti, nedostatky
pri poskytovaní prvej pomoci, nedostatky pri vykonávaní
zdravotného dohľadu,nedostatky pri organizovaní a reali
zácii rekondičných pobytov pre zamestnancov, nedostatky
pri výkone nadčasovej alebo nočnej práce, nedostatočné
prestávky pri práci a po práci, nedostatočný odpočinok
v súvislosti s touto prácou, riziková práca vykonávaná
v nadčase.
Ako je vidieť na základe uvedených hlavných priorít, bez
pečnosť a ochrana zdravia pri práci je naozaj celý komplex
okolností, ktoré vplývajú na to, v akých pracovných podmien
kach zamestnanci pracujú. Nejde o samoúčelné zisťovanie
nedostatkov, ale o aktívnu pomoc pri ich odstraňovaní. Nie
všetko je len o nedostatku finančných prostriedkov, ktorým
mnohí zamestnávatelia odôvodňujú zisťované nedostatky.
Ide aj o ochotu rôznymi organizačnými opatreniami a spo
luprácou so zástupcami zamestnancov zlepšovať pracovné
podmienky. Napr. aj o to, aby v letných horúčavách organi
začnými opatreniami, prestávkami, striedaním pracovných
pozícií a pod. predchádzali prípadným kolapsom organizmu
a pod. Ide aj o mnohé ďalšie okolnosti, ktoré sa v pracovnom
procese vyskytujú.
Situácia na trhu práce sa mení veľmi rýchlo a odbory musia
flexibilne reagovať a prispôsobovať metódy a formy svojho
pôsobenia tak, aby bolo cítiť, že sú aktívnym účastníkom na
tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia.
Pre naplnenie tohto cieľa bude hlavnou snahou odborov:

Základnými pracovnoprávnymi predpismi, ktoré upravujú
povinnosti zamestnávateľov aj zamestnancov, sú:
Zákonník práce - zákon č. 311/2001 v znení neskorších pred
pisov, zákon č. 124/2006 o BOZP v znení neskorších pred
pisov, zákon č. 355/2007 o verejnom zdravotníctve v znení
neskorších predpisov, Z. č.125/2006 o inšpekcii práce v znení
neskorších predpisov.
Ďalej platí množstvo vykonávacích predpisov, na ktorých
uvádzanie nie je priestor a čo ani nie je predmetom tohto
článku. Snahou a cieľom odborových orgánov je, aby bola
dosiahnutá rovnováha medzi platnou legislatívou a jej uplat
nením v praxi. Najmä, aby sa priamo odzrkadlila v zlepšovaní

Naďalej dôsledne využívať vybudovaný tripartitný systém
pri príprave legislatívy. Významne posilniť vyváženosť medzi
sociálnymi partnermi, aby všetky zúčastnené strany boli pri
rokovaniach rovnocenné,
Pružne reagovať na nové podmienky trhu práce, ako je
otvorený európsky trh, migrujúci pracovníci, s cieľom stano
venia rovnakých pravidiel pre všetkých zamestnancov bez
rozdielu národnosti a druhu pracovného vzťahu so zamestná
vateľom,
Pružne reagovať na novovznikajúce riziká, akými sú napr.
psychosociálne riziká, mobbing - násilie na pracovisku,
zneužívanie pracovnej sily, nové riziká z nanotechnológií
a pod.
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EKONOMIKA

ASPEKTY SPOLUPRÁCE
SOCIÁLNYCH PARTNEROV
JOZEF KRABÁČ
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE MEDZI SOCIÁLNYMI PARTNERMI MÁ KĽÚČOVÝ VÝZNAM Z POHĽADU ÚSPEŠNÉHO NAPREDOVA�
NIA PODNIKU, MOTIVÁCIE ZAMESTNANCOV. KVALITA SPOLUPRÁCE MEDZI ZÁSTUPCAMI ZAMESTNANCOV
A MANAŽMENTOM FIRIEM SA VYVÍJA V ČASE A OVPLYVŇUJÚ JU MNOHÉ FAKTORY. CIEĽOM ČLÁNKU JE POMENOVAŤ
A CHARAKTERIZOVAŤ NIEKTORÉ Z NICH.
Z pohľadu agitácie členov odborov a priameho kontaktu so
zamestnancami je výhodnejšie, ak odborová organizácia sídli
priamo v objekte zamestnávateľa. Je dôležité, ak to kapacitné
možnosti zamestnávateľa dovoľujú, aby odborová organizá
cia bola čo najbližšie svojim členom. V roku 2017 uviedlo iné
sídlo len 19 % odborových organizácií. Prevládajúcich 81 %
sídlilo priamo u zamestnávateľa. Situácia sa v čase dynamicky
mení. Kým v roku 2008 bolo toto číslo dokonca nižšie, a to
75,1 %, v roku 2013 bolo na úrovni 86,2 %.
Situácia je priaznivejšia v nepodnikateľskej sfére. Odbory
Graf č.1: Odborové organizácie podľa svojho sídla

19 % mimo zamestnávateľa

81 %
u zamestnávateľa
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sídlia v objekte zamestnávateľa v 87 % prípadov. Len 13 %
odborových organizácii je nútených sídliť na inej adrese.
V rámci podnikateľskej sféry je tento podiel odborových
organizácií sídliacich mimo objektu zamestnávateľa až na
úrovni 25,5 %. Odborové organizácie sú závislé od príspevkov
svojich členov. Aj keď zastupujú všetkých, na chod prispie
va len časť „organizovaných“. Pre odborové organizácie je
kľúčové, aby sa výber príspevkov zabezpečoval zrážkami zo
mzdy. Ak zamestnávateľ odmietne vykonávať zrážky zo mzdy,
resp. podmieni ich výkon odplatou, deštruuje to budovanie
korektnej spolupráce.
Graf č.2: Výber príspevkov zrážkami zo mzdy
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Graf č.3: Výška SF na zamestnanca v roku 2017
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V zmysle predchádzajúceho grafu celkovo 83 % organizácií
vykonáva zrážky zo mzdy členov odborov v prospech odboro
vých organizácií. Situácia je menej priaznivá v podnikateľskej
sfére, v rámci ktorej až 22 % odborových organizácií prijíma
členské príspevky inou formou, napr. trvalým príkazom
v banke. Situácia sa vyvíja mierne negatívne, keďže v roku
2013 zamestnávateľ zabezpečoval výkon zrážok v takmer
90 % prípadov.

v roku 2013 bolo týchto organizácií 5,24 %, v roku 2017 to
bolo len 1,35 %. Ich podiel sa niekoľkonásobne znížil, pričom
v podnikateľskej sfére je tento podiel pod úrovňou jedného
percenta.

Podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde možno
v kolektívnej zmluve dohodnúť príspevok na úhradu nákladov
odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz
a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu
kolektívneho vyjednávania. V praxi sa stáva, že záujmy
odborov a zamestnávateľa sú diametrálne odlišné, čo bráni
uzatvoreniu kolektívnej zmluvy. V takýchto prípadoch môže
odborový orgán zadať spracovanie analýzy, najčastejšie
mzdového benchmarku, externým odborníkom. Financovať
to možno zo sociálneho fondu. Príspevok na úhradu nákladov
odborovej organizácie na analýzy a expertízy nie je možné do
hodnúť vo vnútornom predpise, jedine v kolektívnej zmluve.
Ak odborová organizácia dohodnuté finančné prostriedky
v jednom roku nevyčerpá, zákon jej umožňuje časť nevyčer
paných prostriedkov použiť v ďalšom kalendárnom roku.
Zamestnávateľ môže požadovať od odborovej organizácie
preukázanie použitia pridelených prostriedkov na uvedený
účel.

Uvedené aspekty len podčiarkujú rozmanitosť faktorov, ktoré
ovplyvňujú sociálny dialóg. Je pozitívne, ak odbory sídlia
priamo u zamestnávateľa, ak sa členské príspevky vybera
jú zrážkou zo mzdy a sociálny fond poskytuje príspevky na
spracúvanie podkladov pre kolektívne vyjednávanie. Firiem,
ktoré spĺňajú všetky 3 kategórie, je minimum.

Z Informačného systému o pracovných podmienkach
a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku vyplýva, že počet
aj podiel organizácií, ktoré zo sociálneho fondu vynaklada
jú na tento účel finančné prostriedky, výrazne klesá. Kým

Pozitívom však zostáva, že objem finančných zdrojov sociál
neho fondu na jedného zamestnanca je pri organizáciách, kde
pôsobia odbory, výrazne vyšší, čo dokumentuje graf č. 3.

Zdroje údajov a metodika:
Informačný systém o pracovných podmienkach a nákladoch
na podnikovú sociálnu politiku je subsystémom Infor
mačného systému o cene práce a jeho hlavným cieľom je, na
celoštátnej úrovni, analyzovať aktuálne informácie o pra
covných, mzdových a sociálnych podmienkach zamestnancov
v Slovenskej republike.
Systém sa vyvíja pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, odborových zväzov a zamestnávateľských
zväzov a združení v súlade s úlohami vyplývajúcimi z kon
krétnych dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP),
z Programového vyhlásenia vlády SR a jej príslušných
uznesení. Štatistické zisťovanie ISPP je pravidelné výberové
zisťovanie s ročnou periodicitou, ktoré podrobne mapuje do
hodnuté pracovné podmienky u zamestnávateľov v celej SR.
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