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M. MAGDOŠKO: „DOSIAHLI SME TRI VEĽKÉ ÚSPECHY“
ZHOVÁRAL SA: ROLAND KLOKNER

Roland Klokner

 Oslavy tridsiateho výročia 
Nežnej revolúcie som vnímal 
so zmiešanými pocitmi. Bez 
pochybností uznávam potre-
bu zmien, ktoré boli v roku 
1989 nevyhnutné a neodvrat-
né. Verím, že väčšina z nás, 
takisto ako ja, bola nadšená 
novými možnosťami, ktoré 
zmena režimu vytvorila. Čo mi 
pri spomienkach na revolúciu 
najviac rezonovalo z reproduk-
torov televízorov, bolo slovo 
sloboda. Rôzni respondenti 
používali toto slovo ako syno
nymum šťastia a spokojnosti, 
alebo jediného prijateľného 
cieľa civilizovaného človeka. 

 Do akej miery môže byť 
chudobný človek slobodný? 

   Je neodškriepiteľné, že v po-
rovnaní s nevydareným socia
listickým zriadením máme 
viac slobody. Myslím si však, 
že sme dávno prekonali časy, 
keď by sme sa mali poro v
návať s minulosťou. Oveľa 
dôležitejšie, ako vzďaľovať sa 
nedemokratickému režimu by 
sme sa mali približovať k tomu 
demokratickému. Dnes mám 
pocit, že sme trošku zišli zo 
správnej cesty. 

pokračovanie na strane 2

OD JEHO ZVOLENIA DO FUNKCIE UPLYNUL JEDEN ROK. AKO HODNOTÍ TOTO OBDOBIE
 A ČO PLÁNUJE DO BUDÚCNOSTI? AJ NA TIETO TÉMY SME SA ZHOVÁRALI 

S PREZIDENTOM KONFEDERÁCIE ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
MGR. MARIÁNOM MAGDOŠKOM. 

Moja prvá otázka sa týka 
vášho pôsobenia na poste 
prezidenta Konfederácie 
odborových zväzov Sloven-
skej republiky. Ako hodnotíte 
situáciu po roku v tejto funk-
cii?
   Priznám sa, že som očakával 
oveľa jednoduchší život na 
poste prezidenta Konfederá-
cie. Bol som presvedčený, že 
po mojom 30 ročnom fungo
vaní v odboroch  a tým, že som 
prešiel  pozíciami od predsedu 
základnej organizácie až po 
predsedu zväzu, som naozaj 
očakával, že to bude ľahšie. 

“Máme za sebou kus roboty 
navonok, aj dovnútra 

Konfederácie.” 

Myslím si, že sa mnohé veci 
pohli dopredu. Naďalej pre 
nás ostávajú priority, s ktorými 
som do funkcie prezidenta 

vstupoval. V prvom rade sú 
to mzdy, bezpečnosť a ochra-
na zdravia pri práci, kvalita 
pracovného prostredia a v 
nemalej miere aj zvyšovanie 
kvality života, program ak-
tívneho starnutia  a dôstojná 
staroba. 

Čo považujete za najväčšie 
úspechy z tohto obdobia?
 Najväčšie úspechy sú tri. 
Môžem ich vymenovať. Aj keď 
ten prvý si trošku prisvojím. 
Najväčšiu časť práce vyko
nal Odborový zväz KOVO, ale 
ja to hodnotím ako úspech 
odborov. V záverečnej fáze 
som sa snažil z pohľadu Kon-
federácie odborových zväzov 
SR pomôcť, ako som mohol. 
Hovorím o zastropovaní veku 
odchodu do dôchodku. Mys-
lím si, že história nepamätá, 
aby sa niečo podobné uzákoni-
lo ústavným zákonom, a tak 

skoro si pamätať ani nebude.
Ďalším výrazným úspechom 
je novela zákona o minimál-
nej mzde, v ktorom sa stano-
vil vzorec na výpočet výšky 
minimálnej mzdy v prípade, 
že sa na výške minimálnej 
mzdy sociálni partneri nedo-
hodnú. Tento zákon podpísala 
už aj prezidentka Slovenskej 
republiky. Som nesmierne 
hrdý, že sme prvou krajinou 
v Európskej únii s takým-
to zákonom. Je to výsledok 
poctivej roboty, ktorú sme 
odviedli. Sme šťastní a ešte 
raz ďakujem všetkým poslan-
com, ktorí za zákon hlasovali. 

   Tretím dôležitým úspechom 
je, že sa nám po veľmi dl-
hých rokoch konečne podari-
lo zastaviť pokles členskej 
základne a v roku 2019 sme 
zaznamenali jej výrazný rast.  
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Aké sú ďalšie plány do budúcnosti?
   Blížia sa parlamentné voľby. V letných mesiacoch nás oslovila 
len strana Smer  sociálna demokracia s ponukou na spoluprácu 
pri príprave programu „ Sociálny štát“. Orgány KOZ SR sa zaobe
rali touto ponukou a schválili sme programové tézy, ktoré by 
sme radi realizovali v najbližšom období. Som veľmi potešený 
tým, že aj iné politické strany, ktoré to myslia vážne s politickou 
súťažou v parlamentných voľbách a myslia to vážne s podporou 
sociálnej politiky, tak hľadajú prieniky s nami, odborármi. Tieto 
strany sa hlásia o rokovania, ktoré priebežne prebiehajú a my 
budeme s ich výsledkami podrobne informovať našu členskú 
základňu. Samozrejme, že na prvom mieste sú mzdy. Je to stále 
nedokončená práca, pretože mzdy na Slovensku sú podcenené. 
Máme ešte desať, možno pätnásť rokov čo robiť, aby sme ich 
dostali na dôstojnú úroveň, na akej ich  majú naši kolegovia v 
starých krajinách Európskej únie. Samozrejme, pri rešpekto-
vaní vývoja ekonomiky a hospodárskej situácie u nás doma, 
ale aj v zahraničí, keďže naša ekonomiky patrí medzi tie najot-
vorenejšie v rámci krajín EÚ. Ďalšou dôležitou témou je preto 
digitalizácia a automatizácia priemyslu, tzv. Priemysel 4.0, a k 
tomu by som priradil aj  klimatické zmeny. Nechceme touto té-
mou konkurovať klimatológom, nás klimatické zmeny zaujímajú 
z hľadiska pracovného prostredia zamestnancov. Pretože, ak sa 
naplnia predpovede ohľadom zvyšovania sa teplôt, prídu otázky 
ohľadom pracovného času. Bude sa pracovný čas deliť? Budeme 
začínať pracovať skôr alebo menej? Skrátime pracovný týždeň 
alebo denný pracovný čas? To všetko sú otázky, pred ktorými 
stojíme, a na ktoré musíme byť pripravení. V oblasti miezd chce
me vytvoriť dobré podmienky pre kolektívne vyjednávanie vo 
výrobných zväzoch. A pre štátnu a verejnú službu viesť ako Kon-
federácia kolektívne vyjednávanie, v ktorom  chceme udržať 
mzdové tabuľky nad minimálnou mzdou. Oblasť miezd je naša 
absolútna priorita. 

    Ďalej, samozrejme, chceme upevňovať pozíciu odborov na 
pracoviskách u zamestnávateľov. 

   Ďalšou tézou je oblasť daní. Myslíme si, že dane tak,  ako sú 
nasta vené na Slovensku, sú už prežité. Potrebujeme vytvoriť 
nový daňový mix. A nakoniec ,toto nie je len náš názor. Hovo rí 
sa o tom aj v správe OECD, ktorá bola zverejnená v apríli tohto 
roka a  kde OECD vyzýva aj vlády jednotlivých krajín k zmene 
daňového mixu, kde by sa znižovalo zdaňovanie práce a zvyšova-
lo zdaňovanie kapitálu a pribudli nové environmentálne a digi
tálne dane a samozrejme, aj progresívne zdaňovanie, ktoré na 
Slovensku dlhodobo absentuje. 

Ďalším bodom nášho programu je zlepšenie podmienok 
odchodu do predčasného dôchodku a program aktívneho star-
nutia. 
   Veľmi dôležitou témou sú nájomné byty a byty pre mladé 
rodiny. Slovensko patrí v rámci EÚ medzi krajiny, kde je najnižší 
podiel nájomných bytov. Myslím si, že po platoch je toto druhá 
príčina, prečo mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Nevedia si 
zabezpečiť dostupné bývanie, pretože byty od developerov   a  
súkromných investorov sú tak predražené, že mladí ľudia sa za-
dlžujú až do dôchodku. Toto je problém hlavne v prípade straty 
zamestnania alebo poškodenia zdravia, lebo tieto rodiny sú za-
viazané vysokou hypotékou. Myslím si, že by sme sa mali vrátiť 
k systému nájomných bytov, kde by mohli mladé rodiny za veľmi 
slušných podmienok žiť a ak im to plat dovolí, aby si sporili na 
prípadné odkúpenie bytu do svojho vlastníctva. 

Vidíte priestor na zmeny v samotných odboroch?
     To, že sa nám podarilo zastaviť pád počtu členov, by nás malo 
v odborovom hnutí pozitívne motivovať. Mali by sme častejšie 
diskutovať na tému členskej základne.  Bol som svedkom nejed-
nej diskusie o členskej základni, no mali by sme sa zaoberať aj 
diskusiami o forme organizácie KOZ SR  vrátane Rady mladých, 
Regionálnych rád, ale aj o fungovaní odborov ako takých. V aprí-
li budúceho roka si pripomenieme 30. výročie vzniku KOZ SR a je 
čas hodnotiť uplynulé roky a hovoriť o budúcnosti.  

ROZHOVOR S PREZIDENTOM KOZ SRROZHOVOR S PREZIDENTOM KOZ SR

  Konfederácia odborových 
zväzov SR zorganizovala štvr
t  é  tohtoročné stretnutie 
mladých odborárov  Akadémiu 
mladých odborárov 2019.

 Stretnutia sa zúčastni-
lo viac ako 30 mladých 
odborárov z 11 odborových 
zväzov. Tohtoročná posledná 
akadémia sa zamerala na dva 
základné piliere: Prvý obsaho-
vo tematický sa zameral na ra-
dikalizáciu spoločnosti a pravi-
cový extrémizmus, druhý, skôr 
praktický, sa venoval osvete 
o odboroch medzi mladými 

odborári diskutovali aj o 
nenávistných prejavoch na 
internete a uvedomili si, že ak 
sa stanú nenávistne prejavy 
na internete akceptovanými, 
navodzuje to dojem, že 
spoločnosť bude imúnna voči 
takýmto prejavom v realite, 
čo samozrejme povzbudzuje 
ich páchateľov. Preto musíme 
zakročiť a nelegitimizovať 
nenávistne prejavy.

   Mladí odborári diskutovali 
aj o technológiách a ich dopa-
doch na spoločenskú disku-
siu. V dnešnej rýchlej dobe 
niet času na diskusiu a tvorbu 
konsenzu, čoho dôsledkom 
je aj polarizácia verejnej di-
skusie. Účastníci akadémie 
sa venovali aj akčnému plánu 

MLADÍ ODBORÁRI SI SCHVÁLILI AKČNÝ PLÁN: MLADÍ ODBORÁRI SI SCHVÁLILI AKČNÝ PLÁN: 
OSVETA O ODBOROCH MEDZI MLADÝMI OSVETA O ODBOROCH MEDZI MLADÝMI 

ľuďmi v rámci akčného pro
je k tu, ktorý pripravuje Rada 
Mladých odborárov KOZ SR 
v roku 2020. Hneď v prvý 
deň akadémie vystúpila vice-
prezidentka KOZ SR Monika 
Uhlerová v diskusii o zákla-
doch sociálnej demokracii a jej 
pilieroch, o dôležitých prvkoch 
a synergii. Sobotňajšie doobe-
die vyplnili odborné pred-
nášky zamerané na pravicový 
extrémizmus a radikalizáciu 
spoločnosti, či historické para-
lely pravicového extrémizmu 
v Európe a súčasného stavu 
v Slovenskej republike. Mladí 

týkajúceho sa osvety o odbo-
roch. Nadchádzajúca generá-
cia odborového hnutia bude 
musieť na tejto ceste prekonať 
množstvo prekážok. Františka 
Jakubíková, podpredsedníčka 
RM KOZ SR: “Výzvou pre každú 
odborovú organizáciu vo svete 
je byť natoľko silná a atraktív-
na, aby bola schopná zaujať 
mladých ľudí práve končiac-
ich stredné či vysoké školy a 
prvýkrát vstupujúcich do svoj
ho pracovného života, a to 
do takej miery, aby sa nestali 
len priaznivcami odborového 
hnutia ale aj jeho aktívnymi 
členmi.“ Mladí odborári si 
schválili Akčný plán: Osveta 
o odboroch medzi mladými a 
pripravili k tomu všetky pod-
klady.         (Zdroj: RM KOZ SR)

VŠETKY EPRÁCE MÔŽETE NÁJSŤ ONLINE! VŠETKY EPRÁCE MÔŽETE NÁJSŤ ONLINE! 

POKRAČOVANIE Z 1. STRANYPOKRAČOVANIE Z 1. STRANY
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VÝVOJ SLOVENSKA PO ROKU 1989VÝVOJ SLOVENSKA PO ROKU 1989

MARTA HAŠKOVÁ

Príjmy a chudoba

   V 90tych rokoch začali mzdy na Slovensku výrazne rásť, a to 
viac ako 10 % ným tempom každý rok. Vplyv na to malo ras-
túce hospodárstvo, rozmach výroby a zvyšujúce sa nároky ľudí. 
Priemerná nominálna mesačná mzda sa od roku 1991 do roku 
2018  zvýšila o 888 € do roku 2018 a kumulatívny prírastok 
priemernej mesačnej mzdy za tieto roky bol 235,7 %. Reálna 
mzda za toto obdobie kumulatívne hromadne vzrástla len o 
36,9 %, keďže ju ovplyvňujúňovali rastúce ceny v hospodárstve 
(index rastu sa znižuje o vývoj inflácie). Minimálna mzda v roku 
1991 bola 81 € a do roku 2018 vzrástla o takmer 400 € do roku 
2018. 

   Podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde začínal v roku 
1991 začínal na 64,7 %, čo bolo spôsobené vysokou rovnosťou v 
mzdách, ale aj všeobecne nízkou mzdovou úrovňou na Sloven-
sku. Už v roku 1996 tento podiel klesol na 33 %, keďže minimálna 
mzda nerástla každoročne a priemerné mzdy si, naopak, držali 
tempá rastu na 10 %. V súčasnosti je tento podiel na úrovni 47,4 
% a keďže minimálna mzda sa určuje na roky dopredu a už je 
ustanovená aj na rok 2020, predpokladá sa jeho ďalšie zvýšenie.

Vývoj miezd

(Zdroj: ŚÚ SR)(Zdroj: ŚÚ SR)

   Priemerné ročné úplné náklady práce na zamestnanca sa od 
roku 2000 do 2017 zvýšili na 17 909  €, čo je nárast o 10 829,17 
€. Z hľadiska štruktúry cez 99 % úplných nákladov práce tvoria 
náklady, súvisiace s výkonom práce. Priame náklady (mzdy a 
náhrady mzdy, platby do programu sporenia, náhrady za pra-
covnú pohotovosť, peňažné plnenia zo zisku po zdanení, odmeny 
učňom) tvoria 72,6 % a nepriame náklady (povinné príspevky na 
sociálne poistenie, nepovinné príspevky na sociálne poistenie, 
sociálne dávky, príspevky na sociálne poistenie učňov, sociálne 
výhody, náklady na školenie zamestnancov, poplatky a sankcie 
súvisiace so mzdami, ostatné nepriame náklady práce, subven-
cie) tvoria 27,51 % úplných nákladov práce.

Štruktúra úplných nákladov práce sa od roku 2000 zmenila len 
minimálne. Najvýraznejšie zvýšili svoj podiel na úplných nákla-
doch práce základné (tarifné) mzdy a platy o 5,07 p. b. Naopak, 
svoj podiel oproti roku 2000 na úplných nákladoch práce znížili 
napríklad prémie a odmeny za dlhšie obdobie – a to o 1,55 p. b., 
náhrady za platené sviatky o 1,15 p. b. a dôchodkové poistenie 
o 3,95 p. b.

Štruktúra úplných nákladov práce – vybrané položky (%)

(Zdroj: ŚÚ SR)(Zdroj: ŚÚ SR)

   Príjmy majú výrazný vplyv na životnú úroveň obyvateľstva, 
pretože určujú, koľko z našich potrieb si nimi vieme nimi pokryť. 
Samotná životná úroveň ľudí predstavuje veľmi zložitú veličinu, 
ktorá je len ťažko zmerateľná, keďže vychádza z uspokojovania 
potrieb a podmienok, za ktorých sa uspokojujú, ktoré má každý 
jednotlivec odlišné. Takisto ťažko posúdime, či je životná úroveň 
dostatočne vysoká, keď sme schopní uspokojiť len svoje základ-
né potreby. Existuje mnoho faktorov, ktoré ju ovplyvňujú a na 
základe,bez čiarky ktorých ju možno merať. Môže ísť o úroveň 
výživy, odievania, bývania, kultúry, vzdelania dĺžku pracovného 
času či dovolenky, a pod.

   Všeobecne je zložité tieto faktory zhrnúť do jedného čísla. 
Zaužívaným ukazovateľom životnej úrovne sa stal Hrubý domá-
ci produkt (ďalej len „HDP“) na obyvateľa, vyjadrený v parite 
kúpnej sily. Na prvý pohľad zložitý ukazovateľ, na ten druhý je to 
HDP, ktorý izoluje rozdiely v menových kurzoch porovnávaných 
krajín. Odstraňuje rozdiely medzi krajinami, ktoré sú spôsobené 
inou hodnotou meny v danej krajine a rozdiely v cenách medzi 
krajinami. Avšak aj takto meraný HDP nemusí byť najpresnejším 
ukazovateľom, keďže váhy položiek v spotrebnom koši sú pre 
všetky krajiny rovnaké. Porovnáva teda síce rovnaký tovar, ale 
prisudzuje mu v každej krajine rovnakú váhu, bez ohľadu na re-
alitu danej krajiny, teda že niekde sa viac kúri, menej lieta lietad-
lami, niekde sa spotrebuje viac cestovín, inde viac zemiakov či 
ryže a pod.

   Takto vyčíslený HDP sa rozdelí na počet obyvateľov v krajine. 
HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily danej krajiny sa porovná-
va k HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily priemeru Európskej 
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únie (28 krajín  zatiaľ). HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily 
priemeru Európskej únie (28 krajín) má teda hodnotu 100 %. 
Všetky krajiny, ktoré majú nižšiu hodnotu, majú nižšie HDP na 
obyvateľa v parite kúpnej sily, a teda nižšiu životnú úroveň a 
naopak.

SR mala v roku 2018 HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily 
na úrovni 77,9 % z krajín EÚ (EÚ 28), čo predstavovalo 9. naj
nižšiu hodnotu. Slovensko si túto priečku zhruba udržiava, ale 
znamená to, že máme 9. najhoršiu životnú úroveň z krajín EÚ a 
že máme o 22,1 % nižšiu životnú úroveň ako je priemer v kra-
jinách Európskej únie. 

   Z krajín V4 mali nižší HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily, a 
tým pádom nižšiu životnú úroveň, už len Maďarsko a Poľsko. 
Česko má výrazne vyššiu životnú úroveň a s 91,2 % sa približuje 
priemeru krajín EÚ.

   Ukazovateľ životnej úrovne je pomerne abstraktný a por-
ovnáva v krajinách vyprodukované bohatstvo v podobe HDP, 
čo väčšine obyvateľstva nič nehovorí a nepoukazuje na hodno-
tu, ktorú sami dostávajú, keďže HDP sa rozdeľuje rovnako na 
každého obyvateľa.

    Na vykreslenie sociálnej situácie obyvateľstva, zistenie údajov 
o chudobe a životnej úrovni obyvateľstva sa využíva zisťovanie 
o príjmoch  a životných podmienkach domácností (ďalej len „EU 
SILC“ alebo „zisťovanie“). Toto zisťovanie sa realizuje v rámci 
projektu európskych štatistických zisťovaní podľa porovnateľnej 
medzinárodnej metodiky. Cieľom zisťovania je vytvoriť zdroj 
údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a o sociál-
nom vylúčení domácností. To umožňuje analyzovanie životnej 
úrovne domácností na národnej úrovni, ako aj medzinárodné 
porovnávanie v rámci EÚ. Údaje, ktoré sú predmetom zisťova-
nia, sa týkajú nielen príjmov, kvality bývania a finančnej situácie 
domácnosti, ale aj niektorých základných údajov o jej členoch, 
napr. o ich vzdelaní, zdraví, či pracovnej aktivite, čo umožňu-
je analyzovanie sociálnej situácie domácností na Slovensku a 
následné prijímanie opatrení v sociálnej oblasti.

    Ukazovateľ hranice rizika chudoby tvorí 60 % najčastejšieho 
disponibilného príjmu jednotlivca (prípadne domácnosti). Hov-
orí nám o tom, že každá domácnosť, ktorá má nižšie príjmy, je 
reálne ohrozená chudobou. 

    Čím majú domácnosti viac prostriedkov, tým sa posúva hranica 
rizika chudoby vyššie. Krajiny s vysokými príjmami budú mať aj 
nepomerne vyššie túto hranicu. Naopak, krajiny, kde obyvatelia 
majú nízke príjmy, budú mať aj veľmi nízku hranicu rizika chudo-
by, neznamená to však, že čím je hranica nižšie, tým lepšie sa v 
danej krajine žije (podstatné je, koľko ľudí ju dosahuje a aký je 
tento podiel veľký vzhľadom na celú populáciu).

    Hranica rizika chudoby sa od roku 2005 do roku 2018 zvýšila o 
2 221 € na 4 477 €, čo však neznamená, že na Slovensku je vyššie 
riziko chudoby, len sa zdvihla príjmová hranica, pod ktorou  keď 
sa ocitne jednotlivec  začne byť ohrozovaný chudobou. Táto 
hranica sa v čase zvýšila z dôvodu rastu príjmov obyvateľstva. 
Z ďalších ukazovateľov vyplýva, že v období od roku 2005 do 
roku 2018 sa zbližujú jednotlivé príjmy domácností a zmenšujú 
sa rozdiely medzi nimi. Ukazovateľ Giniho koeficient poukazuje 

na príjmovú nerovnosť, teda rozdiel medzi vysokopríjmovými a 
nízkopríjmovými skupinami, pričom čím je jeho hodnota nižšia, 
tým je nižšia aj príjmová nerovnosť, čím je vyššia, tým je aj príj
mová nerovnosť vyššia. Slovensko má nízky Giniho koeficiet, 
má nízku príjmovú nerovnosť, ktorá od roku 2005 do roku 2018 
poklesla o 5,3 bodu. Toto je jednak spôsobené celkovou nízkou 
príjmovou hladinou na Slovensku a tiež výrazným rastom mini
málnej mzdy v posledných rokoch.

Vybrané ukazovatele o chudobe

(Zdroj: ŚÚ SR)(Zdroj: ŚÚ SR)

    Ukazovateľ, ktorý vykresľuje životnú situácia obyvateľov, je 
aj miera materiálnej derivácie, teda nemožnosť finančne si za-
bezpečiť určité potreby. Indikátor „miera materiálnej deprivá-
cie“ podľa EU SILC 2018 – Indikátory chudoby a sociálneho 
vylúčenia – vyjadruje podiel populácie (v percentách), ktorá 
čelí vynútenému nedostatku v aspoň troch z celkovo deviatich 
deprivačných položiek, patriacich do dimenzie finančnej záťaže 
a vlastníctva predmetov dlhodobej spotreby. Vo výpočte indi
kátora sa berú do úvahy tieto deprivačné položky: 

 1) nedoplatky, spojené s hypotékou alebo nájomným, 
úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných 
pôžičiek,
 2) schopnosť dovoliť si ísť raz za rok na jeden týždeň 
dovolenky mimo domu,
 3) schopnosť dovoliť si jesť jedlo s mäsom, kuraťom, 
rybou (alebo vegetariánskou obdobou) každý druhý deň,
 4) schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške 
sumy, stanovenej ako mesačná národná hranica rizika chudoby 
za obdobie predchádzajúceho roka,
 5) domácnosť si nemôže dovoliť telefón (vrátane mo-
bilného telefónu),
 6) domácnosť si nemôže dovoliť farebný televízor,
 7) domácnosť si nemôže dovoliť práčku,
 8) domácnosť si nemôže dovoliť automobil,
 9) schopnosť domácnosti finančne si dovoliť udržiavať 
doma primerané teplo.

    Miera materiálnej deprivácie sa sleduje v 3. alebo 4. z týchto 
položiek, teda pokiaľ si domácnosť nemôže dovoliť zafinancovať 
3 alebo 4 položky, trpí materiálnou depriváciou. V roku 2018 
trpí materiálnou depriváciou výrazne menšia časť populácie  
len 17,2 % populácie pri 3 deprivačných položkách, ako tomu 
bolo v roku 2005, kedy si až 42,6 % populácie nemohlo dovoliť 
3 z 9 deprivačných položiek a 4 deprivačné položky si nemohlo 
dovoliť 22,1 % populácie v roku 2005 a v roku 2018 to bolo už len 
7 %. Rovnako sa miera materiálnej deprivácie v roku 2018 opro-
ti roku 2005 výrazne znížila vo všetkých vekových skupinách aj 
pri rodovom pohľade, pričom ženy sú stále viac zasiahnuté ma-
teriálnou depriváciou ako muži. 



STRÁNA 5 | WWW.KOZSR.SK 

    Zlepšenie ukazovateľa miery materiálnej deprivácie je spôso-
bené najmä zvýšenými príjmami domácnosti, ale aj väčšej po-
nuke, dostupnosti a tým aj možnosti kúpiť za výhodnejšie ceny 
tovary, ktoré sú v súčasnosti bežne dostupné, ako je napríklad 
telefón, práčka alebo televízor.

Miera materiálnej deprivácie

(Zdroj: ŚÚ SR)(Zdroj: ŚÚ SR)

     Aj keď prakticky všetky štatistické ukazovatele majú pozitívny 
vývoj, čo je viac menej za tak dlhé časové obdobie pochopiteľné, 
Slovensko sa má kam posúvať a stále významne zaostáva za 
svetovými ekonomikami aj niektorými porovnateľnými krajina-
mi. Približovanie Slovenska k vyspelým ekonomikám EÚ sa spo-
maľuje a súčasný hospodársky model dosahuje svoje hraničné 
hodnoty, preto bude potrebná reforma, až prípadne opätovne 
transformácia hospodárstva.

KLIENTSKE CENTRUM ODBOROV JE TU PRE VÁSKLIENTSKE CENTRUM ODBOROV JE TU PRE VÁS
   Klientske centru odborov 
svojou činnosťou už tretí rok 
pomáha ľuďom, ktorí majú 
problémy v zamestnaní, s 
ktorými si nevedia sami po-
radiť. Klientske centrum  radí 
v oblasti pracovného práva, 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, pracovného prostre-
dia a v mnohých ďalších oblas-
tiach s ktorými sa zamestnanci 
stretávajú. 

   My vám prinášame pravi-
delne niekoľko prípadov, v 
ktorých Klientske centrum 
odborov poradilo svojim klien-
tom.

Odmeňovanie 
v samosprávach

    Otázka: Dovoľte mi prosím 
obrátiť sa na Vás so žiadosťou 
o preverenie zníženia osob-
ného ohodnotenia pri 10% 
navýšení platov zamestnan-
cov samosprávy. 

    Pracujem na obecnom 
úrade. Starosta ma k 1.1.2019 
síce zaradil do príslušnej  pla-
tovej triedy v zmysle zákona 
č. 553/2003 Z. z. o odmeňo-
vaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone, ale zároveň 
mi znížil osobné ohodnotenie 
o 15 % bez písomného alebo 
iného vyjadrenia. Pracovnú 

agendu vykonávam naďalej, 
ako pred 1.1.2019. Doteraz 
neviem, prečo mi znížil osob-
ný príplatok až o 15 %. Keď 
si porovnám platový dekrét 
pred a po zvýšení môjho platu 
od 1.1.2019, tak sa mi celkový 
plat v hrubom zvýšil iba o 8 %. 
Touto cestou by som Vás chce
l a pekne požiadať o vysvetle-
nie, či je konanie starostu 
správne. Ak áno, budem ho 
rešpektovať. Ak nie, čo je po-
trebné podniknúť v tejto veci?
 
    Odpoveď Klientskeho cen-
tra odborov:

    Postup pri priznaní osobného 
príplatku, jeho zvýšení, znížení 
alebo odobratí upravuje §10 
zákona č. 553/2003 Z. z. o od-
meňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme. Priznanie 
tohto príplatku a jeho prípad-
né zníženie nie je naviazané 
na úpravu tzv. tabuľkových 
platových taríf.  KOZ SR vníma-
la novelu zákona č. 553/2003 
Z.z. za účinnú od 1.1.2019 ako 
snahu o zlepšenie celkového 
finančného ohodnotenia vere-
jných zamestnancov formou 
zvýšenia ich funkčných platov, 
ale zároveň bez negatívnych 
dopadov na rôzne zložky 
funkčného platu, najmä bez 
negatívneho dopadu na výšku 
osobných príplatkov.

Cit. paragraf 10 v ods. 1 a 2 
upravuje „Zamestnancovi na 
ocenenie mimoriadnych os-
obných schopností, dosaho-
vaných pracovných výsledkov 
alebo za vykonávanie práce 
nad rámec pracovných povin-
ností možno priznať osobný 
príplatok až do sumy zodpove-
dajúcej ustanovenému limitu. 
O priznaní osobného príplat-
ku, jeho zvýšení, znížení alebo 
odobratí rozhoduje zamestná-
vateľ na základe písomného 
návrhu príslušného vedúceho 
zamestnanca.“

   Ods. 1 výslovne upravuje 
podmienky priznania príplat-
ku, ktorý je viazaný na  ocene-
nie mimoriadnych osobných 
schopností, dosahovaných 
pracovných výsledkov ale-
bo za vykonávanie práce nad 
rámec pracovných povinností. 
O priznaní osobného príplat-
ku rozhoduje zamestná-
vateľ na základe písomného 
návrhu príslušného vedúceho 
zamestnanca. Vedúci zamest-
nanec by mal preto písomne 
navrhnúť priznanie príplat-
ku a zároveň ho odôvodniť, 
napr. vykonávaním práce nad 
rámec pracovných povinnos-
tí. Následne by o priznaní 
rozhodol zamestnávateľ 
(štatutárny orgán, oprávnený 
konať v pracovnoprávnych 
vzťahoch). Žiaľ, v praxi sa to 

častokrát nedeje a osobný 
príplatok veľakrát slúži ako 
forma „umelého“ navýšenia 
tarifného platu, aby vôbec 
zamestnávateľ prijal zamest-
nanca do pracovného pome-
ru.    

    Zastávame však názor, že 
aj prípadné zníženie alebo 
odobratie osobného príplatku 
by malo byť dôvodné. Napr. 
dôvodom pre priznanie bolo 
vykonávanie práce nad rámec 
pracovných povinností a tieto 
práce zamestnanec prestal 
vykonávať alebo ich vykonáva 
v zníženom rozsahu. Zároveň 
však §10 ods. 2 jednoznačne 
upravuje „O znížení osobného 
príplatku rozhoduje zamest-
návateľ na základe písomného 
návrhu príslušného vedúceho 
zamestnanca.“ Správny pos-
tup by mal byť preto taký, že 
vedúci zamestnanec podá 
písomný návrh na zníženie os-
obného príplatku a následne 
zamestnávateľ rozhodne o 
jeho znížení.  

   Môžete sa každopádne 
dopytovať zamestnávateľa na 
dôvody zníženia osobného 
príplatku, resp. podať podnet 
na príslušnú inšpekciu práce, 
či nedošlo k porušeniu pra-
covnoprávnych predpisov zo 
strany zamestnávateľa.   

KLIENTSKE
CENTRUM
ODBOROV
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ROZHOVOR

PRACOVAŤ LEGÁLNE SA OPLATÍ
ROLAND KLOKNER

    V nedávnej minulosti Národný inšpektorát práce (NIP) začal 
informačnú kampaň na podporu legálnej práce. Zaujímavé in-
formácie, súvisiace s touto kampaňou, nájdete aj v letáku z 
dielne NIP pod  názvom Pracuj legálne. Veľmi jednoduchým a 
pútavým spôsobom sa v ňom čitateľ oboznamuje so základnými 
pojmami, týkajúcimi sa legálnej práce. 

Uveďme si jednotlivé z nich:

Čo je legálna práca?
 ⃝ závislá práca, vykonávaná fyzickou osobou pre podnikateľský 
subjekt, na základe písomne uzavretej pracovnej zmluvy alebo 
niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru 
 ⃝ závislá práca, vykonávaná štátnym príslušníkom krajiny, ktorá 
nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarsk-
ou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti (ďalej 
len „štátny príslušník tretej krajiny“) pre podnikateľský subjekt s 
príslušným povolením na pobyt a na zamestnanie.

Ako legálne zamestnaná fyzická osoba máte nárok na:
 ⃝ mzdu a príslušné mzdové zvýhodnenie v zákonom garanto-
vanej výške za každú odpracovanú hodinu
 ⃝ zákonom garantovanú maximálnu dĺžku pracovného času a 
minimálnu dĺžku denného a týždenného odpočinku
 ⃝ zdravotné poistenie
 ⃝ platenú dovolenku
 ⃝ platené prekážky v práci pri návšteve lekára a pri sprevádzaní 
rodinného príslušníka na ošetrenie v zdravotníckom zariadení
 ⃝ zabezpečenie stravovania s príspevkom zamestnávateľa na 
stravu
 ⃝ zaistenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 ⃝ odškodnenie v prípade vzniku pracovného úrazu

NAŠA REDAKCIA PRAVIDELNE SPOLUPRACUJE S NÁRODNÝM INŠPEKTORÁTOM PRÁCE. CIEĽOM TEJTO SPOLUPRÁCE JE 
ZLEPŠOVANIE PRACOVNÝCH PODMIENOK NA SLOVENSKOM PRACOVNOM TRHU, ALE AJ ZÁMER INFORMOVAŤ NAŠICH 

ČITATEĽOV O TOM, AKÉ JE POSLANIE NÁRODNÉHO INŠPEKTORÁTU PRÁCE A AKÝMI PROJEKTMI SA AKTUÁLNE ZAOBERÁ. 

⃝ príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové spore-
nie pri vykonávaní rizikových prác
⃝ náhradu príjmu a nemocenské pri dočasnej pracovnej ne-
schopnosti
⃝ materské počas čerpania materskej alebo rodičovskej dovo-
lenky
⃝ ošetrovné pri celodennom ošetrovaní chorého dieťaťa
⃝ zákonnú ochranu pred svojvoľným prepustením zo zamest-
nania či iným svojvoľným konaním zamestnávateľa
⃝ dávku v nezamestnanosti v prípade straty zamestnania
⃝ daňový bonus na dieťa
⃝ dávky dôchodkového zabezpečenia po dosiahnutí dôchod-
kového veku, ktorých výška je závislá od dĺžky prispievania do 
Sociálnej poisťovne a od výšky platených príspevkov sociálneho 
poistenia.

Čo je závislá práca?
    Aj v prípade, že ste živnostníkom môžete vykonávať nelegálnu 
prácu, ak pracujete:
⃝ vo vzťahu podriadenosti k zamestnávateľovi – obchodnému 
partnerovi
⃝ osobne pre zamestnávateľa – obchodného partnera
⃝ podľa jeho pokynov
⃝ v jeho mene
⃝ v pracovnom čase určenom zamestnávateľom – obchodným 
partnerom. 
Ak pracujete za týchto podmienok,  vykonávate závislú prácu, 
ktorá nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom 
vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu. 

    Nelegálne pracujúci sa pripravujú o istoty, ktoré im ponúka 
legálny pracovný pomer. Sú to poistky, ktoré vám zabezpečia 
príjem v prípade, ak prídete o prácu alebo schopnosť praco-
vať. Tieto benefity dokáže človek často oceniť až keď je na ne 
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odkázaný. Je dôležité myslieť na budúcnosť.  

    Na doplnenie informácií ohľadom kampane sme položili nie-
koľko otázok Ing. Jánovi Trckovi, vedúcemu oddelenia medzi
národných vzťahov a komunikácie Národného inšpektorátu 
práce Slovenskej republiky. 

Koľko legálne pracujúcich zamestnancov máme na Slovensku?
     K počtu legálne pracujúcich osôb v zmysle, že tieto fyzické oso-
by majú založený pracovnoprávny vzťah a sú prihlásené do regi
stra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového spore-
nia Sociálnej poisťovne,  sa je možné dostať  prostredníc tvom 
údajov zverejňovaných Štatistickým úradom SR. Čo sa však týka 
počtu FO, ktoré vykonávajú závislú prácu, majú založený pracov-
noprávny vzťah, sú prihlásené do registra Sociálnej poisťovne a 
sú im vyplácané všetky mzdové nároky v súlade so zákonom (t. j. 
bez akéhokoľvek umelého znižovania mzdového vymeriavacie-
ho základu) – tento údaj nie je NIP známy (aj keď bo bolo možno 
zaujímavé ho zistiť). Určite by to bolo podstatne nižšie číslo, ako 
vyššie zmienený zverejňovaný údaj.

Máte informácie o počte nelegálne pracujúcich?
    Zo správy o stave ochrany práce za rok 2018, zverejnenej na 
stránkach NIP (https://www.ip.gov.sk/spravaostaveochrany
pracezarok2018/) vyplýva, že Inšpektoráty práce v roku 2018 
uskutočnili výkon inšpekcie práce v oblasti nelegálneho zamest-
návania u 22 423 subjektov (právnických osôb a fyzických osôb, 
ktoré sú podnikateľmi). Bolo skontrolovaných 56 636 fyzických 
osôb, vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných 
subjektov za účelom preverenia dodržiavania zákazu nelegálnej 
práce a nelegálneho zamestnávania. Výkonmi inšpekcie práce 
bolo odhalených 869 subjektov – zamestnávateľov, ktorí poruši-
li zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamest-
návali 2 470 fyzických osôb. 

    V roku 2018 bolo v kontrolovaných subjektoch realizovaných 
25 769 výkonov inšpekcie práce, zameranej na kontrolu nelegál-
neho zamestnávania. Z počtu skontrolovaných subjektov (22 
423) bolo zistené nelegálne zamestnávanie v 869 subjektoch, 
čo predstavuje 3,9 % zo všetkých skontrolovaných subjektov. 
Uvedený percentuálny podiel nelegálne zamestnávajúcich 
zamestnávateľov predstavuje pokles oproti roku 2017, kedy 
bolo odhalených 6,9 % nelegálne zamestnávajúcich zamestná-
vateľov z počtu skontrolovaných subjektov. Zo skontrolovaných 
45 130 fyzických osôb bolo zistené nelegálne zamestnávanie       
3 275 fyzických osôb, čo predstavuje 7,3 % zo všetkých kontrolo-
vaných osôb.

    Z celkových výsledkov zisťovania nelegálneho zamestnávania 
možno pozorovať zásadné zmeny, ale aj pokračovanie trendov, 
nastolených v minulých rokoch. Najvýraznejšiu zmenu v roku 
2018 predstavuje pokles prípadov nelegálneho zamestnávania 
v podobe nesplnenia si prihlasovacej povinnosti voči Sociálnej 
poisťovni. Uvedený pokles je však logickým dôsledkom zmeny 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamest-
návaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov,  spočívajúcej v zmiernení skutkovej podstaty 
tejto formy nelegálneho zamestnávania. Na druhej strane mož-
no pozorovať pokračujúci nárast v nelegálnom zamestnávaní 
štátnych príslušníkov tretích krajín (najmä štátnych príslušníkov 
tretích krajín pochádzajúcich zo Srbska a Ukrajiny), ktorí už 

v konečnom súčte tvoria 42,5 % všetkých nelegálne zamest-
návaných osôb. Zároveň možno konštatovať, že nelegálne 
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, u ktorých ne-
boli splnené podmienky na ich zamestnávanie podľa zákona č. 
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších pred
pisov, predstavovalo v roku 2018 po prvýkrát druhú najpočetne-
jšiu formu nelegálneho zamestnávania. 

    V nadväznosti na nelegálne zamestnávanie vyslaných zamest-
nancov bolo v roku 2018 zisťované aj porušenie zákazu prijať 
prácu alebo službu, ak dodávateľ služby ju poskytoval pri-
jímateľovi služby prostredníctvom nelegálne zamestnávaných 
osôb, pričom išlo o cezhraničné poskytovanie služby po dobu 
presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskyt
nutia služby alebo o vnútroštátnu dodávku práce alebo ce-
zhraničnú dodávku práce. Inšpektoráty práce v roku 2018 zistili 
uvedené porušenie u 30ich subjektov, za ktoré navrhli pokuty 
v celkovej sume 518 000 eur, uložili pokuty v celkovej sume        
243 000 eur, z toho v sume 77 000 eur právoplatne. 

    Je potrebné upozorniť na čoraz častejšie prípady nelegálne-
ho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjekt-
mi, usadenými v zahraničí, ako aj tvorbu sofistikovaných schém 
zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú na 
ceste ku koncovému odberateľovi služby alebo práce na Slov-
ensku presúvaní reťazou viacerých subjektov. Uvedené činnosti 
a postupy zamestnávateľov značne sťažujú možnosti kontrol-
ných orgánov pri preverovaní dodržiavania zákazu nelegálneho 
zamestnávania na území Slovenskej republiky a pri následnom 
vyvodzovaní zodpovednosti za jeho porušovanie. 

    Čoraz aktuálnejšou sa v oblasti nelegálneho zamestnávania 
stáva otázka riešenia tohto problému v kontexte nedeklaro-
vanej práce, prípadne nesprávne alebo neúplne deklarovanej 
práce, ktorá sa prejavuje napríklad vo forme vyplácania častí 
miezd na ruku, vedení nezodpovedajúcich evidencií pracovného 
času, prípadne nútení zamestnancov k výkonu závislej práce 
na živnosť. Uvedené javy sú rovnako negatívne ako existu-
júce zákonom popísané modely nelegálneho zamestnávania a 
predstavujú výzvu v prístupe štátnych orgánov do budúcnosti s 
cieľom udržať krok s aktuálnym vývojom v spoločnosti.

Aké finančné dopady má nelegálna práca na príjmy štátneho 
rozpočtu?
   Národný inšpektorát práce nemá nástroje na vykonávanie 
makroekonomických štúdií. 

Ako okrem letákovej kampane podporujete projekt Pracuj 
legálne?
   Podporné materiály: video, postupné vydávanie príručiek 
(Legálna práca a legálne zamestnávanie, Zamestnávanie cu
dzi n cov, Agentúrne zamestnávanie, Vysielanie zamestnancov), 
semináre (konferencia Kultúra zamestnávania 17.3.2020 v 
Bratislave), webináre, články a priestor v odbornej tlači, pravi-
delné rozhovory v rozhlase a televízii.

Čo očakávate od tejto kampane?
   Cieľom kampane je predstaviť legálnu prácu a legálne zamest-
návanie, zvýšiť informovanosť v tejto oblasti rôznymi nástrojmi 
a poukázať na výhody legálnej práce.
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VZDELÁVANIE ODBORÁROV VĎAKA EURÓPSKEMU 
PROJEKTU OPÄŤ PREBIEHA

MONIKA TRGALOVÁ, ROLAND KLOKNER

VĎAKA PROJEKTU, PODPOROVANÉHO Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO 
ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE, SA BUDÚ PRAVIDELNE KONAŤ VZDELÁVACIE AKTIVITY, 

ZAMERANÉ NA PREVENCIU V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI, SOCIÁLNY DIALÓG A KOLEKTÍVNE 
VYJEDNÁVANIE. VZDELÁVANIE JE URČENÉ PRE ČLENOV ODBOROVÝCH ZVÄZOV, ZDRUŽENÝCH 

V KONFEDERÁCII ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

V dňoch 30.10. až  2.11.2019 sa konala prvá vzdelávacia aktivi
ta, situovaná v rekreačnom zariadení Odborového zväzu pra-
covníkov školstva a vedy na Slovensku CROCUS v Kežmarských 
Žľaboch. 

Vo vzdelávacej aktivite „Prevencia v oblasti BOZP“ účastníci 
prebrali Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon 
125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade  
Zákon 124/2006 Z.z., týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, ako aj vyhlášky súvisiace s prevenciou v oblasti BOZP 
(Vyhláška č. 508/2009 Z.z.), požiadavky na bezpečnosť tech-
nických zariadení, ako aj iné, prislúchajúce zákony v tejto oblas-
ti.

Druhou vzdelávacou aktivitou bola oblasť „Sociálny 
dialóg a kolektívne vyjednávanie“.

Zámerom vzdelávania bolo prehĺbiť a skĺbiť praktické skúsenosti 
a zručností osôb, pôsobiacich v organizačných štruktúrach so-
ciálnych partnerov nielen v oblasti kolektívneho vyjednávania, 
ale aj pri formovaní sociálneho partnerstva v rámci sociálneho 
dialógu na všetkých jeho úrovniach.
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Podľa správy  na základe podrobného zhodnotenia anonymných 
dotazníkov  môžeme skonštatovať, že tak po stránke odbornej, 
organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov, bolo 
vzdelávanie  vyhodnotené ako úspešné a pre účastníkov 
prospešné. Z hľadiska lektorského zastúpenia účastníci vysoko 
ocenili odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup lektorov. 
Viacerí účastníci vyzdvihli prospešnosť uvedeného spôsobu 
vzdelávania a vyjadrili potrebu na častejšie opakovanie. Pre 
samotných organizátorov to bola výzva, vzhľadom na rôznoro-
dosť prístupu odborových zväzov k problematike vzdelávania v 
oblasti BOZP a tiež z pohľadu priorít v rámci BOZP, s ktorými sa 
jednotlivé zväzy stretávajú. V niektorých prípadoch bol problém 
únavy z cesty a vzdelávanie do neskorších hodín. Uvedený prob-
lém sa týkal len dvoch účastníkov z uvedenej skupiny a aj oni by 
ocenili, keby sa vzdelávanie mohlo rozložiť do na viac dní. 

Účastníci, zástupcovia z výrobného sektora a zástupcovia 
nevýrobného sektora, skonštatovali, že sa dozvedeli aj nové veci 
 práve z oblasti BOZP, ktoré priamo v praxi riešia výrobné pod-
niky a naopak, verejná a štátna sféra. Ocenili to s tým, že ich 
uvedené poznatky vzájomne obohatili. Mnohí účastníci cítia po-
trebu ďalšieho vzdelávania sa a zlepšovania svojich kompetencií 
v daných oblastiach. 
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Otázka: Chcem sa na vás obrátiť so svojím problémom s 
rekreačnými poukazmi. So sestrou sme boli na pobyte na Kaská-
dach v Sielnici. Pri príchode sme oznámili, že na pobyt chceme 
využiť rekreačný poukaz a vyhoveli nám. Vystavené faktúry na 
naše mená sme vyplatili. Vytlačili sme si potvrdenie o platbe 
z banky aj potvrdenie platby z hotela a napísali sme si žiadosť 
o preplatenie rekreačného poukazu. Keďže som pobyt objed-
návala ja, zaplatila som jednu izbu sebe a druhú mojej sestre 
s tým, že mi sestra uhradila sumu prevodom z jej účtu na môj. 
Keď sme sa z pobytu vrátili, nastal ten problém. Uvedomila som 
si, že som to platila celé ja, a že má byť poukaz zaplatený z účtu 
zamestnanca. Mojej  sestre nechcú tento pobyt uznať. 

Odpoveď  Klientskeho centra odborov:

    Zamestnávateľ v zmysle ustanovenia §152a Zákonníka práce 
poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu  v sume 55 % 
oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 €. Zamestná-
vateľ  účtuje na základe účtovného dokladu, ktorého vše obecné 
náležitosti sú vymedzené v §10 zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve, pričom zákon neurčuje formu účtovného dokladu.

    Zamestnávateľ v nadväznosti na požiadavky § 152a Zákon-
níka práce pri účtovaní oprávnených výdavkov príspevku by 
mal vyžadovať, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým 
preukáže splnenie požadovaných podmienok. Základnými in-
formáciami sú identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu 
na jednej strane a na druhej identifikačné údaje zamestnan-
ca, pre ktorého je doklad vystavený. Súčasťou dokladu je napr. 
aj uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili 
rekreačného pobytu, aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či je 
nárok na preplatenie v súlade so Zákonníkom práce. Rovnako 

KLIENTSKE CENTRUM ODBOROV: KLIENTSKE CENTRUM ODBOROV: 
AKO SA PREPLÁCAJÚ REKREAČNÉ AKO SA PREPLÁCAJÚ REKREAČNÉ 

POUKAZY?POUKAZY?

dôležité je, aby doklad obsahoval popis poskytnutých služieb, 
časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, a tiež 
informácie o cene, o dátume úhrady za pobyt a samotné číslo 
dokladu jeho vystavovateľa. 

    “Účtovným dokladom by mal byť „vyúčtovací“ 
doklad vystavený priamo ubytovacím zariadením, 

čo zároveň potvrdzuje zamestnávateľovi, že 
rekreácia bola uskutočnená.”

   Ak zamestnanec predloží zamestnávateľovi účtovný doklad, 
ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o účtovníctve (§ 10) a na 
účtovnom doklade je uvedené meno a priezvisko zamestnan-
ca , je to na účely §152a ZP podľa nášho názoru postačujúce. 
Analogicky je tak na účely dokladovania nároku na príspevok 
možné za „účtovný doklad“ považovať účtovný záznam, ktorý 
spĺňa podmienky uvedené vyššie, s označením zamestnanca. 
Štandardne podľa nášho názoru postačuje faktúra. 

   Máme za to, že ak zamestnávateľ vyžaduje od zamestnanca 
predloženie toho, čo je nad tento rámec, prekračuje preukáza-
nie účtovného dokladu v zmysle § 152a ZP v nadväznosti na         
§ 10 zákona o účtovníctve. Zákon o účtovníctve ani ZP nehovorí 
o tom, že v prípade bezhotovostných platieb má alebo musí ísť 
o bankový účet,  patriaci zamestnancovi, ale hovorí o náležitos-
tiach účtovného dokladu. 

   Zamestnávateľ pravdepodobne vychádza z usmernenia Fi-
nančnej správy, že bankový účet,  z ktorého sa vykonala plat-
ba, má patriť zamestnancovi, ale o žiadny právny predpis toto 
neopiera.                                                                                    

Predstavitelia odborov z celej Európy, ktorí sa 21. až 23. októbra 
2019 zišli v Bruseli na zasadnutí Výkonného výboru Európskej 
odborovej konfederácie (EOK), sa na svojom stretnutí zamerali 
najmä na podporu kolektívneho vyjednávania a zabezpečenie 
dodržiavania práv zamestnancov na spravodlivé odmeňovanie. 
Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval a reprezentoval 
preziden Marián Magdoško.

     Napriek zlepšeniu hospodárskej výkonnosti, rekordnému 
počtu zamestnaných ľudí a rastúcej produktivite mnohí zamest-
nanci v Európe nepociťujú konvergenciu miezd a kvality životov 
medzi východnou a západnou Európou.

     Hlavným nástrojom na riešenie týchto nerovností je kolek-
tívne vyjednávanie, najmä kolektívne vyjednávanie na sekto

rovej úrovni. V mnohých členských štátoch EÚ je stále odopie
raná možnosť zamestnancov organizovať sa a kolektívne 
vyjednávať

     EOK nalieha na Európsku komisiu, aby splnila tento záväzok 
a predložila návrh, ktorý prinesie dvojitý cieľ: podporovanie 
kolektívneho vyjednávania a zvyšovanie zákonných mini
málnych miezd. Bez kolektívneho vyjednávania neexistuje 
cesta k hospodárskej spravodlivosti, bez nej nie je spravodlivá 
práca a neexistuje sociálne trhové hospodárstvo, ak pracovníci 
nie sú oprávnení vyjednávať o ich spravodlivom podiele. Práva 
kolektívneho vyjednávania budú viac stimulovať hospodársky 
rast a znižovať nerovnosť. Jasné, spravodlivé minimálne mzdy 
je možné vytvárať iba na trhoch práce s energickým kolek-
tívnym vyjednávaním. Prezident KOZ SR Marian Magdoško 
počas plenárneho zasadnutia výkonného výboru EOK uviedol, 
že Slove nská republika ako prvá schválila mechanizmus určova-
nia minimálnej mzdy.                                               (Zdroj: MH)

Z ROKOVANIA VÝKONNÉHO VÝBORU Z ROKOVANIA VÝKONNÉHO VÝBORU 
EOK V BRUSELIEOK V BRUSELI
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