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V DOSTUPNOSTI BÝVANIA SME NA CHVOSTE EÚ

Predpovedaním budúcnosti sme fascino-
vaní, rovnako, ako všetky generácie pred 
nami. Rozdiel je v tom, že čo nás čaká, 
nám už (väčšinou) nevykladajú šamani 
a vedmy, ale častejšie analytici a politi-
ci, pri ktorých akosi predpokladáme, že 
majú budúcnosť tak trochu v rukách. 
Aj teraz, na začiatku novej dekády, nás 
obklopujú rôzne predpovede. Pohľad 
späť na staré prognózy však ukazuje, 
ako sa môžu aj najväčší odborníci a ich 
prepočítané výhľady mýliť, a naopak, 
nepredpokladané nás pozitívne prek-
vapilo. Aj rokmi zamestnávateľmi a 

OZ PŠAV  BOJUJE 
ZA VYŠŠIE PLATY ÚSPEŠNE

PODPORA MZDOVÉHO 
SPOJENECTVA V KRAJINÁCH V4

ODBORY SA ZAUJÍMAJÚ 
O NAŠU BUDÚCNOSŤ NA ZEMI
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Po niekoľkých desaťročiach nezáujmu politikov o problematiku dostupného býva-
nia pre všetkých sme dnes svedkami akéhosi prebudenia sa z dlhodobej letargie. 
Slovenská republika potrebuje priam revolučné zmeny v tejto oblasti. 

Zásadnú zmenu v bytovej politike SR, a teda výrazné zvýšenie intenzity nájomnej by-
tovej výstavby, ktorá by mohla spomaliť trend rastu nákladov na bývanie, žiaľ, nemožno 
očakávať. Štátna bytová politika do roku 2030, na ktorej aktuálne ministerstvo pracuje, 
so zmenou filozofie v oblasti bytovej výstavby neráta. 
 Pokračovanie na 2. strane.
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tými „pravými“ ekonomickými analytikmi 
proklamovaný negatívny vplyv rastu min-
imálnej mzdy na zamestnanosť na Sloven-
sku sa ukazuje ako obyčajné klamstvo. A 
keď im už nevyšlo toto zavádzanie, skúša-
jú zo všetkých strán napádať ambíciu 
Európskej komisie zaviesť mechanizmus 
tvorby minimálnej mzdy na európskej 
úrovni, o ktorom momentálne prebie-
hajú veľké diskusie a rokovania. Dokon-
ca až tak, že minimálka na Slovensku by 
sa mala podľa nových pravidiel znižovať 
a proti európskemu mechanizmu sú dl-
horoční severskí členovia EÚ. Slovensko 
je totiž prvou a jedinou krajinou v EÚ, 
ktorá má vytvorený mechanizmus tvorby 
minimálnej mzdy ako 60%-ného podielu z 
verifikovanej priemernej mzdy. Pravda je 
však taká, že škandinávske krajiny nie sú 
proti zavedeniu mechanizmu na výpočet 
minimálnej mzdy, len pripomínajú, že by 
tento mechanizmus nemal narušiť ich 
procesy vyjednávania miezd na sektorovej 
úrovni. 

Rok 2020 nebude preto v tejto súvislosti 
znamenať len začiatok zmeny pre jed-
notlivé pracovné trhy v EÚ, o pár týždňov 
čakajú aj Slovensko parlamentné voľ-
by. Stačí letmý pohľad do programov 
kandidujúcich strán či započúvať sa do 
predvolebných diskusií a hneď vieme, 
kto to s touto krajinou a jej obyvateľmi 
ako myslí. KOZ SR jednoznačne odmie-
ta všetky pokusy o obmedzenie alebo 
odstránenie dosiahnutých práv, zníženie 
úrovne ochrany zamestnancov alebo ich 
životného štandardu. Máme eminentný 
záujem, aby sa realizovali také zmeny, 
ktoré budú v prospech kvality života 
zamestnancov. Vízia dôstojného živo-
ta, zdravej krajiny a moderného štátu 
sú tým, čo nad chýna i oslovuje čo na-
jširšiu spoločnosť. Myšlienky solidarity 
a zlepšovania pracovného prostredia je 
potrebné dostávať do politiky, lebo iba 
cez ňu sa dajú veci meniť. Urobme preto 
z roku 2020 rok šancí a využitých príleži-
tostí. 

AKÝM VÝZVAM SÚČASNOSTI 
ČELÍ ODBOROVÉ HNUTIE?

Odbory sú kolektívnym nátlakovým 
združením a predpokladom ich 
úspešnosti pri dosahovaní svojich 
cieľov je vysoká miera organizovanosti 
a podpory. Niekoľko posledných dekád 
sa však táto miera znižuje a oslabuje. 
Vplýva na to množstvo interných fak-
torov, vychádzajúcich z vnútorných 
systémových, inštitucionálnych či per-
sonálnych zlyhaní, ako aj externých do-
sahov, ktoré sú aj dôsledkom posilňo-
vania globálneho kapitálu a cieleného 
oslabovania pozície a práv pracujúcich. 
Ale primárnu príčinu tohto stavu vidím 
(a tu si pomôžem K.Marxom) v pos-
tupnej strate triedneho povedomia 
pracujúcich v dôsledku akcentácie indi-
vidualizmu, s čím je aj naša spoločnosť 
konfrontovaná posledných tridsať rokov. 

Pokračovanie na 6. strane.
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A práve toto je základné východisko, ktoré 
na prvom stretnutí projektu slovenského 
zastúpenia nemeckej politickej nadácie 
Friedrich Ebert Stiftung k zvýšeniu inten-
zity nájomnej bytovej výstavby na Sloven-
sku označil vedúci bytovej politiky mesta 
Viedeň za rozhodujúce. 

Ak štát a spoločnosť bude naďalej po-
zerať na otázku bývania ako na čisto indi-
viduálnu záležitosť jednotlivcov či rodín, 
a nie ako na verejný záujem, ako je tomu 
napríklad vo Viedni, nemôžeme čakať nič 
viac ako kozmetické zmeny dnešného 
veľmi nízkeho počtu nájomného verej-
ného, či regulovaného bývania na Slo-
vensku.

Naša krajina je pritom v rozsahu, či po-
diele nájomného bývania na celkovom by-
tovom fonde na chvoste krajín EÚ. Podľa 
prieskumu Eurostat ku koncu roku 2018 
až 90,5% slovenských domácností vlastní 
nehnuteľnosť, v ktorej býva. 

Prečo má vnímanie bytovej výstavby, ná-
jomnej a dostupnej bytovej výstavby – ako 
otázky verejného záujmu – svoje opodstat-

nenie, svedčí presah tejto problematiky do 
iných oblastí verejných politík, či trendov 
v spoločnosti. Približne 74% mladých ľudí 
žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, čo 
je najvyšší podiel v Európskej únii. Podľa 
prieskumu Poštovej banky z roku 2015, 
najväčšia časť mladých ľudí, ktorí odklada-
jú rozhodnutie založiť si rodinu, to robí 
kvôli finančnej neschopnosti zabezpečiť 
si vlastné bývanie. To má, samozrejme, 
dopad na nízku mieru pôrodnosti, teda 
demografický vývoj. Slovensko je jednou z 
najrýchlejšie starnúcich krajín v EÚ. 

Nízka dostupnosť bývania pre široké 
vrstvy spoločnosti nepriamo súvisí s 
udržateľnosťou dôchodkového systému, 
teda celkovou udržateľnosťou verejných 
financií krajiny do budúcnosti. Rovnakým 
problémom je aj masový odliv mladých, 
často talentovaných, študujúcich či 
vyštudovaných ľudí do zahraničia. Stra-
ta mladých, talentovaných ľudí je pritom 
časovanou bombou pre rozvoj, prosperi-
tu a celkové napredovanie našej krajiny v 
budúcnosti. 

Roland Klokner, Robert Žanony

O tom, kam môže dospieť situácia ras-
tu nákladov na bývanie a aké radikálne 
politické odpovede si takýto vývoj 
môže vyžiadať, svedčí aktuálna situá-
cia v Nemecku, konkrétne v najväčších 
nemeckých metropolách. Zhruba 5,6 
milióna nemeckých domácností vydáva 
na bývanie viac ako 30% svojho príjmu, 
čo je miera, považovaná za ohrozujúcu 
finančnú kondíciu domácností. Viac ako 
milión domácností je pritom nad hrani-
cou 50% svojich príjmov, čo je už kritická 
miera.

„Nemecko je pritom krajina
 s relatívne rozvinutým sektorom 

nájomného bývania.“

Nepomohli ani nástroje, ako je napríklad 
roky platná "Mietpreisbremse", teda brz-
da rastu nájomného, ktorá má zabraňovať 
skokovému rastu nákladov na nájomné.

Jedným z negatívnych trendov, ktorý 
spôsobil nedostatok kapacít na bytovú 

výstavbu a radikálny rast cien bývania 
bol aj ten, že vo veľkých mestách sa 
nákup stavebných pozemkov stal takým 
lukratívnym, globálnym biznisom, že 
finančné skupiny z celého sveta skupu-
jú stavebné pozemky, na ktorých však 
nestavajú, pretože cena pozemkov stú-
pa viac ako cena nových bytov. Pozemky 
sú teda dobrou investíciou. Komerčne 
postavené byty dvíhajú celkové ceny 
bývania aj preto, že existujú ľudia, ktoré 
tieto byty kúpia ako investíciu. Mnoho 
ľudí s priemernými príjmami si však tieto 
byty finančne nemôže dovoliť. 

Alarmujúci príklad spoza oceánu  je mes-
to San Francisco, v ktorom ceny bývania 
v dôsledku rozkvetu IT-sektoru vzrástli 
tak raketovo, že ľudia, ktorých mesto pre 
svoje fungovanie nevyhnutne potrebuje, 
ako učitelia, zdravotné sestry, policajti, 
smetiari a mnohí iní, si bývanie v tomto 
meste nemôžu dovoliť. 

Roland Klokner, Robert Žanony

PROBLÉMY S BÝVANÍM MAJÚ AJ INDE

STRUČNE
ODBORY SA ZAUJÍMAJÚ O NAŠU 

BUDÚCNOSŤ NA ZEMI
Aká je úloha odborov v boji proti globál-
nej klimatickej kríze? Prečo by sa mali 
odbory zaujímať o tento problém? Prečo 
musia byť – ako dôležitý sociálny aktér 
– zahrnuté do hľadania riešení a účin-
ných opatrení? Aké sú priority európske-
ho odborového hnutia v otázkach kli-
matickej krízy? Čo pre pracujúcich, a nie 
len pre nich, znamená "just transition"? 
Aké môžeme očakávať sociálne dosa-
hy klimatických zmien a ako budú for-
movať a ovplyvňovať trh práce, sociálnu 
ochranu a zabezpečenie, legislatívu a 
celkovo svet práce? Aj na tieto otázky 
spoločne hľadali odpovede účastníci na 
konfe rencii "Globálna klimatická kríza - 
filozofia a politika", ktorá sa konala 23. 
januára 2020 v priestoroch Národnej 
rady SR v Bratislave. Medzi pozvanými 
hosťami nechýbala viceprezidentka Kon-
federácie odborových zväzov Slovenskej 
republiky Monika Uhlerová, ktorá svo-
jimi poznatkami, postrehmi a úvahami 
obohatila diskusiu o problematike vply-
vu klimatických zmien na ľudské činnosti 
a život na Zemi. 

 Roland Klokner

MLADÍ ODBORÁRI PODPORUJÚ 
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Kolektívne vyjednávanie je bezpochyby 
najúčinnejší nástroj, prostredníctvom 
ktorého si zamestnanci môžu zlepšovať 
svoje pracovné podmienky. Ako také má 
legislatívou presne stanovené jednotlivé 
kroky, ktoré musia byť rešpektované a 
sú zárukou toho, že sociálny dialóg by 
mal byť férový a konštruktívny. Tento 
najsilnejší nástroj nemá v rukách nikto 
iný, môžu ho exkluzívne používať iba 
zamestnanci, združení v odborových or-
ganizáciách. Pri kolektívnom vyjednávaní 
sa už tradične stretávajú 2 záujmy: eko-
nomický záujem zamestnávateľa, ktorý 
chce vyprodukovať čo najvyšší zisk za čo 
najnižšie náklady a samozrejme, záujem 
a oprávnené očakávania zamestnancov 
spravodlivej a dôstojnej mzdy a prime-
raných pracovných podmienok.

Viac skenuj QR kód: 
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Ako by ste hodnotili riešenie bytovej 
otázky na Slovensku? 
Aby sme mohli nadviazať na dnešný 
problém s bývaním, je potrebné nazrieť 
do histórie. Územie Slovenska bolo do 
polovice 50. rokov minulého storočia 
vidieckou krajinou, v ktorej prevažovali 
dediny. Zároveň bola rozšírená chudo-
ba a rozhodne ľudia nebývali v luxuse. 
Značná časť obyvateľstva žila v malých, 
preplnených domčekoch. Túžba po sa-
mostatnom bývaní bola veľmi veľká, 
často však nenaplniteľná. Kolektivizácia 
zapríčinila okrem iného aj to, že mladšia 
generácia prestala pociťovať potrebu 
súdržnosti pri obhospodarovaní ro-
dinnej pôdy, keďže o ňu prišla. Zároveň 
boli rodinám ponechané pozemky, na 
ktorých mohli stavať. Tu sa v 50. až 60. 
rokoch sa zrodila prvá vlna svojpomoc-
nej výstavby obydlí. Až v nasledujúcom 
desaťročí sa začalo riešiť budovanie by-
tov na sídliskách. V tom čas veľa ľudí z vi-
dieka dochádzalo za prácou do miest, kde 
vyrastali nové továrne. Cestovanie bolo 
nekvalitné a nebezpečné. Zároveň kon-
com 60. rokov klesala pôrodnosť. Preto sa 
komunistickí plánovači rozhodli pristúpiť 
k výstavbe bytov. Bola tu skúsenosť zo 
Škandinávie, že dostupnejšie bývanie je 
veľmi dôležitým nástrojom populačnej 
politiky. Investície do sídlisk blízko pra-
covísk sa chápali ako nástroj na šetrenie 
voľného času pracujúcich a zároveň ako 
podnietenie odvahy ľudí na zakladanie si 
rodín, a tým aj zvyšovanie pôrodnosti. To 
nakoniec aj prinieslo želaný efekt. Vieme, 
že pôrodnosť v 70. a 80. rokoch výrazne 
vzrástla. Vytvoril sa systém, v ktorom za 
určitých podmienok mali mladé rodiny 

veľkú šancu dostať sa k bytu. Napríklad 
pracujúci v továrni mal oveľa väčšiu šan-
cu na bývanie v takýchto bytoch, ako 
napríklad hudobný vedec alebo etnológ 
alebo človek, ktorý sa nechcel sobášiť a 
mať deti. Zároveň týmto systémom mo-
tivovali obyvateľstvo zakladať si rodiny 
a mať deti. Napriek masívnej výstavbe 
bytov v posledných dvoch dekádach 
bývalého režimu, bolo bytov nedostatok. 
Pretože na Slovensku bolo vždy iba nek-
valitné bývanie na dedinách, stále sa riešil 
iba historický deficit.  Do pádu komunis-
tického režimu sa tento deficit vyriešiť 
nepodarilo. 

Ako sa zachovali vlády po roku 1989?
Po roku 1989 sa nastupujúce vlády os-
týchali perspektívne uvažovať a plánovať 
niečo pre túto krajinu a prichádzajúce 
generácie. Keby si aj uvedomovali, že 
zabezpečenie bývania je zásadná vec, 
napríklad aj preto, aby mohol človek 
chodiť riadne vyspatý do práce, zrazu  v  
krajine neboli peniaze. Začala sa rúcať 
ekonomika. Stratili sme hospodárske väz-
by na štáty bývalého Sovietskeho zväzu. 
Náš priemysel bol orientovaný na východ. 
Toto naši národohospodári nezvládli a 
mnohé továrne stratili svoje trhy. 

Vysvetľuje sa to rôznymi spôsobmi. 
Napríklad korupciou, zlou privatizáciou 
a podobne. Zišlo by sa túto oblasť nes-
tranne vyhodnotiť. Aby sme nehovorili 
len o Mečiarovi, ale o všetkých zlých náro-
dohospodárskych rozhodnutiach tej doby. 
Boli sme krajina bez peňazí, v ktorej bolo 
v oblasti bývania veľmi užitočné začať brn-
kať na tradičnú slovenskú strunu a všet ky 

tie sídliskové bývania považovať za relikt 
bývalého režimu a adorovať vlastnícke 
bývanie ako ten slovenský sen, teda 
niečo, čo je úplne správne. 

V 90. rokoch došlo k prudkému poklesu 
akejkoľvek bytovej výstavby, nielen ná-
jomných bytov. Zároveň sa objavila idea, 
že ak umožníme ľuďom odkúpiť si byt, v 
ktorom aktuálne bývajú, dôjde k určitému 
uspokojeniu bytových potrieb a potom 
vznikne nejaký trh s bytmi. Táto možnosť 
bola však nereálna, pretože nemôžete 
predávať stoličku, na ktorej sedíte. Trhovo 
sa mohla správať len určitá skupina ľudí a 
neskôr nejakí developeri.  Už vieme, kam 
sa pobrala cena bytov a ako nehorázne 
nereflektuje možnosti obyvateľstva. V tej-
to oblasti nie je žiadna regulácia. 

Čo sa udialo v tejto oblasti?
Boli tu rôzne projekty -  ako podpora 
stavebného sporenia zo strany štátu, 
zriadenie štátneho fondu rozvoja býva-
nia. Bytová výstavba s podporou štátu 
je nedostatočná. Nové byty sú drahé, 
komerčné nájomné je vysoké. Nájom-
né byty s dostupným nájomným môžu 
ľudia dostať len za prísnych podmienok a 
nárast ich príjmu ich neskôr diskvalifikuje 
z možnosti v takomto byte bývať. Nájom-
né byty neponúkajú žiadnu istotou dl-
hodobého bývania. Ľudia potrebujú mať 
aspoň v niečom istotu. Zdá sa, že žiadna 
oblasť takúto istotu neponúka, okrem 
rodinných vzťahov. Ale aj pre tie potre-
bujete mať materiálne zabezpečenie. Aby 
mali istotu aspoň vo vlastnom bývaní, 
sú ľudia ochotní sa zadlžovať na celý ži-
vot. Veľa zdrojov, ktoré by sa mohli využiť 
zmysluplnejšie, napríklad na osobnostný 
rozvoj alebo na oddych, musia míňať na 
splátku hypotéky. Ľuďom, ktorí vďaka hy-
potékam majú relatívne slušné bývanie, 
každomesačná povinnosť platiť vysoké 
splátky značne obmedzuje ich životné 
možnosti a zasahuje do kvality života. 
Tu by som uviedla príklad z minulosti. V 
90. rokoch som robila výskum o trojge-
neračných rodinách, ktoré sa za bývalého 
režimu nepozdvihli. 

Vo väčšine príbehov sa staval dom. Bolo 
jasné, ako chudobné rodiny, keď začnú 
stavať dom, tak ich tá stavba takpove-
diac vytuneluje od životnej energie, od 

Oslovili sme sociologičku PhDr. Zuzanu Kusú CSc., aby sme sa z rozhovoru dozvedeli, 
ako vplýva dostupnosť, alebo skôr nedostupnosť bývania pre Slovákov na celkový 
stav našej spoločnosti. 

© FES, 2019

„Chceli sme vedieť, ako je možne, 
keď režim podporoval tie 

najchudobnejšie vrstvy, že existujú 
rodiny, ktoré po troch generáciách

 v bývalom režime zostali 
na spodných priečkach spoločnosti.“
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PRVÉ STRETNUTIE PREDSEDNÍČKY EURÓPSKEJ KOMISIE V ROKU 2020 BOLO S ODBOROVÝMI ZVÄZMI

Sľuby Ursuli von der Leyenovej - pri reka-
pitulácii svojho pôsobenia za prvých 100 
dní - zahŕňajú opatrenia na „zabezpeče-
nie toho, aby každý pracovník v našej 
únii mal primeranú minimálnu mzdu“. 
Európska komisia 14. januára 2020 
uverejnila dokument ku konzultácii. 

Dňa 7. januára 2020 sa konalo prvé 
stretnutie Európskej odborovej konfed-
erácie s predsedníčkou Európskej komis-
ie, Ursulou von der Leyenovou, s cieľom 
prediskutovať zvýšenie miezd prostred-
níctvom kolektívneho vyjednávania a 
tiež iných priorít pre európskych pra-
covníkov.

„Odbory zohrávajú dôležitú úlohu pri 
budovaní dôvery medzi pracujúcimi v 
Európe a sme si istí, že toto stretnutie je 
začiatkom silného sociálneho dialógu s 
novou Komisiou,“ uviedol Luca Visentini, 
generálny tajomník Európskej odborovej 
konfederácie.

Európska odborová konfederácia víta 
plány na dlhodobé zvyšovanie miezd 
a verí, že kolektívne vyjednávanie je 
udržateľným riešením v boji proti znižo-
vaniu miezd a nerovnosti. Na spoločnom 
stretnutí sa prezidentka EK, Ursula von 

der Leyenová skonštatovala, že kolektívne 
vyjednávanie je pre sociálne trhové hos-
podárstvo zásadné a požiadala Európsku 
odborovú konfederáciu, aby pripravila 
návrhy na posilnenie kolektívneho vyjed-
návania v každom členskom štáte.

POKIAĽ IDE O ĎALŠIE PRIORITY 
EURÓPSKEJ KOMISIE NA PRVÝCH 100 

DNÍ, EOK ZDÔRAZNILA POTREBU:

Skutočne spravodlivý prechod a silný 
sociálny rozmer v Európskej zelenej 
dohode, aj v Zákone o digitálnych 
službách, s cieľom zabezpečiť, aby 
nezostal žiadny pracovník bez príjmu.

Iniciatíva v oblasti transparentnosti 
odmeňovania, ktorá zahŕňa konkrétne 
opatrenia na odstránenie rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov a digitálne 
právne predpisy, ktoré ukončujú neis-
tú prácu.

Úplná implementácia Európskeho 
piliera sociálnych práv a zapojenie 
odborových zväzov do Konferencie 
o budúcnosti Európy a do ďalšej fázy 
rokovaní o Brexite.

Európska odborová konfederácia vyjad-
rila ochotu aktívne sa podieľať na plnení 
týchto spoločných priorít a dohodla sa 
na potrebe rýchleho schválenia nového 
dlhodobého rozpočtu EÚ, aby sa zabez-
pečilo, že budú existovať zdroje, vrátane 
nových vlastných zdrojov, ktoré budú 
zodpovedať rozsahu programu Komisie.

Po stretnutí generálny tajomník Eu-
rópskej odborovej konfederácie, Luca 
Visentini, uviedol: „Na prvom stretnutí 
s prezidentkou Ursulou von der Leyeno-
vou sme sa dohodli, že kolektívne vyjed-
návanie je najlepším spôsobom, ako za-
bezpečiť spravodlivosť pre pracujúcich 
ľudí. Po desiatich rokoch úsporných 
opatrení je potrebné zvyšovanie miezd 
pre európskych pracovníkov. Avšak mi
nimálne mzdy môžu byť iba prvým kro-
kom, udržateľné riešenie nerovnosti si 
totiž vyžaduje, aby Európa ochraňova-
la kolektívne vyjednávanie. Úplná 
transparentnosť v odmeňovaní žien a 
mužov, sociálne spravodlivá klimatická 
zmena a ukončenie neistej práce sú tiež 
spoločnými prioritami, nevyhnutnými 
na dosiahnutie cieľa Komisie – mať 
ekonomiku, ktorá pracuje pre ľudí“.

Miroslav Hajnoš

záujmov. Deťom pokazila školské výsled-
ky, pretože po príchode zo školy museli 
ísť dorábať niečo na nejakú roličku, alebo 
pomáhať pri stavbe domu. Celá rodina 
obetovala časť svojho života na to, aby 
mali svoj dom. Vtedy som si uvedomila, 
že stavba vlastného domu v chudobnej ro-
dine je čosi, čo ruinuje a nepozdvíha, a ako 
je kultúrne zničujúce dávať toto ľuďom za 
vzor. 

Je v tom paralela so súčasnosťou?
Dnes možno nestaviame dom vo voľnom 
čase, ale hľadáme si druhé zamestnanie, 
alebo ostávame v práci dlho a nemáme čas 
na vlastné deti len preto, aby sme platili 
hypotéku. Z môjho pohľadu, ak táto kraji-
na a jej vlády nechcú uberať ľuďom šance, 
ak ich nechcú  držať v sústavnom strese a 
nedajú im možnosť,  aby sa venovali svo-
jim deťom atď., mala by investovať do by-
tovej politiky. Odkopírovať zo sveta nástro-
je, ktoré existujú v mnohých krajinách a 
umožňujú ľuďom, aby bývali bez toho, aby 
tým bývaním boli zotročovaní a určovalo 
by im to ich životný rytmus. 

Je možné, že tieto opatrenia zo strany 

politikov neprichádzajú preto, že nechcú 
poškodiť záujmy vplyvných developerov, 
ktorý z tohto stavu profitujú?
Dôležitou súčasťou tejto problematiky 
je cenotvorba pri predaji bytov. Ako je 
možné, že niekto môže mať sto a viac per-
centný zisk? V niektorých krajinách existu-
jú regulácie aj v tejto oblasti a nevládnu 
tam žiadni komunisti. Dokážu sa politici 
dokázali vzoprieť týmto developerským 
skupinám? Neraz títo ľudia vlastnia ja aj 
médiá. V tom prípade je problém hovoriť 
o takýchto nespravodlivostiach a hovoriť 
im, že konkrétne opatrenie je v prospech 
občanov.  

Nie je dnes už neskoro, aby sa riešilo ná-
jomné bývanie? Dnes štát alebo mestá 
a obce nedisponujú takým množstvom 
pozemkov ako kedysi.
Všeobecne  starostovia hovoria, že nie sú 
pozemky. Po nástupe nového primáto-
ra Bratislavy urobili audit v tejto oblasti 
a zistili, že nejaké pozemky by vhodné 
boli. Určite by sa dali nájsť miesta, kde 
by sa mohlo stavať. U nás, v Slovenskej 
akadémii vied, máme nedostatok pracu-
júcich. Podobne je to aj vo verejnej správe. 

Zamestnanci v týchto oblastiach nemajú 
také platy, aby si mohli brať hypotéky. Čas-
to bývanie je dôvodom, prečo odchádzajú 
do komerčnej sféry alebo aj priamo z re-
publiky. Pretože inde sa dá robiť veda, a 
pritom bývať. Nemusíte si krkolomne za-
bezpečovať drahé bývanie. 

Môžeme konštatovať, že dostupné 
bývanie je zárukou slobody?
Veľmi presne. S takýmto bremenom ľudia 
nemajú šancu rozhodovať sa slobodne. 
Musia sa napríklad držať práce, ktorá ich 
nielenže nenapĺňa, ale zažívajú v nej mož-
no aj šikanu, alebo zlé pracovné vzťahy a 
podmienky. Napriek tomu musia v takom 
zamestnaní vytrvať, lebo hypotéka je jed-
noducho zákon, ktorý neradno porušiť. 
Nemôžu sa venovať dostatočne svojim 
deťom, pretože si musia pribrať ďalšie 
zamestnanie, alebo si nemôžu dovoliť fi-
nancovať mimoškolské a športové aktivity. 
Ak vám život reguluje nejaká závislosť, nie 
ste slobodný. Závislosť na pravidelnej plat-
be hypotéky veľmi obmedzuje slobodu. 

Roland Klokner



STRANA 5 | WWW.KOZSR.SK 

PODPORA MZDOVÉHO 
SPOJENECTVA V KRAJINÁCH V4

Práca je naďalej najlepším spôsobom úni-
ku z chudoby, no pre značný počet pracu-
júcich v Európe to stále neplatí. Jeden z 
desiatich zamestnancov žije v domácnos-
ti, ktorá čelí riziku chudoby, čo predstavu-
je alarmujúcich 20,5 milióna osôb.

Cieľ mzdového spojenectva

Spoločným cieľom mzdového spojenectva 
je, aby všetci Európania ťažili zo silného 
európskeho hospodárstva, založeného 
na efektívnom a udržateľnom jednotnom 
trhu. Spojenie hospodárskych prostried-
kov v rámci jednotného trhu znamená, 
že treba usilovať o spravodlivé mzdy pre 
všetkých a spravodlivé rozloženie príjmu a 
bohatstva, na ktorom sa podieľajú všetci 
Európania.

Tieto rozdiely veľmi zriedkavo korešpon-
dujú s rozdielnou mierou produktivity ale-
bo rozdielmi v hospodárskych výsledkoch 
či životných nákladoch. Naopak, rozdiely 
v mzde vytvárajú nekalú hospodársku 
súťaž medzi ekonomikami a firmami a 

negatívne ovplyvňujú celkovú konkuren-
cieschopnosť jednotného trhu. Prispie-
vajú k ochudobneniu trhu práce nízkymi 
mzdami, vyvolávajú škodlivý efekt odlivu 
mozgov a ničia verejné a súkromné in-
vestície do vzdelávania mladých. 

Konvergencia miezd smerom nahor je 
preto potrebná na posilnenie európskej 
integrácie a obnovenie dôvery ľudí v po-
slanie Európskej únie. Spravodlivejšie 
mzdy posilnia vnútorný dopyt a podporia 
ziskovosť, podnikavosť, produktivitu, a 
tým aj potenciálny rast v strednodobom 
až dlhodobom meradle. Súdržné eu-
rópske hospodárstvo posilní naše firmy na 
globálnom trhu. 

Konvergencia miezd smerom nahor musí 
prebehnúť v súkromnom, aj štátnom sek-
tore a musí ísť ruka v ruke s rozumnými 
makroekonomickými politikami, au-
tonómnym a koordinovaným kolektívnym 
vyjednávaním pre transparentné nastave-
nie miezd a minimálnou mzdou, ktorá za-
bezpečí dôstojnosť domácnostiam, ktoré 
sú závislé na živiteľovi rodiny.

Rast reálnych miezd výrazne zaostáva za 
rastom produktivity

Hosťom prvého dňa seminára bol Béla 
Galgóczi, výskumník ETUI, ktorý účastní-
kom prednášal o rozdieloch v odmeňovaní 

medzi východom a západom. O.i. uviedol: 
„Skutočný vzťah medzi mzdou a produk-
tivitou, ako je napríklad mzdový podiel, 
je rozhodujúcim meradlom vzťahu medzi 
kapitálom a pracovným pomerom.“

Konvergencia miezd je zaostáva za pro-
duktivitou vo všetkých krajinách strednej 
Európy, pričom existujú rozdiely medzi 
jednotlivými krajinami. Vo V4 je zreteľný 
trend, že Česka republika získava na dy-
namike od roku 2016 (pred Slovenskom), 
Poľsko mierne stúpa a Maďarsko má na-
jhoršiu dynamiku. Chorvátsko má jasnú 
dynamiku a stabilne sa posúva. 

V druhý deň tréningu vystúpil predseda 
maďarských odborov SZEF, Csaba Csóti. 
Svoju prezentáciu začal vyhlásením, že 
rokovania o mzdách sú vždy založené na 
hospodárskom raste, zdá sa však, že v 
Maďarsku sa mzdový rozdiel zväčšuje, na-
jmä vo verejnom sektore. Štát ako zamest-
návateľ vždy slúži ako príklad v rámci 
krajiny. Ak teda štát zaobchádza s pra-
covníkmi zle, bude sa s v hospodárskych 
subjektoch s nimi zaobchádzať rovnako 
zle. Ďalej uviedol, že mzdy sú vždy pol-
itickou otázkou, ktorá je silne ovplyvnená 
rozsiahlym štátnym aparátom. Zdôraznil 
tiež význam partnerstiev medzi zamestná-
vateľmi a odborovými zväzmi a indexáciu 
miezd pri zvyšovaní minimálnej mzdy.

Za KOZ SR sa seminára zúčastnili odborní-
ci z Konfederácie odborových zväzov 
SR, Odborového zväzu justície v SR, 
Plynárenského odborového zväzu a 
Odborného zväzu potravinárov SR. 

Účastníci sa zhodli, že „neuspokojivá 
mzdová konvergencia medzi novými 
členskými štátmi strednej Európy a 
jadrom EÚ podkopáva sociálnu súdržnosť 
v celej EÚ. S voľným tokom kapitálu, 
služieb a ľudí má pretrvávajúca vysoká 
mzdová priepasť nepriaznivé účinky na 
východe, aj na západe Európy. Výsledné 
sklamanie vedie k rastúcej popularite pol-
itických síl, ktoré spochybňujú základné 
hodnoty EÚ. Nedostatočná konvergencia 
miezd teda nie je len záležitosťou sociál-
nej nespravodlivosti pracovníkov na vý
chode, ale  poškodzuje trvalo udržateľný 
rast a ohrozuje budúcnosť Európy.“ 

Miroslav Hajnoš

V dňoch 3. až 6. decembra 2019 sa v Budapešti konalo stretnutie zástupcov odbo
rových zväzov z Českej republiky, Poľska, Rumunska, Francúzska, Belgicka, Rakús-
ka, Maďarska a Slovenskej republiky na tému „Podpora mzdového spojenectva v 
krajinách V4“.

© KOZ SR, 2019

„Na jednotnom európskom trhu stále 
existujú veľké rozdiely v mzdách, a to 

medzi krajinami, medzi sektormi
 v jednotlivých krajinách a tiež v rám-
ci nadnárodných podnikov, pôsobiac-

ich vo viacerých krajinách.“

„Po deväťročnej stagnácii začali v 
roku 2015 rýchlo rásť rumunské mzdy 
a teraz sa blížia stabilnou konvergen-
cou k Maďarsku, Bulharsku, ale stále 

sú najnižšie v EÚ.“ 
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AKÝM VÝZVAM SÚČASNOSTI 
ČELÍ ODBOROVÉ HNUTIE?

Sociálny dialóg je kultiváciou tohto konflik-
tu a necháva ho v latentnom stave so sna-
hou vyhnúť sa jeho priamej demonštrácii. 
Pre to, aby sa tento konflikt nestal pre 
spoločnosť deštruktívny, a teda pomysel-
ný zápas bol vyrovnaný, potrebujeme sil-
né organizácie pracujúcich.  Za posledné 
tri dekády sa aj naša, sťaby postsocialis-
tická spoločnosť, stala obeťou modly tzv. 
slobody, ktorá sa však obmedzila na neob-
medzenú túžbu po zisku a konzume. Zača-
li sme žiť v presvedčení, že bohatým sa 
môže stať každý, kto uverí vo svoje scho-
pnosti, kto využije príležitosti, ktoré sú 
rovnaké a bez limitov úplne pre každého, a 
ten, kto je chudobný, chorý, či iným spôs-
obom vylúčený z „pretekov“ o bohatstvo, 
nesie si za tento stav zodpovednosť sám, 
lebo je lenivý, neschopný, nevzdelaný. 
Takéto zmýšľanie, značne poznačené 
ideológiou individualizmu, až hraničiace 
so sociálnym darvinizmom, považujem za 
nebezpečné a pre spoločnosť v konečnom 
dôsledku patologické. Pri takomto men-
tálnom nastavení sú, samozrejme, odbory 
považované za zbytočné a parazitujúce 
organizácie. A to má opäť len dosah na 
oslabovanie pozície pracujúcich s nevyh-
nutnými konzekvenciami, ako je napríklad 
dlhodobo nízka úroveň miezd.

Súčasná post-industriálna spoločnosť 
stavia odbory pred ďalšie výzvy, medzi 
ktoré radím tzv. 4. priemyselnú revolúciu 
spojenú s digitalizáciou a automatizáciou 
a tiež klimatické zmeny. V oboch prípa-
doch môžeme predpokladať vážne do-
sahy aj na svet práce, pracovno-právne 
vzťahy, oblasť ochrany zdravia a bez-
pečnosti pri práci, štruktúru a charakter 
trhu práce. Za nevyhnutnú považujem 
diskusiu a neodkladné opatrenia férového 
prechodu na digitalizovanú a zelenú, 
sociálne spravodlivú ekonomiku. Dané 
výzvy sa, podľa môjho názoru, spájajú s 
nevyhnutnosťou posilňovania a dodržia-
vania sociálnych práv, vytváraním kvalit-
ných a hlavne udržateľných pracovných 
 miest, skracovaním pracovného týždňa, 
znižovaním daňového zaťaženia práce, 
vyšším zapojením žien a mladých ľudí do 
rozhodovacích procesov, nerovným zaob-
chádzaním so zamestnancami a zamest-
nankyňami na pracovisku, či sociálnou 

inklúziou marginalizovaných skupín. A 
odbory musia byť nositeľom týchto tém, 
poukazovať, vytvárať tlak na vlády a 
hľadať riešenia pre zaistenie udržateľného 
rozvoja. 

Na tom, či sa súčasná civilizácia dokáže s 
týmto problémom, ktorého je zároveň i 
strojcom, popasovať, stojí jej ďalšia budúc-
nosť a existencia vôbec. V blízkej budúc-
nosti budú v súvislosti s klimatickými 
zmenami rôzne zničujúce prírodné javy 
a katastrofy, ako záplavy, suchá, požia-
re, hurikány, tsunami, búrky, narastať 
a naberať na intenzite. V ich dôsledku 
budú najchudobnejší tejto planéty naj-
viac zasiahnutí. Chudobní, ktorí zároveň 
nesú najmenšiu zodpovednosť za tieto 
zmeny, budú ešte viac chudobnieť. Obá-
vam sa však, že tí najbohatší budú mať 
prostriedky na to, aby dokázali dôsledky 
klimatických zmien zvládnuť. Vidiecke 
oblasti a ich obyvateľstvo, ktoré už te raz 
trpí nedostatkom akejkoľvek sociálnej 
ochrany, bude sociálne najviac postih-
nuté a tlačené do chudoby. Klimatické 
zmeny sa podpíšu aj pod zánik niekoľkých 
desia tok miliónov pracovných miest. So-
ciálne zabezpečenie zohráva dôležitú úlo-
hu v ochrane domácností, zasiahnutých 
dôsledkami extrémneho počasia. Musí 
byť čo najviac flexibilné a adaptabilné 
na rýchlo sa meniace podmienky a pros-
tredie a garantovať záchrannú sieť pre 
tých, ktorí sú a budú klimatickými zmena-
mi zasiahnutí najviac. Sociálna ochrana, 
ako preventívny nástroj sociálnej politiky, 
je lacnejší ako všetky ďalšie nástroje, ktoré 
budú použité na odstránenie dôsledkov 
nielen klimatických zmien. 
Viem, že mnohí zamestnanci na Slovensku 
bojujú o svoje prežitie, ktoré im, bohužiaľ, 

ich príjem nie vždy dokáže zabezpečiť. 
Kým nemajú zabezpečenú dôstojnú mzdu 
a základné existenčné potreby, sťažka 
budú uvažovať o klimatických zmenách, 
vymieraní tisícok živočíšnych a rastlin-
ných druhov, zelenej ekonomike, environ-
mentálnej zodpovednosti veľkých firiem. 
Je preto dôležité zdôrazňovať tento prob-
lém aj v rámci odborov, preniesť vážnu 
diskusiu na národnú úroveň a vysvetľovať 
súvislosť medzi environmentálnou 
záťažou, vážnymi klimatickými zmenami 
a ďalším prehlbovaním sociálnych a príj-
mových nerovností, chudobou a vôbec 
udržateľnosťou života ako takého. Mnoho 
krajín už začalo implementovať politiky 
na zabránenie a odstránenie dôsledkov 
klimatických zmien, aby ochránilo svoje 
obyvateľstvo. 

Digitalizácia stavia odbory a pracujúcich 
pred ďalšie vážne otázky. V rámci tejto 
témy sa hovorí najmä v technologických 
a ekonomických súvislostiach, prípadne 
o možných zmenách na trhu práce. No 
veľmi málo pozornosti sa venuje sociál-
nym dosahom, ktoré v žiadnom prípade 
nemôžu byť opomínané. V tomto kontex-
te môžeme predpokladať redukciu pra-
covných miest, ale aj vznik úplne nových 
pracovných miest a profesií.  V dôsledku 
toho možno očakávať nárast štrukturálne-
ho nadbytku pracujúcich, nárast sociálne-
ho napätia a konfliktov. 

Z tohto dôvodu bude nevyhnutné nastaviť 
verejné politiky tak, aby zo 4. priemysel-
nej revolúcie neprofitovala len úzka skupi-
na vyvolených. Cestu vidím cez nástroje 
daňovej, sociálnej, vzdelávacej politiky, 
posilňovanie príjmov verejných rozpočtov 
napríklad cez oveľa ambicióznejší daňový 
mix, presun daňového bremena z práce 
na kapitál, progresívne zdaňovanie a plat-

Monika Uhlerová
viceprezidentka KOZ SR

„Nie konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast, ale udržateľnosť a sociálna zodpov-

ednosť budú základným imperatívom 
nového ekonomického modelu. Aj mentálne 

nastavenie našej spoločnosti musí prejsť 
istým obrodením. Musíme si uvedomiť, že 
súčasný ekonomický systém pod mylným 

rúškom slobody a individua lizmu, postavený 
na bezprecedentnom raste s obmedzenými 

zdrojmi, je neudržateľný. V konečnom 
dôsledku nás vrhá do ekonomickej a sociál-
nej neslobody, vytvára obrovské sociálne a 

príjmové rozdiely a drancuje planétu.“

„Obávam sa zvýšenej miery flexibilizácie a 
prekerizácie práce, vzniku nových sociálnych 
rizík a vytvárania nových sociálnych skupín, 

kde budú opäť tzv. konkurencieschopní, 
ohrození a vylúčení a následnej polarizácie 

spoločnosti. Riziká vidím v redukcii so-
ciálnych štandardov a oslabení systémov 

sociálneho zabezpečenia a znižovaní podielu 
práce na národnom bohatstve.“

Predpokladom existencie triedy je uvedomenie si, že k nej patrím, vedomie spoločných záujmov a organizovaný boj za dosiahnutie týchto 
záujmov. Jedným z nástrojov zlepšovania postavenia pracujúcich je odborové organizovanie sa a spoločný boj za svoje sociálne práva či už 
formou sociálneho dialógu, rôznych nátlakových akcií a štrajku. Je potrebné si uvedomiť, že kapitál a práca, čiže zamestnávatelia a zamest-
nanci, sú v prirodze nom konflikte a antagonistickom vzťahu, keďže primárne záujmy oboch skupín sú odlišné, sú nimi zisk vs. mzda.

Pokračovanie z 1. strany.
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by do schém zdravotného a sociálneho 
zabezpečenia, zavedenie nových alebo 
posilnenie u nás skôr marginálnych daní, 
napr. daň z luxusu, majetkové dane, envi-
ronmentálne dane, digitálne dane, dane 
z robotov, ďalej posilnenie sociálneho 
dialógu ako garancie sociálneho zmieru 
a prevencie sociálnych konfliktov na všet-
kých úrovniach horizontálnej i vertikál-
nej, legislatívne ukotvenie nových foriem 
práce v pracovno-právnom či daňovom 

kontexte. To je len niekoľko konkrétnych 
nástrojov, ktoré budú nevyhnutné pre 
riešenie ekonomických a sociálnych do-
sahov digitalizácie vo svete práce. Úloha 
odborov na všetkých úrovniach, podni-
kovej, národnej, európskej i medzinárod-
nej, bude aj v tomto transformačnom 
procese nezastupiteľná. Je to jeden z mála 
nástrojov pracujúcich, cez ktorý môžu 
bojovať za zachovanie už existujúcich, či 
vydobytie si ďalších sociálnych štandar-

dov, za zvýšenie miezd a väčší kus z koláča 
vyprodukovaného bohatstva. Na národ-
nej a nadnárodnej úrovni musia odbory 
vytvárať sústavný tlak, napríklad aj cez 
inštitúcie sociálneho partnerstva, na po-
litické reprezentácie, aby prijímala opatre-
nia, smerujúce k sociálnej spravodlivosti, 
zabezpečeniu, solidarite a ochrane. 

ODBOROVÝ ZVÄZ ŠKOLSTVA BOJUJE ZA VYŠŠIE PLATY ÚSPEŠNE

Odborový zväz pracovníkov školstva a 
vedy na Slovensku má vytýčených 5 prio-
rít. 

Prvou oblasťou je zamestnanosť. Vieme, 
že zamestnanosť v školstve je ohraničená 
demografickým vývojom. Okrem toho je 
ovplyvnená optimalizáciou siete škôl a op-
timalizáciou stavu zamestnancov a zriaďo-
vateľmi. Demografický vývoj je nepriaz-
nivý. Aj napriek tomu sa nám v mnohých 
podarilo zachovať zamestnanosť a na 
základných školách ju aj zvýšiť, pretože 
pribudli školskí asistenti a zvýšil sa počet 
detí v materských školách a na prvom 
stupni základných škôl. Odchádzajú nám 
však zamestnanci zo stredných a vysokých 
škôl. Predpokladáme, že tento vývoj bude 
trvať ďalších päť rokov.  

Našou druhou dôležitou agendou je 
sociálne postavenie pedagogických a 
odborných zamestnancov, ale aj učiteľov 
vysokých škôl a zamestnancov pre vedu 
a výskum. Odborový zväz školstva zabez-
pečuje – okrem benefitov z kolektívnych 
zmlúv – aj nasledovné služby: Bezplat-
né poradenstvo prostredníctvom našich 
právnikov, poradenstvo v oblasti bez-
pečnosti práce, návratné pôžičky. Máme 
vytvorený podporný fond, z ktorého 
poskytujeme nenávratnú finančnú pomoc 
do výšky 300 eur. Podpora je vyplácaná v 
prípade nečakaných udalostí v rodine ale-
bo v zamestnaní. 

Treťou oblasťou sú platy zamestnancov. 
Za veľký úspech považujeme, že od obdo-
bia štrajkov v roku 2012 sa nám podari-
lo dosiahnuť prekročenie priemerného 
platu v národnom hospodárstve. Pre pe-
dagogických a odborných zamestnancov a 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je nezávislou, apolitickou a neziskovou organizáciou. V súčasnosti 
združuje zväz viac ako 48 tisíc svojich členov  pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov na všetkých typoch a 
úr o v  n iach škôl a školských zariadení. Je tak druhým najväčším odborovým zväzom na Slovensku a najväčším zväzom v nevýrobnej 
sfére. O zameraní práce zväzu a jeho prioritách nám viac povedal jeho predseda Pavel Ondek.  

učiteľov vysokých škôl naďalej tieto platy 
stúpajú. Na bipartitnej úrovni sa nám 
podarilo vyjednať od roku 2016 po dnes 
nárast tarifných platov v priemere o 36 
percent.  Dôležité je, že sme v rokovaniach 
s ministerkou školstva dosiahli navýšenie 
platov začínajúcich pedagógov. Uvediem 
príklad: Ak 31. 12. 2018 mal začínajúci 
pedagóg v tarife 690 eur v hrubom, od 1. 
januára 2020 má hrubý plat 1001 eur. Za 
365 dní sa mu navýšil plat o 311 eur. Tie-
to čísla sú veľmi priaznivé, ale nemôžeme 
povedať, že platy zamestnancov školstva 
sú na vysokej úrovni v rámci Slovenskej 
ekonomiky. 

Štvrtou kapitolou je bezpečnosť a ochra-
na zdravia pri práci. Zamestnávame troch 

špecialistov BOZP, ktorí chodia po Sloven-
sku a vysvetľujú našim odborárom, ako 
sa majú správať voči zamestnávateľom v 
súvislosti z pracovnými podmienkami v 
školách a školských zariadeniach. 

Posledná a veľmi dôležitá oblasť je pro-
fesijné postavenie našich pedagógov. 
Toto zahŕňa, čo, ako a koho majú učiť. S 
tým súvisia všetky zákony, týkajúce sa 
školstva. Cez tieto zákony vstupujeme 
do celkového systému vzdelávania. Toto 
považujeme za dôležité hlavne preto, 
lebo my  takto vieme, čo sa deje priamo v 
teréne, na školách. 

Roland Klokner

 ING. PAVEL ONDEK, PREDSEDA ODBOROVÉHO ZVÄZU PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU.

Príspevok vyšiel v DAV DVA ročenke 2020 

© KOZ SR, 2019
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Jedným zo spôsobov skončenia pra-
covného pomeru je skončenie pra-
covného pomeru v skúšobnej dobe. 
Uvedený spôsob je pomerne jednoduchý 
pre obe zmluvné strany. Pracovný pomer 
možno v skúšobnej dobe skončiť pri 
splnení nasledovných podmienok:

• Písomná forma. Zároveň platí ustanove-
nie § 17 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle 
ktorého nedodržanie písomnej formy 
právneho úkonu - skončenia pracovného 
pomeru v skúšobnej dobe - nebude sank-
cionované neplatnosťou.
• Z akéhokoľvek dôvodu, ale i bez uvede-
nia dôvodu.

Písomné oznámenie o skončení pra-
covného pomeru sa má doručiť druhému 
účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred 
dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.
Skúšobnú dobu možno dohodnúť najviac 
v trvaní troch mesiacov. V trvaní najviac 
šesť mesiacov možno dohodnúť skúšobnú 
dobu:

•U vedúceho zamestnanca v priamej ria-
diacej pôsobnosti štatutárneho orgánu 
alebo člena štatutárneho orgánu.
•U vedúceho zamestnanca, ktorý je v pria-
mej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho 
zamestnanca.

Podľa ustanovenia § 45 ods. 2 Zákonníka 
práce sa skúšobná doba predlžuje o čas 
prekážok v práci na strane zamestnanca. 
Prekážky v práci na strane zamestnanca 
upravuje 5. časť Zákonníka práce, pričom 
ustanovenie § 141 uvádza ako jednu z 
dôležitých osobných prekážok v práci i 
dočasnú pracovnú neschopnosť pre cho-
robu alebo úraz.

Z  uvedeného vyplýva, že v prípade, ak sa 
zamestnanec stane pracovne neschop-
ným počas trvania skúšobnej doby, 
predlžuje sa skúšobná doba zamestnanca 
o dobu trvania pracovnej neschopnosti.

Zamestnávatelia sú povinní od 1. mája 
2018 uvádzať v pracovných ponukách iba 
základnú zložku hrubej mzdy. Je to dané 
Zákonníkom práce a Zákonom o službách 
zamestnanosti. To znamená minimum, 
ktoré sú schopní na danej pozícii zamest-
nancovi ponúknuť. Zároveň platí, že pri 
podpise pracovnej zmluvy nesmie byť plat 
nižší ako bol v pracovnej ponuke. Zníženie 
mzdy, ktorá bola pôvodne uverejnená v 
inzeráte zamestnávateľa a následne za-
kotvená v pracovnej zmluve, prichádza do 
úvahy len dohodou o zmene pracovných 
podmienok (napr. formou písomného do-
datku k pracovnej zmluve).

Kontrolu plnenia týchto povinností 
vykonáva príslušný Inšpektorát práce. 
Odporúčam Vám v tejto časti Vašej otáz-
ky obrátiť sa na neho. Tieto orgány - v 
prípade zistenia porušenia povinnosti 
zamestnávateľa zverejňovať od 1. 5. 2018 
vo svojich pracovných inzerátoch základnú 
zložku hrubej mzdy, môžu uložiť zamest-
návateľovi pokutu do výšky 33 193,91 eur.

V prípade porušenia zákazu uzavrieť takú 
pracovnú zmluvu, na základe ktorej by 
zamestnancovi mala byť vyplácaná nižšia 
základná zložka mzdy ako tá, ktorá bola 
uverejnená v pracovnom inzeráte, môžu 
zamestnávateľovi uložiť pokutu až do 
výšky 100 000 eur. Spodné hranice pokút 
ustanovené nie sú. Pri ukladaní pokuty sa 
prihliada na závažnosť zistených nedostat-
kov a závažnosť ich následkov, tiež na opa-
kované zistenie toho istého nedostatku.

PLAT MUSÍ MAŤ ROVNAKÚ VÝŠKU AKO V PRACOVNEJ PONUKE

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO 
FONDU A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO 

PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE WWW.ESF.GOV.SK

Prosím Vás  touto cestou o informáciu a radu k môjmu problému. Som od 1.8.2019 
zamestnancom banky. Zamestnávateľ mi v pracovnej zmluve uviedol mzdu o 200 € 
nižšiu, ako uvádzal v inzeráte. Toho času som na PN. Zamestnávateľ chce so mnou 
ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z dôvodu, že na mňa prišla exekúcia zo 
Sociálnej poisťovne.

My vám prinášame pravidelne niekoľko 
prípadov, v ktorých Klientske centrum 
odborov poradilo svojim klientom.

KLIENTSKE
CENTRUM
ODBOROV

WWW.KOZSR.SK/KLIENTSKE-CENTRUM/

NAJBLIŽŠIE ČÍSLO VYJDE NAJBLIŽŠIE ČÍSLO VYJDE 
25.2.2020.25.2.2020.


