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Uplynul rok od vypuknutia globálnej krízy.
Ani zďaleka nie sme z najhoršieho vonku, 
a ktovie čo nás ešte čaká. Predtým, než ona
naplno vypukla tu bolo niekoľko rokov sta-
bilne klesajúcej miery nezamestnanosti a po-

vali, držali „hubu“ a krok. Potom ale prišli
časy poklesu nezamestnanosti a postupne do-
konca aj nedostatku pracovných síl na trhu
práce. Aj brojenie záujemcov o prácu za brá-
nami podnikov prestalo byť aktuálne. Čo však

sledky prieskumu, ktorý dala vypracovať Eu-
rópska komisia vo všetkých členských kraji-
nách EÚ. Iba 48 % z opýtaných na Slovensku
si je ako-tak istých svojim pracovným mies-
tom. Je to pritom najmenej zo všetkých 27

merne pokojné obdobie v zamestnanecko –
za mestnávateľských vzťahoch. Teraz však opäť
prepuklo hromadné prepúšťanie, nezamest -
nanosť nadobúda gigantické rozmery a o voľ-
ných pracovných miestach ani chýru. Zdalo
by sa, že je to príhodný čas na organizovanie
sa, na posilnenie existujúcich odborových
štruktúr a tam kde nie sú, trebárs zamestna-
neckých rád. Ibaže tak to nie je. Je to neuve-
riteľné, ale strach naďalej dominuje, strach 
o pracovné miesto, strach z „vyhadzovu“,
strach, strach... Opätovne paralyzuje mno-
hých zamestnancov.

Nezamestnanosť sa zvyšuje, zamestnanci
prichádzajú o prácu a tak tí, čo pracujú, by
mali byť radi, že prácu majú... To je filozofia
mnohých zamestnávateľov a veru aj zamest-
nancov. A nie je dôležité akú prácu, ani za
akých podmienok. Nepáči sa ti niečo, môžeš
ísť ! Toto, už sa zdalo, že zabudnuté heslo, je
znovuobjavené. Pamätáte sa, už to tu bolo. Asi
pred desiatimi rokmi. Vtedy každý piaty ob-
čan nemal prácu a tí zvyšní štyria, čo praco-

neznamenalo, že zamestnávatelia pustili za-
mestnancov k väčšiemu slovu.

Kde sa vzal - tu sa vzal nový fenomén, takz-
vaný lízing zamestnancov, čo znamená pre-
najímanie pracovníkov od inej firmy. Ľudia 
v takýchto prípadoch síce pracovali v podni -
ku, neboli však jeho zamestnancami. Bude sa
takýto „zamestnanec na návšteve“ sťažovať?
Veru nie. A ešte sa zmieril s tým, že za neho
lízingová firma inkasuje viac peňazí, ako mu
vypláca, že pracuje na dobu určitú a že za
neho platí zamestnávateľ minimálne, ak vô-
bec nejaké odvody. Jasné, že títo ľudia sa ocitli
medzi prvými na úradoch práce. Takých sa
totiž dá zbaviť najľahšie. Neprotestovali, ne-
blokovali výrobu, veď ani neboli riadnymi za-
mestnancami vo firme. A po nich budú na-
sledovať aj kmeňoví zamestnanci. Najmä tí,
čo nie sú organizovaní v odboroch a boja sa
byť ich členmi.

Namiesto obrany len obavy a dúfanie. Ne-
istotu pracujúcich Slovákov potvrdili aj vý-

štátov EÚ. Ľudia sa jednoducho boja. A tu už
je blízko k pasivite, nebudú požadovať pre-
plácanie nadčasov, či zvýšenie platov. Nebudú
protestovať proti zlým pracovným podmien-
kam, prepúšťaniu či nevyplácaniu miezd.
Však je kríza, čo už. A budú čakať, kedy sa si-
tuácia zlepší. Tu je namieste, aby sa zvýšil tlak
na lepšie fungovanie organizácií na ochranu
práv zamestnancov. Aby dlho, predlho neboli
príklady iba zo zahraničia. Zvýšiť reálnu silu
odborov a potrebu reprezentovať svojich čle-
nov treba potvrdiť práve teraz. Je obdobie vy-
jednávania priaznivých podmienok pre za-
mestnancov v kolektívnych zmluvách. Nebude
to ľahké, nebude to jednoduché. Bude potreb -
né odrážať pseudoargumenty časti zamestná-
vateľov ako sa nedá toto, ako sa nedá tamto. 

Sociálna kríza zatiaľ na Slovensku nehrozí,
to neznamená, že ju treba podceniť. Nemož -
no dopustiť, aby ľudia žili na úrovni životného
minima, ktoré je nastavené veľmi nízko. A to
je naša parketa odborári, nemyslíte ?

Gabo Dudinský

KEDY, KEĎ NIE TERAZ...
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Regionálna rada Integrovaného odborového zväzu (RR IOZ) je or-
gánom odborového zväzu v regióne. Za svoju činnosť sa zodpovedá
zjazdu, snemu a predsedníctvu odborového zväzu. Koordinuje čin-
nosť a záujmy základných organizácií v regióne... (Dokumenty, s. 71,
Bratislava 2009)

Prvé zasadnutia regionálnych rád od ich konštituovania sa konali
od 28. septembra do 1. októbra 2009. Prvá to mala za sebou brati-
slavská RR a cyklus rokovaní ukončila košická RR. Vzhľadom na to,
že išlo o prvé, možno ich nazvať historické rokovania, dal sa očakávať
väčší záujem základných organizácií, aj s ohľadom na obsah tých to za-
sadnutí.

Informácie o činnosti odborového zväzu, jeho orgánov od najvyš-
ších až po sekcie, za obdobie januára až august ukázali na široký zá-
ber odborového zväzu po integrácii troch predchádzajúcich samostat-
ných subjektov. Možno, že niektorí odboroví funkcionári zo základ-
ných organizácií neboli absolútne spokojní s doterajšími aktivitami, čo
dali aj na vedomie, ale po objasnení príčin vzniklých problémov museli
pochopiť, že základné, teda vitálne funkcie pre činnosť oveľa väčšieho
subjektu boli naštartované primerane podmienkam.

Asi najdôležitejšou časťou v obsahu prvých zasadnutí RR bola pro-
blematika sociálneho dialógu, postup v kolektívnom vyjednávaní 

a uzatváranie podnikových kolektívnych zmlúv. Už aj preto, že na-
stáva obdobie tvrdej práce v tejto oblasti. Zamestnávateľská strana,
odvolávajúc sa na globálnu krízu, avizuje minimálnu ochotu (česť vý-
nimkám) dohodnúť sa, predovšetkým v mzdovej oblasti. O to väčší
dôraz treba položiť na postup v kolektívnom vyjednávaní pre rok
2010. Vo vzťahu k PKZ bolo konštatované, že počet dohodnutých
zmlúv vo zväze je okolo 69 % z celkového počtu 220 základných or-
ganizácií.

V ďalšej časti sa regionálne rady, resp. ich výbory prezentovali svo-
jou činnosťou. Niekde nastali, z objektívnych príčin, aj prvé zmeny 
v orgánoch IOZ.

V treťom bloku boli prerokované konkrétne vnútrozväzové akti-
vity, ako členské preukazy, zborník dokumentov, vzdelávanie funk-
cionárov a členov ZO, výsledok odvodu 2% podielu zaplatenej dane
na zväzovej úrovni. Nemenej dôležité boli názory a stanoviská členov
k integračnému procesu a jeho perspektívam.

Pochopiteľne, vyhodnotenie týchto prvých zasadnutí RR a ich zá-
very prináležia vyšším zväzovým orgánom, čo sa udeje v priebehu
októbra a novembra, ale z pohľadu pozorovateľa možno ich priebeh
považovať za dôstojný.

G. Dudinský

ROKOVALI REGIONÁLNE RADY ODBOROVÉHO ZVÄZU

Regionálna rada Bratislava Regionálna rada Nitra

Regionálna rada Žilina Z Košickej regionálnej rady

Rokovala sekcia IOZ
V zmysle plánu zasadnutí orgánov IOZ na rok 2009 sa v Žiline konalo druhé rokovanie sekcie textilného, odevného a kožiarskeho

priemyslu za účasti zástupcov Asociácie textilného a odevného priemyslu SR v zastúpení Ing. M. Vidoman – prezident a Ing. Š.Mathé
– viceprezident. Hlavnými bodmi rokovania boli návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre textilné odvetvie na roky 2010 – 2011;
informácia o priebehu vyjednávania o minimálnej mzde na rok 2010; informácia o vývoji zamestnanosti a ďalšej existencii firiem v tex-
tilnom odvetví; vyhodnotenie stanovísk ZO IOZ k plneniu Dohody TOK a strany SMER- SD. Dôležitým bodom rokovania bola tak-
tiež informácia o uzatvorených platných podnikových kolektívnych zmluvách, resp. dodatkov v rámci ZO IOZ a sekcie TOK.

G. KrchňákováS
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V súlade s Dohodou medzi Odborovým
zväzom STAVBA Českej republiky a, v čase
podpisu, OZ STAVBA SR sa v závere septem -
bra zišli v Prahe na spoločnom rokovaní čle-
novia českého predsedníctva a časť členov
predsedníctva IOZ.

Takéto rokovania vychádzajú nielen z tradí-
cií, ale predovšetkým z dohodnutých princí-
pov, kde patrí aj deklaratívna ochota vzájomne
spolupracovať, kooperovať, vymieňať si širokú
škálu poznatkov a navzájom sa obohacovať 
v odborárskej činnosti. V úvode spoločného
rokovania predstavitelia oboch zväzov Stani-
slav Antoniv, predseda OS STAVBA ČR a Mar -
ta Brodzianska, podpredsedníčka IOZ SR pre-
zentovali členom predsedníctiev situáciu 
v spoločenskej a politickej oblasti v oboch re-
publikách, ktorá je v súčasnosti dosť diferen-
covaná. Na to nadviazali aktuálne informácie
o činnosti oboch odborových zväzov, čo bolo
rozšírené aj vo vzájomnej diskusii účastníkov.

Stabilným obsahom týchto rokovaní je
priebežné hodnotenie plnenia dohody o spo-
lupráci. Aj v tomto ostatnom materiále, ktorý
bol predložený na rokovanie predsedníctiev
sa konštatuje, že „Dohoda o spolupráci... je 
v plnej miere naplňovaná vo všetkých člán-
koch.“ Dokazuje to „obojstranná solidarita,
totožné spoločné stanoviská orientované na
EFBWW a tiež aj v rámci –Štvordohody-, po-
tvrdzuje to i výmena skúseností pri získavaní
nových členov odborov, v kolektívnom vyjed-
návaní, o nadnárodných spoločnostiach, BOZP,
v práci s mladými odborármi...“ a v ďalších ob-
lastiach. Bolo konštatované, že Dohoda...plní
cieľ pre ktorý bola uzatvorená. Je predpoklad,
že bude podpísaná nová dohoda medzi Inte-
grovaným odborovým zväzom SR a Odboro-
vým zväzom STAVBA ČR.

Na záver spoločného rokovania predsed-
níctiev bolo prijaté uznesenie.

-gd-

ZO SPOLOČNÉHO ROKOVANIA PREDSEDNÍCTIEV
Sociálny dialóg na úrovni odvetvia

mal pokračovanie 22. septembra, kedy
sa na rokovaní zišla tripartitná Rada 
v odvetví výstavby a stavebníctva. Zá-
stupcovia sociálnych partnerov MVRR
SR, ZSPS a IOZ prerokovali Správu 
o činnosti Štátneho fondu rozvoja býva-
nia (ŠFRB) za prvý polrok 2009. Materiál
hodnotí vybavovanie žiadosti a poskyto-
vanie podpory, uzatváranie zmlúv a do-
datkov a tiež kontrolu dodržiavania
zmluvných podmienok. Jeho súčasťou je
aj informácia o forme zaručenia záväz-
kov žiadateľov, dodržiavaní lehoty vý-
stavby, predkladaní kolaudačných roz-
hodnutí, oprávnenosti čerpania podpôr,
odstúpení od zmlúv, spolupráci s finan-
cujúcimi bankami a kontrolnej činnosti.
Rada správu zobrala na vedomie.

Z informácie o postavení slovenského
stavebníctva v EÚ v roku 2008 vyply-
nulo, že „slovenské stavebníctvo dosiahlo
dobré výsledky a finančná a hospodár -
ska kríza jeho vývoj ešte neovplyvnila.“
V európskom kontexte sa slovenské sta-
vebníctvo vyznačuje nízkym objemom
prác a to i napriek tomu, že v rokoch
2005 až 2008 dosiahlo solídny rast. Jeho
podiel na celkovej produkcii európskeho
stavebníctva predstavuje len 0,41 %, čo
je najmenej zo všetkých krajín. Rada zo-
brala informáciu na vedomie.

Národný program kvality SR na roky
2009 až 2012 z ktorého vyplývajú úlohy
pre štátne orgány zobrala Rada na vedo-
mie. Poslednou písomnou informáciou
bola informácia o pracovnom stretnutí,
kde boli konzultované problémy regene-
rácie sídel. Konštatuje sa v nej dôležitosť
témy a potreba venovať sa jej systema-
ticky a koncepčne aj naďalej.

Rokovanie odvetvovej tripartity viedol
nový minister výstavby a regionálneho
rozvoja Igor Štefanov. Novým sociálnym
partnerom z podnikateľského prostredia
bol prezident ZSPS Zsolt Lukács.

-gd-

Tripartitná rada

Dňa 8. septembra 2009 v Banskej Bystrici
rokovali zástupcovia IOZ M. Brodzianska - podpredsedníčka, G. Krchňáková 

a G. Pobjecká – špecialistky IOZ, so zástupcami základných organizácií IOZ v Bansko-
bystrickej regionálnej správe ciest, a. s. (Banská Bystrica, Lučenec, Žiar nad Hronom,
Veľký Krtíš, Zvolen, Rimavská Sobota) za účasti generálneho riaditeľa Ing. M. Hlavka
a ďalších zástupcov zamestnávateľa. Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie plne-
nia záväzkov platnej podnikovej kolektívnej zmluvy; dopad finančnej a hospodárskej
krízy s dôrazom na zamestnanosť; informácia o činnosti a plnení úloh BB RSC, a.s.;
mzdové otázky; zimná údržba. Po vzájomnej obšírnej diskusii bolo konštatované, že
úlohy sa aj za ťažkých podmienok /zastaralý vozový park, ktorý je postupne obnovo-
vaný / plnia a, že z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy nedôjde k prepúšťaniu za-
mestnancov, čo bolo deklarované i na spoločnom rokovaní so zástupcami VÚC v me-
siaci jún 2009. 

G. Krchňáková
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BOZP V REGIÓNOCH

Život prináša stále zmeny a vždy nás prekvapí niečím novým, niečím
nepoznaným, niekedy viac a inokedy menej prekvapivým spôsobom. Pre
nás všetkých nastala táto zmena prvým dňom tohto roku integrovaním sa
do nového odborového zväzu. Aj pre oblasť inšpekcie práce je táto sku-
točnosť niečím novým predovšetkým v orientácii inšpekcie práce na nové
rezorty, nové pracovné činnosti a podobne. Od tejto skutočnosti sa odví-
jala aj činnosť zväzových inšpektorov IOZ za prvý polrok v jednotlivých
regiónoch a teda aj v regióne nitrianskom . 

Pre inšpekciu práce bolo dôležité v tomto období pokračovať v kon-
trolnej činnosti tak, ako bolo zaužívané v predchádzajúcich rokoch a to aj
z toho dôvodu, že naša činnosť je financovaná zo štátnych prostriedkov a
musíme ju dokladovať okrem iného protokolmi z previerok, poradenstiev
či šetrenia mimoriadnych udalostí. Na druhej strane bolo potrebné sa aj
oboznámiť s organizáciami, ktoré sme predtým nepoznali a o mnohých
činnostiach, prácach či pracovných postupoch sme v podstate nevedeli. 

Pri tomto všetkom sme mali stále na zreteli dôsledné realizovanie pred-
pisov a úloh v oblasti ochrany práce v záujme zlepšovania pracovných
podmienok a osobitne ochrany života a zdravia zamestnancov čo je zá-
važným faktorom, ktorý napomáha ekonomickému a sociálnemu rozvoju
organizácií. Je zároveň nástrojom postupného napĺňania cieľa Lisabon-
skej agendy Európskej únie. Činnosť odborovej kontroly nad bezpečnos-
ťou a ochranou zdravia pri práci vychádza aj z úloh stanovených prija-
tými dokumentmi KOZ SR.

Poslaním inšpekcie práce nie je za každú cenu len hľadať nedostatky a
dokazovať zamestnávateľom ako nezabezpečujú oblasť BOZP, ako sa tejto
oblasti nevenujú a podceňujú ju, ale veľkou úlohou inšpekcie je hlavne
pôsobiť na myslenie zamestnávateľa v tejto oblasti na jeho prístup a pocit
zodpovednosti za svojich zamestnancov. Pôsobiť na nich, aby nepodce-
ňovali nebezpečenstvá, aby nepodceňovali a zároveň nepreceňovali
schopnosti svojich zamestnancov pretože vo výrobnom procese aj na
zdanlivo bezpečnom pracovisku môže dôjsť k nežiaducim situáciám. 

V nitrianskom regióne sme sa snažili skĺbiť kontrolnú činnosť s pora-
denskou činnosťou pri ktorej sme sa v podstate oboznamovali s novými
funkcionármi a novými pracoviskami. Poskytovali sme pre potreby ZO
dostupné publikácie ohľadne bezpečnosti práce a snažili sa podľa potreby
poskytovať rady niekedy menšieho, ale aj väčšieho rozsahu v oblasti
BOZP. Mnohokrát práve našu návštevu v organizácii využili zástupcovia
ZO na predloženie problému, ktorý by možno inak ani neuzrel svetlo
sveta aj keď reálne existoval. Poradenská činnosť bola zameraná najmä na
základné odborné informácie, ktoré sa týkali oblasti ochrany práce a všeo-
becných zásad prevencie, požiadaviek na pracoviská, technické zariade-
nia ako aj pracovné prostriedky a pracovné prostredie. V nemalej miere
rezonovala pri našich návštevách organizácií problematika zástupcov za-
mestnancov, najmä teda ich navrhovanie a činnosť, ale aj činnosť komisií
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Za spomínané obdobie boli vykonané kontroly v 11 organizáciách ná-
šho IOZ a 4 kontroly pre OZ peňažníctva a poisťovníctva. V rámci kon-
trolnej činnosti v IOZ neboli zistené závažné nedostatky. Boli to prevažne
bežné nedostatky v školiacej činnosti, pracovných priestoroch, poskyto-
vaní OOPP, nedostatočne doplňovanie lekárničiek pre poskytovanie pr-
vej pomoci, ale boli aj nedostatky v nezriadení pracovnej zdravotnej
služby. Okrem týchto kontrol boli vykonané ešte 4 tematické pomoci na
vyžiadanie ZO, ktoré sa týkali najmä oblasti zástupcov zamestnancov, sta-
rostlivosti o zamestnancov, ako aj pracovných prestávok vodičov a ich
pracovnej vyťaženosti.

V nasledujúcom období by sme chceli udržať tento trend spojenia so
ZO a pokračovať v našich pracovných návštevách spojených s poraden-
stvom, ako aj pokračovať v kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu
práce pre ZIBP na rok 2009. Našu kontrolnú činnosť je potrebné chápať
ako pomoc pri odhaľovaní nedostatkov, ktoré často prehliadame v bež-
nom živote na vlastnom pracovisku a berieme ich ako súčasť našej práce,
pohľad z vonku však môže predísť vzniku nežiadúcich, snáď aj vážnejších
pracovných úrazov. 

PhDr. Peter Láriš
Zväzový inšpektor BOZP 

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 155 o bezpečnosti,
zdraví zamestnancov a pracovnom prostredí, ktorý nadobudol platnosť 
v roku 1989, a smernica Európskej únie č. 89/391 o vykonávaní opatrení na
zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) patrili k najdôle-
žitejším dokumentom pri tvorbe legislatívnych noriem v tejto oblasti. Právne
normy (Zákonník práce, zákon o BOZP, zákon o ochrane zdravie a pod.) sú
základom pre vytváranie bezpečných a zdraviu neškodlivých pracovných
podmienok.

Zapájanie zamestnancov do problematiky BOZP je kľúčovým prvkom
systému riadenia v organizáciách. Aj keď za BOZP zodpovedajú v mene za-
mestnávateľa vedúci zamestnanci, nemôžu byť úplne úspešní bez aktívnej
spolupráce so všetkými zamestnancami. Zamestnávateľ by mal s nimi ak-
tívne komunikovať a podporovať myšlienky, že v podniku je za BOZP zod-
povedný každý, nie len tí, ktorí majú tieto povinnosti definované systémom
manažérstva. Tento princíp si osvojujú aj orgány Integrovaného odborového
zväzu a prostredníctvom regionálnych pracovísk zabezpečujú informova-
nosť o aktuálnej situácii v oblasti BOZP a napomáhajú hľadať spôsoby rieše-
nia problémov v tejto oblasti na podnikovej úrovni a formy spolupráce s or-
gánmi štátneho dozoru. 

V zmysle platnej legislatívy zamestnávateľ umožňuje zamestnancom zú-
častňovať sa na riešení problémov BOZP a vopred s nimi prerokúva otázky
týkajúce sa BOZP, najmä im umožňuje v dostatočnom časovom úseku vyja-
drovať sa k:

a) politike BOZP, 
b) výberu pracovných prostriedkov, technológii, organizácie práce a k pra-

covnému prostrediu, 
c) určeniu zamestnancov, ktorí budú vykonávať úlohy pri zaisťovaní

BOZP,
d) posudzovanie rizík, vykonávaniu opatrení na odstránenie rizík vrátane

prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), 
e) pracovným úrazom, chorobám z povolania a výsledkom vyšetrovania,
f) spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov a zástupcov zamest-

nancov, 
g) plánovaniu a zabezpečeniu oboznámenia a informovania zamestnan-

cov.“ (skrátené znenie zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. § 10) 
Tu je na mieste otázka, skutočne je to takto aj vo vašej firme? V pod-

mienkach hospodárskej krízy v mnohých organizáciách zápasia s finančnými
problémami. Bezpečnosť práce stojí peniaze, ak ju zanedbáme, podnikové
náklady stúpajú. Ale, ak v týchto zložitých dňoch sa vám spolu zo zamest-
návateľom podarí zaradiť BOZP do centra pozornosti vo vašej organizácii, na
pracovisku zabezpečí nie len to, že sa vyhnete vysokým nákladom spojeným
s úrazmi a ohrozením zdravotného stavu zamestnancov, ale zlepší sa aj pro-
duktivita práce. 

V prospech účinnej politiky BOZP poukazuje fakt, že úrazy a choroby 
z povolania stoja peniaze a spôsobujú utrpenie. Existuje viac spôsobov ako
motivovať k bezpečnému správaniu sa na pracovisku a vám dávam do po-
zornosti vyskúšaný model v OZ CHÉMIA SR:

– bezpečnosť práce ako kultúra a tradícia podniku,
– stanovenie jasných bezpečnostných noriem a meranie ich uplatňovania,
– podpora zamestnancov pri návrhoch na zlepšenie pracovného prostre-

dia,
– oceňovanie kritických pripomienok, nie trestanie za ich prednesenie,
– rýchla reakcia na obavy a návrhy zamestnancov, informovanie čo naj-

širšieho okruhu,
– podpora povedomia BOZP prostredníctvom plagátov, informácii a gra-

fov na pracovisku,
– vzdelávanie zamestnancov v BOZP prostredníctvom hosťujúcich lekto-

rov.
Pracovisko BOZP v Žiline je pripravené poskytovať pomoc pri riešení

problémov na úseku BOZP a bude aktivizovať kompetentných členov ZO
IOZ a zástupcov zamestnancov pre dôslednú kontrolnú činnosť na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Konštantín Baláž
Zväzový inšpektor BOZP

Z činnosti ZIBP pre región Nitra AKTÍVNE V PROSPECH  ZAMESTNANCOV
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PRERADENIE ZAMESTNANCA
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Zamestnanec je povinný vykonávať prácu do-
hodnutú v pracovnej zmluve a konkretizovanú 
v pracovnej náplni zamestnanca v mieste výkonu
práce. Iný druh práce alebo na inom mieste nie je
povinný takúto prácu vykonávať, s výnimkou záko-
nom stanovených dôvodov.

Prvým prípadom sú dôvody, kedy je zamestnáva-
teľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu 
v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej
zmluve, prípadne ak to nie je možné, tak po dohode
s ním na iný druh práce mimo dohody v pracovnej
zmluve. Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje za-
mestnanca musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti
zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný
prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamest-
nanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kva-
lifikáciu. Ide o nasledovné skutočnosti:

a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav
podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil
spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu,
alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu 
z povolania alebo pre ohrozenie touto choro-
bou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu
prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím prí-
slušného orgánu verejného zdravotníctva,

b) tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho
ako deväť mesiacov vykonáva prácu, ktorou sa
nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá
podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej teho-
tenstvo alebo materské poslanie,

c) je to nevyhnutné podľa právoplatného rozhod-
nutia súdu alebo iného príslušného orgánu,

d) zamestnanec pracujúci v noci na základe le-
kárskeho posudku je uznaný za nespôsobilého
na nočnú prácu,

e) tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho
ako deväť mesiacov pracujúca v noci požiada 
o preradenie na dennú prácu.

Právna úprava preradenia na inú prácu
Inštitút preradenia zamestnanca na inú prácu je

upravený v § 55 a 56 Zákonníka práce. Nakoľko je
druh práce podstatnou náležitosťou pracovnej
zmluvy, k preradeniu môže zamestnávateľ pristúpiť
vo výnimočných prípadoch ustanovených v zákone.

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca
na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj
zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo
stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu
prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou,
alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú
expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu
verejného zdravotníctva.

Taktiež aj vtedy, ak tehotná žena alebo matka die-
ťaťa mladšieho ako deväť mesiacov vykonáva prácu,
ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá
podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo
alebo materské poslanie.

Ďalej ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho po-
sudku alebo rozhodnutia orgánu na ochranu zdra-
via v záujme ochrany zdravia iných osôb pred pre-
nosnými chorobami, teda pri vyhlásenej karanténe,
tiež aj vtedy, ak je to nevyhnutné podľa právoplat-
ného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného 
orgánu, alebo ak zamestnanec pracujúci v noci na
základe lekárskeho posudku je uznaný za nespôso-

bilého na nočnú prácu a nakoniec, ak tehotná žena
alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov
pracujúca v noci požiada o preradenie na dennú
prácu.

Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia prerade-
ním zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže
zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípa-
doch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bola
dohodnutá v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez
jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú
prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na od-
vrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie
jej bezprostredných následkov.

Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamest-
nanca, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti 
zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný
prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamest-
nanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kva-
lifikáciu.

Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so
zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu 
a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak prera-
dením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej
zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu písomné
oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho
trvaní.

Pred preradením zamestnanca na prácu iného
druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve podľa
§ 55, je zamestnávateľ povinný zabezpečiť jeho le-
kárske vyšetrenie v prípadoch ustanovených osobit-
ným predpisom. Úhradu za poskytnutú zdravotnú
starostlivosť nemožno od zamestnanca požadovať.

Zdroj: VD

Pracovná zmluva má „byť šitá na mieru“. Všetko 
v zmluve vám musí byť jasné, inak sa nevyhnete pro-
blémom. Pracovná zmluva je základný dokument,
ktorý zamestnanec v práci podpisuje. Od nej sa odví-
jajú všetky práva a povinnosti, ktoré zamestnanec má,
a preto musí byť jasné, čo podpisuje. Pred tým, ako ju
podpíšete, si ju poriadne prečítajte, či je v nej všetko
to, na čom ste sa so zamestnávateľom dohodli.

Bez čoho zmluva nemôže byť
Každá pracovná zmluva musí mať podstatné ná-

ležitosti, ako sú druh práce a jeho stručná charakte-
ristika, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce
a mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolek-
tívnej zmluve. Okrem toho by v nej nemali chýbať
výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky
a dĺžka výpovednej doby. Ďalší obsah pracovnej

zmluvy potom závisí od toho, na čom sa zamestna-
nec so zamestnávateľom dohodli, napríklad na akú
dobu sa pracovný pomer uzatvára, či sa dohodli na
skúšobnej dobe, možnosť vyslania na pracovné cesty.
Zmluvy by mali byť prispôsobené aj pozíciám pre
ktoré slúžia. Nie je dobré ak sú používané formuláre
zmluvy pre všetky pracovné pozície, od upratovačky
až po projektových manažérov. Odporúča sa pripra-
viť pracovnú zmluvu čo najkonkrétnejšie a pre danú
pozíciu tak, aby sa do budúcnosti predišlo prípad-
ným sporom.

V dnešnej dobe už nie je ničím výnimočným, že
zamestnanec pracuje v zahraničí. Zákonník práce aj
v takýchto prípadoch určuje, čo nesmie v zmluve
chýbať. Napríklad ak je miesto výkonu práce v cu-
dzi ne a čas zamestnania v cudzine presiahne jeden
mesiac, pracovná zmluva musí taktiež obsahovať
dobu výko nu práce v cudzine, menu, v ktorej sa
bude vyplácať mzda, prípadne jej časť, ďalšie plne-
nia spojené s výko nom práce v cudzine v peniazoch
alebo naturáliách a prípadné podmienky návratu za-
mestnanca z cudziny.

Čo si treba všímať v zmluve
Druh práce – má byť výstižne špecifikovaný.
Mzda – presne určená pevná zložka mzdy a po-

hyblivá, takisto podmienky, za akých má zamestna-
nec na pohyblivú zložku nárok, tiež nesmie chýbať
termín výplaty odmeny.

Nadčasy – treba určiť, či dohodnutá mzda zahŕňa
aj prípadnú prácu nadčas, maximálne 150 hodín ročne.

Dĺžka skúšobnej doby – obyčajne je dvojme-
sačná.

Deň nástupu do práce a miesto výkonu práce –
veľmi dôležité údaje aj kvôli poisteniu v Sociálnej
poisťovni. Ak meníte prácu, na dátum skončenia by
mal nadviazať dátum nástupu na nové pracovisko. 

Pracovný čas – pracovný pomer na kratší pra-
covný čas, v ktorom je rozsah pracovného času me-
nej ako 15 hodín týždenne, môže zamestnávateľ alebo
zamestnanec skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dô-
vodu alebo bez uvedenia dôvodu, pričom výpove d -
ná lehota je 30 dní.

Dĺžka výpovednej doby – obyčajne je dvojme-
sačná. V prípade, že ukončíte pracovný pomer skôr
a bez dohody, zamestnávateľ vám môže siahnuť na
váš zárobok. Do pracovnej zmluvy vám však môže
dať aj vyššiu finančnú pokutu, ak ste sa na možnosti
takejto zrážky zo mzdy dohodli písomnou dohodou
o zrážkach zo mzdy.

Pri práci v zahraničí – miesto výkonu práce,
mena, v ktorej sa odmena vypláca.

Nadčasy v základnej mzde
Najviac komplikovanými v zmluve býva určenie

odmeny a práce nadčas. Za nie všetky nadčasy do-
stanete peniaze navyše. Maximálny limit nadčaso-
vých hodín, ktoré môžu byť so súhlasom zamest-
nanca zahrnuté v mzde, je 150 hodín ročne. Ak teda
pracovná zmluva stanovuje, že vo výške mzdy je zo-
hľadnená aj prípadná práca nadčas, do 150 hodín
ročne zamestnanec nemá nárok na príplatky. Tu sa
žiada upozorniť, že bez kolektívnej zmluvy je takáto
dohoda možná len pre niektoré pracovné pozície. Aj
keď Zákonník práce stanovuje okruh takýchto za-
mestnancov pomerne široko, zamestnanci vykoná-

vajúci jednoduchšie alebo pomocné práce by mali
mať preplatenú každú hodinu nadčasov. Môžu sa
však dohodnúť aj na tom, že za odpracované nad-
časy bude zamestnanec čerpať náhradné voľno.

Takisto pri mzde je potrebné, aby odmena bola
presne formulovaná a zamestnanec presne vedel,
koľko dostane. Podľa toho, na čom sa strany dohodli,
by mal byť v pracovnej zmluve naformulovaný bo-
nus, ktorého vyplatenie závisí výlučne od rozhod-
nutia zamestnávateľa a inak časť mzdy, na ktorú má
zamestnanec nárok, ak splní určité ukazovatele.
Aké koľvek nepeňažné benefity poskytované zamest-
nancom sa tiež odporúča upraviť v pracovnej zmlu -
ve - napríklad poskytnutie auta, mobilného telefónu
alebo príspevok na vzdelanie, predovšetkým tam,
kde nie sú upravené v kolektívnej zmluve.

Pozor si treba dať aj pri zdanlivo jednoduchej zá-
ležitosti, ako je druh práce. Druh práce a opis pra-
cov nej činnosti by nemali byť špecifikované príliš ši-
roko, ale majú čo najviac vystihovať podstatu do-
hod nutej práce – zamestnávateľ by potom mohol
po veriť zamestnanca prácami, o ktorých sa nedisku-
tovalo pri uzatváraní pracovného pomeru, avšak
spadajú pod takto naširoko dojednaný druh práce.

Dodatky len po súhlase
K pracovnej zmluve možno časom robiť aj dodat -

ky, avšak musia s nimi súhlasiť obe strany. V urči -
tých prípadoch však môže dôjsť k zmene pracov-
ných podmienok aj bez súhlasu zamestnanca. Na-
prí klad zo zdravotných dôvodov alebo pri mimo-
riadnych udalostiach možno zamestnanca preradiť
na inú prácu aj bez jeho súhlasu. Zmluva aj dodatky
musia byť vyhotovené písomne.

Nič, čo je uvedené v pracovnej zmluve nesmie byť
v rozpore so Zákonníkom práce. Ak niečo takéto
,predsa len v zmluve je, prednosť má zákon. Ak by za-
mestnanec napríklad podpísal, že bude pracovať viac
hodín ako dovoľuje zákon, alebo že súhlasí s menšou
výmerou dovolenky, takáto dohoda by bola neplatná.
Zmluva nesmie obsahovať ani diskriminačné ustano-
venia, zmluvné pokuty alebo konkurenčné doložky
trvajúce aj po skončení pracovného pomeru.

PRACOVNÁ ZMLUVA
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DÔSTOJNÁ ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ  NAŠE PRÁVO
Často sa s týmto heslom stretávame na rôz-

nych odborárskych podujatiach, sprevádza
nás na najvyšších miestach, konfederáciou
počnúc, cez odborové zväzy až do základných
organizácií. Uvedomujeme si vôbec pri kaž-
dodennom pohľade na toto heslo jeho vý-
znam? Treba vychádzať z toho, že síce jadro
ekonomického a sociálneho rozvoja tvoria
pracovné príležitosti, ale dôležitá je aj kvalita
pracovných miest.

Štatistika Medzinárodnej organizácie práce
(MOP) upozorňuje, že v rokoch 2005 až 2008
z viac než 2,8 miliardy pracujúcich vo svete,
takmer polovica zarábala menej než dva do-
láre denne, čo je na hranici chudoby. Medzi tý-
mito chudobnými pracujúcimi žilo v extrém-
nej chudobe spolu so svojimi rodinami 520
miliónov za menej než jeden dolár denne. Je

to takmer každý piaty pracujúci na svete. Tri
štvrtiny takýchto chudobných žije vo vidieckych ob-
lastiach. Ostatní pracujú v neformálnom sektore bez
sociálnej ochrany v mestských oblastiach. Podľa
MOP pracuje za mzdu vyše 200 miliónov detí, viac
než 12 miliónov ľudí pracuje nútene a vyše dva mi-
lióny pracujúcich zomiera každý rok na následky
pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Tieto jednoznačné údaje hovoria, prečo je dô-
stojná práca nevyhnutná.

Na začiatku nového milénia, vtedy zvolený nový
generálny riaditeľ MOP Juan Somavia navrhol kon-
cept „dôstojná práca“ a urobil z nej primárny cieľ
MOP. Tento koncept zahŕňa kombináciu produkti-
vity a konkurencieschopnosti s bezpečnosťou a sta-
bilitou.

„Dôstojná práca zhmotňuje túžbu ľudí počas ich
produktívneho života. Zahŕňa pracovné príležitosti,
ktoré sú produktívne a ktoré zabezpečia spravod-
livý príjem, bezpečnosť na pracovisku a sociálnu
ochranu pre rodiny, lepšie vyhliadky na osobný roz-
voj a sociálne začlenenie, slobodu pre ľudí, aby ho-
vorili o svojich obavách, aby sa organizovali a zú-
častňovali sa na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú
ich životy, a zahŕňa aj rovnosť príležitosti a zaob-
chádzania pre všetky ženy a mužov.“ (MOP)

Dôstojná práca je stratégia, ktorá prináša:
• prístup k produktívnej a slobodne zvolenej

práci
• práva na pracovisku (základné pracovné

normy)
• rovnosť medzi ženami a mužmi
• sociálnu ochranu ako zábezpeku pred chu do-

bou
• sociálny dialóg
Dokonca aj najvyššie rokovanie OSN prijalo, že

férová globalizácia a dôstojná práca pre všetkých
majú byť základnými cieľmi národnej i medziná-
rodnej politiky, ako aj rozvojových stratégií.

Dôstojná práca sa definuje ako „stratégia zdra-
vého rozumu“, nakoľko je podložená usporiadaním
ekonomickej, sociálnej a enviromentálnej politiky 

v rámci základnej požiadavky mať naozajstnú mož-
nosť dôstojne pracovať. Predstavuje víziu sveta
práce, ktorý je založený na rovnakom prístupe 
k pracovným príležitostiam, v ktorom sa dodržia-
vajú práva pracujúcich a ponúka mzda, ktorá uživí
a ktorého základom je spoločnosť poskytujúca so-
ciálnu ochranu, ktorá je oslobodená od využívania
a rozvíja sa prostredníctvom dialógu a spoluúčasti.

Výzva dôstojnej práce na prístup k produktívnej
a slobodne zvolenej práci obsahuje:

• rozvíjanie a vzdelávanie sa v zručnostiach
• adekvátny príjem
• dobré pracovné podmienky
• podporu investícií
• zakladanie a rozvíjanie podnikov
Výzva na práva pri práci obsahuje:
• dodržiavanie medzinárodných pracovných no-

riem vrátene protidiskriminačných opatrení,
slobody združovania a kolektívneho vyjedná-
vania a ukončenia nútenej a detskej práce

Výzva na rovnosť medzi ženami a mužmi obsa-
huje:

• rovnaký prístup k pracovným miestam a vzde-
lávaniu

• rovnakú mzdu a ďalšie výhody
Výzva na sociálnu ochranu obsahuje:
• zábezpeku príjmu počas nezamestnanosti, cho-

roby alebo v starobe
• bezpečnejšie a zdravšie pracovné podmienky
• vyrovnanosť medzi súkromnými a verejnými

systémami sociálneho zabezpečenia
Výzva na sociálny dialóg obsahuje:
• venovať sa sporom na pracovisku a pracovným

problémom prostredníctvom dialógu
• vytváranie možností na riešenie sporov
• budovanie konsenzu medzi vládami, parla-

ment mi, zamestnávateľmi, odbormi, miestnymi
úradmi a občianskou spoločnosťou

Medzinárodná konfederácia slobodných odbo-
rov (MKSO) vysvetľuje agendu dôstojnej práce ako
„hlavnú cestu“ pre ekonomický a sociálny rozvoj,
nakoľko sa skôr zameriava na kvalitu než na cenu.
Výsledkom sú lepšie pracovné miesta a zlepšená
produkcia, ale často aj vyššie investície do infra-
štruktúry, verejných služieb, životného prostredia 
a systémov sociálnej ochrany.

Dôstojná práca pomáha ekonomikám kvalita-
tívne sa rozvíjať. Vyššie mzdy a sociálne práva nútia
ekonomiky prejsť od extenzívneho k intenzívnemu
využívaniu práce a tak zvyšovať produktivitu. Za-
vedením pracovnej doby a minimálnej mzdy pro-
stredníctvom pracovnoprávnej legislatívy sa pra-
cov né miesta môžu zlepšiť okamžite. Dôstojná
práca vyúsťuje do lepšieho rozloženia príjmov a po-
máha presadzovať domáce výrobky na veľkých tr -
hoch, zvyšuje celkový dopyt, zvyšuje investičný koe-
ficient a znižuje únik kapitálu. Sociálna ochrana
podporuje stabilitu a zabezpečuje začlenenie, zatiaľ
čo sociálny dialóg posilňuje demokraciu a konsen-
zus v politických rozhodovaniach.

Nedostatok dôstojnej práce a sociálnych práv sa
často prejavuje deformáciami ako:

• vysoká miera nezamestnanosti a nedostatočnej
zamestnanosti

• nízke mzdy
• nevyplácanie miezd
• nízke začlenenie v sociálnej ochrane
• vysoká miera pracovných úrazov a chorôb z po-

volania
V súčasnosti profitujú firmy tým, že si zvolia na

existenciu svojho podniku krajiny s nízkymi pra-
covnými normami. Aj preto sú obavy, že zlepšené
pracovné normy zvýšia výrobné náklady, čo donúti
krajiny aby sa vybrali cestou menej atraktívnych lo-
kalít pri svojej produkcii s orientáciou na export.
Vyspelý svet však môže zabrániť takýmto praktikám
napríklad tým, že bude:

• naliehať na všetky chudobné krajiny, aby para-
lelne zlepšovali pracovné normy

• reformovať globálne obchodné pravidlá, aby
odmenil krajiny, ktoré presadzujú pracovné
normy tým, že im ponúkne ďalší vstup na ex-
portné trhy bohatých krajín

• ponúkať finančnú pomoc, aby sa neutralizovali
náklady pri zavádzaní dôstojnej práce, naprík-
lad ponúkne dotácie na mzdy zamestnávate-
ľom, ktorí zlepšia pracovné normy

• prispôsobovať pracovné normy podľa úrovne
rozvoja krajiny, aby sa zabezpečila reálna, aj keď
postupná implementácia reforiem

• izolovať krajiny, ktoré sú ľahostajné k sústav-
nému porušovaniu základných pracovných no-
riem, napríklad odmietnutím prednostných ob-
chodných možností

Medzinárodná konfederácia slobodných odbo-
rov varovala pred uzatváraním obchodných dohôd,
ktorým chýba zohľadnenie ich dopadov na zames-
tnanosť. Apeluje na to, že „hoci má medzinárodný
obchod nepochybne potenciál tvoriť zamestnanosť
globálne, v súčasnosti pôsobí predovšetkým ako hra
s nulovou hodnotou, ktorou sa zamestnanosť buď
znižuje, alebo jednoducho presúva z jednej krajiny
na druhú.“

MKSO kritizuje obchodné vyjednávania a nové
medzinárodné obchodné dohody, lebo neberú do
úvahy dopad na zamestnanosť a vyvolávajú týmto „je-
den z najhorších sociálnych šokov na svete.“ Naprík-
lad výsledkom dohody v textilnom a odevnom prie-
mysle je, že táto spôsobila viac ako 30 miliónovú ne-
zamestnanosť ľudí za jediný rok a zasiahla najdôleži-
tejší exportný sektor najchudobnejších krajín na svete.

Na záver možno uviesť, že zlepšenie kvantity a kva-
lity pracovných miest je najlepšou cestou na odstrá-
nenie chudoby. Vytváranie dôstojných pracovných
miest je väzba, ktorá chýba medzi ekonomickým ras-
tom a znižovaním chudoby. Problémom nie je nedo-
statok úsilia, ale nedostatok možností posunúť sa od
základného prežitia smerom k produktivite, ktorá je
hnacou silou osobného i spoločenského rozvoja.

Zdroj: ISCOS, pripravil Gabo Dudinský

Každodenne počujeme z rôznych strán a úst asi magický výraz jedná sa. Jedná sa o to, jedná sa o tamto, pri prepúšťaní zamestnancov
sa jednalo o hromadné prepúšťanie a podobne.

Nuž uvedomme si, že toto je nesprávne slovné spojenie, aj keď ho mnohí až priveľmi milujú.
Jedná sa o niečo správne je ide o niečo. To znamená, že nie jedná sa o môjho kolegu či moju základnú organizáciu, ale ide o môjho

kolegu a ide o moju základnú organizáciu.
Jedná sa správne je rokuje sa, hovorí sa, vraví sa, je reč o niečom. Takže nie jedná sa s mojim sociálnym partnerom, ale rokuje sa

s mojim sociálnym partnerom. Nie jedná sa o našu Anču, ale je reč o našej Anči.
-d-
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Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) môže
ďalšie zhoršenie situácie na trhu práce v roku 2009, a to aj napriek
opatreniam, ktoré prijali vlády skupiny G20 a ktoré môžu zachrániť
asi 11 miliónov pracovných miest, zvýšiť celkovú zamestnanosť vo
svete o 39 až 61 miliónov osôb, vyústiť do doteraz najvyššie zazna-
menanú mieru globálnej nezamestnanosti v rozsahu od 219 do 241
miliónov pracovníkov.

Masívna nezamestnanosť sa ešte zhorší ak nebudú prijaté zvláštne
protikrízové opatrenia, alebo pokiaľ sa bude od nich rýchlo ustupo-
vať.. Ľudia na celom svete, najmä tí najzraniteľnejší a najviac znevý-
hodnení, pocítia ústup krízy až v okamihu, keď budú mať dôstojnú
prácu a aspoň minimálnu úroveň sociálnej ochrany. Ako povedal ge-
nerálny riaditeľ MÚP Juan Somavia „ekonomické ozdravenie pri ne-
zamestnanosti je sociálne a politicky neudržateľné, pretože silný hos-
podársky rast a silný rast zamestnanosti musia ísť ruka v ruke.“ Preto
je nevyhnutné sústrediť sa oba tieto ciele súčasne, aby sa v období

hospodárskeho oživenia maximalizoval tiež potenciál rastu počtu
pracovných miest.

Globálny pakt o pracovných miestach, prijatý zástupcami vlád, za-
mestnávateľov a zamestnancov v júni 2009 na medzinárodnej kon-
ferencii práce, obsahuje mnoho opatrení na dosiahnutie týchto cie-
ľov. 

Generálny riaditeľ MÚP tiež zdôraznil, že stabilizácia finančných
trhov a zvýšenie miery rastu produkcie sú veľmi dôležité, ale to však
nestačí. Finančné trhy musia slúžiť reálnej ekonomike, na zabezpe-
čenie tokov úverov do podnikov, najmä malých podnikov, na výrobu
palív, na vytváranie pracovných miest. Všetky krajiny sa môžu s pod-
porou príslušných medzinárodných organizácií zapojiť do úsilia na
zblíženie politiky zamestnanosti a sociálnej ochrany aby zabezpečili
silný hospodársky rast a položili tak základy spravodlivej a udrža-
teľnej globalizácie, trvalého a vyváženého budúceho rastu. 

-red-

VYHLÁSENIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA MEDZINÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCE K ROKOVANIU
VLÁD G20 V PITTSBURGU USA KTORÉ BOLO 24. 25. SEPTEMBRA 2009 výňatok

Od 5. do 10. októbra sa v Bratislave uskutočnil medzinárodný se-
minár „vzájomného porozumenia“ pod záštitou Európskej odboro-
vej konfederácie. Na seminári si 50 zástupcov tureckých odborov 
a rovnaký počet slovenských odborárov vypočuli prezentácie na
témy: odvetvový a podnikový sociálny dialóg, vznik, história a sú-
časnosť odborového hnutia v Turecku, sociálny dialóg v Turecku, od-
borové a pracovné práva na Slovensku, zakladanie odborových or-
ganizácií na Slovensku, európska spolupráca a participácia odborov

na tejto spolupráci. V závere tureckí odborári absolvovali exkurzie 
v bratislavských podnikoch a inštitúciách, kde diskutovali okrem
iných aj s predstaviteľmi miestnych odborov. Z IOZ sa na seminári
zúčastnili L. Ladomirjaková, Slovenská správa ciest Bratislava, 
J. Chrupka, Sungwoo Hitech Žilina, G. Krchňáková a G. Pobjecká 
z odborového zväzu.

-red-

Projekt EOK – Turecko : Dialóg občianskej spoločnosti

Medzinárodná odborová konfederácia (MEOK) každoročne pu-
blikuje správu o porušovaní odborových práv vo svete v ktorej sa za-
meriava na prípady porušovania dohôd MOP, ktoré sa dotýkajú
práva na združovanie a kolektívne vyjednávanie a ktoré definujú a
zaručujú všeobecne uznané základné odborové práva. Dohovor 
č. 87 o slobode združovania ratifikovalo 149 krajín a dohovor č. 98
o práve na organizovanie a kolektívne vyjednávanie ratifikovalo 159
krajín z celkového počtu 182 štátov, ktoré sú členmi MOP. Bokom
však MEOK neponecháva ani ďalšie dohovory, ktoré sa týkajú od-
stránenia diskriminácie v práci.

Správa je jedným z prostriedkov MEOK, ktorým zverejňuje a pra-
nieruje protiodborové konanie a útoky. Dochádza k nim všade na
svete, tak v rozvojových krajinách ako aj vo vyspelých priemyslových
štátoch. V správe za rok 2008 MEOK ukazuje na nárast prípadov po-
rušovania odborových práv. Správa mapuje situáciu v 143 krajinách
a uvádza, že 76 odborári boli usmrtení, mnohí boli fyzicky napadnutí
a týraní, šikanovaní a zastrašovaní. Krajinou, ktorá drží prím v počte
smrteľných prípadov odborárov je Kolumbia. Celkom 49 ich bolo
zabitých. V Guatemale to boli 9 usmrtení, vo Venezuele boli zabití 
4 a taktiež aj na Filipínach. Traja odborári prišli násilne o život 
v Hondurase, dvaja v Nepále a po jednom v Iraku, Nigérii, Paname,
Tunisku, Zimbabwe. V mnohých týchto prípadoch sú priamo zaple-
tené vlády.

Tak ako po iné roky boli tisícky zamestnancov prepustení z práce
za účasť v štrajkoch a protestných akciách. Ďalšie tisíce odborárov
sa stali obeťami šikanovania a diskriminácie, stovky z nich boli za-
tknutí. Globalizovaná ekonomika v terajšej kríze vystavuje obrov-

skému tlaku pracovné trhy, pracovné podmienky a práva zamest-
nancov a zamestnankyň. Tí sú naďalej vystavovaní hrozbe premiest-
ňovania podnikov a reštrukturalizáciám, čo má samozrejme nega-
tívny dopad na účinné uplatňovanie zamestnaneckých práv a odbo-
rových práv.Tiež nové formy pracovnoprávnych vzťahov negatívne
poznačujú zamestnanecké a odborové práva. Vo vyspelých priemy-
slových krajinách stúpa počet neistých foriem pracovných pomerov,
osôb zdanlivo samostatne zárobkovo činných, agentúrnych pracov-
níkov a pod.

Aj keď sa v správe osobitne Slovensko nespomína, iste by sa aj 
v našich pomeroch našli také negatívne javy ako porušovanie odbo-
rových práv formou neposkytovania súčinností, ktoré sú požadované
príslušnými právnymi predpismi, alebo popieranie práv odborových
funkcionárov či ich znevažovanie. Našli by sa aj prípady vyvíjania
tlaku na zamestnancov, aby neprijímali odborové funkcie, a tí ktorí
ich už majú, aby sa ich vzdali. Aj voči zamestnancom sa vyskytujú
narážky na ich členstvo v odboroch. Asi najviac sa však zo strany za-
mestnávateľov využíva strach zo straty zamestnania a tiež aj možné
finančné postihy, čo znamená zníženie platu, odobratie nadtarifných
zložiek platu, možnosť preradenia do nižšej platovej triedy a pod.

Správa MEOK je dôležitým nástrojom medzinárodných odborov,
pretože zachytáva vývoj v pracovnoprávnych vzťahoch v teórii 
a praxi s ohľadom na dodržiavanie základných odborových práv.
MEOK súčasne svojou správou vyjadruje úctu všetkým, ktorí sa an-
gažujú v mene spravodlivosti, rovnosti, solidarity a na prospech všet-
kých svojich spolupracovníkov a spolupracovníčok.

(Zdroj: http://survey09.ituc-csi.org)

Porušovanie odborových práv vo svete – z výročnej správy 
Medzinárodnej odborovej konfederácie
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