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1. ÚVOD 

 

1.1. Definícia minimálnej mzdy 

 

Na podklade literatúry a doterajších skúseností s aplikovaním minimálnej mzdy je 

možné minimálnu mzdu ako základnú sociálno-ekonomickú kategóriu charakterizovať 

nasledovne (Barošová, 1999, str. 6 - 7): 

 

Minimálna mzda je najnižšie peňažné plnenie, ktoré je povinný zamestnávateľ 

poskytovať zamestnancom, spravidla najnižšej kvalifikácie a výkonnosti. Je to najnižšia cena 

práce zamestnanca, zabezpečujúca mu určitý primeraný životný štandard, a to na minimálne 

uznanej spoločenskej hranici. 

 

Výška minimálnej mzdy sa stanovuje spravidla ako jednotná sadzba (hodinové, 

mesačná) na národnej úrovni (napr. na úrovni odvetvia, regiónu a pod.), a to podľa rôznych 

kritérií (niekedy môžu byť uplatnené jej znížené sadzby pre niektoré skupiny zamestnancov – 

mladiství, učni a pod.). 

 

Minimálna mzda je ustanovená buď štátnymi orgánmi (tzv. štatutárna minimálna 

mzda) alebo na základe dohody medzi jednotlivými sociálnymi partnermi, spravidla 

prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, a to buď ako národná minimálna mzda (v 

národnej kolektívnej zmluve alebo inej celoštátnej – tripartitnej dohode sociálnych partnerov 

na národnej úrovni), alebo podľa jednotlivých odvetví (odvetvové minimálne mzdy a pod.). 

 

Z pohľadu Medzinárodnej Organizácie Práce možno právo na minimálnu mzdu chápať 

ako základný faktor sociálnej integrity občana. Takéto chápanie mzdy rozšírilo 

predchádzajúce dlhodobé chápanie mzdy ako ceny práce. ďalší vývin práva na minimálnu 
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mzdu sa orientuje  na zvýraznenie dôstojnosti človeka., odmieta  vidieť v ľudskej práci tovar 

(Charta MOP z r. 1944, tzv. Philadelphská). Každý  pracovník má právo dostať za svoju prácu 

protihodnotu svojej práce. Hodnota vyjadrená vo mzde mu má zabezpečiť takú mzdu, aby 

mohol slušne žiť so svojou rodinou. Vychádzalo sa teda z potrieb človeka a nie z ekonomickej 

ceny jeho práce. Tento  prístup bol motivovaný predovšetkým ochranou pracovníka. Záruky 

poskytované pracovníkovi boli preto nielen zásahom štátu do zmluvnej autonómie strán 

pracovného pomeru, ale zároveň spôsobili ochabnutie napätia medzi výkonom práce 

a právom na mzdu. Takéto nazeranie na právo na mzdu bolo vyjadrením tendencie nedívať 

sa na pracovný pomer ako na individuálny pracovný pomer, ale predovšetkým ako na 

kolektívny pracovný pomer. Vychádza z toho, že problém mzdy nie je len problémom 

rozdelenia výsledkov hospodárenia organizácie (podniku, firmy a pod.), ale aj problémom 

rozdelenia národného dôchodku. Do popredia sa dostáva už nie otázka ekonomickej ceny 

vykonávanej práce, ale otázka, aká časť sa musí vrátiť kolektívu pracovníkov z výsledku 

hospodárenia organizácie alebo z národného dôchodku. Mzda sa má teda určiť jednak podľa 

potrieb pracovníka, jednak podľa jeho práce. tým sa opúšťa tradičná koncepcia, ktorá videla 

vo mzde iba hodnotu práce. 

 

Právo občana na minimálnu mzdu patrí teda do okruhu nezadateľných subjektívnych 

práv občanov. Verejnoprávny charakter sociálnych práv sa prejavuje v tom,  že štát 

neposkytuje sociálnu starostlivosť ako dobrodenie alebo almužnu, ale má tu určitú 

kategorickú povinnosť. Základným vzťahom je tu vzťah občan- pracovník- zamestnávateľ, 

pričom štát tu integruje ako tretí subjekt, pokiaľ ide o určité aspekty tohto vzťahu, najmä 

v oblasti spoločenskej záruky spravodlivej odmeny, ľudsky dôstojnej minimálnej mzdy. 

 

Otázku záruky minimálnej mzdy treba považovať z kľúčový problém (Barošová, 1999, 

str. 6 - 7). Dohovor MOP č. 26/1928 a Odporúčanie MOP č. 29/1928 predpokladali, že 

minimálna mzda sa určí buď zákonom alebo v kolektívnej zmluve (KZ). Minimálnu mzdu 
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formulovali ako základné a nedeliteľné sociálne právo občana. To znamená, že pracovníkovi 

vzniká voči organizácii subjektívne právo na minimálnu mzdu, ktoré sa môže realizovať aj 

súdnou cestou. Zároveň z mechanizmu stanovovania minimálnych miezd nemôžu byť 

vylúčení zástupcovia príslušných zainteresovaných organizácií zamestnávateľov 

a zamestnancov, ako aj ich experti. Každý člen MOP, ktorý tento dohovor ratifikoval, musí 

zaviesť taký dozorný / kontrolný) systém, ktorý zaručí, že príslušní zamestnávatelia 

a zamestnanci budú informovaní o výške minimálnych miezd a ktorý zaručí, aby sa 

nevyplácali nižšie mzdy ako je stanovená  minimálna mzdy / mzdy), a to všade tam, kde sa 

tieto aplikovali. Každý člen MOP, ktorý ratifikoval tento dohovor, zašle každý rok všeobecnú 

správu so zoznamom odvetví / odvetví živností) alebo ich častí / živností), v ktorých sa použili 

metódy určenia minimálnych miezd, s tým, že sa uvedú metódy ako aj výsledky použitia 

tohto nástroja a vo forme prehľadu (sumarizácie) sa  uvedie aj približný počet pracovníkov, 

ktorí sú chránení týmto nástrojom, ako aj stanovené minimálne mzdy (tarify), ktoré sa takto 

určili (výška), a prípadne niektoré ďalšie relevantné podmienky. Podobný prístup je aj čo sa 

týka Dohovoru MOP č. 99/1951. 

 

Európska sociálna charta Rady Európy z roku 19611 vychádza zo sociálneho 

ponímania minimálnych miezd. Táto deklaruje právo na primeranú odmenu za prácu, ktorá 

zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň. 

 

Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že minimálne mzdy sú v zásade 

vybudované na týchto princípoch: 

 minimálna mzda je ustanovená zákonom ako národná štatutárna mzda 

 minimálna mzda je garantovaná iným zákonným spôsobom 

 iné spôsoby ochrany minimálnej mzdy. 

 

                                                      
1
 Charta nadobudla platnosť 26.2.1965 na základe čl. 35 ods. 2 a pre SR nadobudla platnosť 21.7.1998 na 

základe čl. 35, ods. 3 
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Minimálne mzdy sú stanovované ako hodinové, denné, týždenné alebo mesačné sadzby. 

V dôsledku historického vývoja pri dohodovaní pracovných, sociálnych a mzdových 

podmienok medzi zamestnancami a zamestnávateľmi je skutočnosť, že pri určovaní 

minimálnych miezd je prax v jednotlivých krajinách pomerne odlišná. Minimálne mzdy sa 

týkajú spravidla malého počtu pracovníkov. 

 

Minimálna mzda2 znamená3 najčastejšie najnižšiu mzdu (vrátane platu alebo odmeny z 

dohody), ktorú sú podľa právnych predpisov povinní4 poskytovať zamestnávatelia 

zamestnancom. Podľa niektorých definícií je minimálna mzda aj (resp. alternatívne) najnižšia 

mzda stanovená konkrétnym zamestnávateľom (podnikom) v kolektívnych rokovaniach či 

jeho rozhodnutím a pod. 

Minimálna mzda sa môže vzťahovať na hodinovú sadzbu alebo na mesačnú mzdu pri 

plnom úväzku. Minimálna mzda stanovená právnymi predpismi sa môže vzťahovať na celý 

štát (to je v EÚ najčastejší prípad), na región, na odvetvie alebo na profesiu. Minimálna mzda 

stanovená právnymi predpismi zabezpečuje najmä základnú sociálnu ochranu zamestnanca 

pred zamestnávateľom5. Zamestnanec má na ňu nárok nezávisle od pracovného zaradenia, 

vykonávanej práce a dosiahnutých výsledkov zamestnávateľa. V zásade by sa mala 

pravidelne upravovať podľa toho, ako sa zmenili životné náklady6. 

Ukážky definície minimálnej mzdy z predpisov a literatúry7: 

Právo: 

                                                      
2
 https://sk.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1lna_mzda#cite_note-Gabler-1 

3
 Minimálna mzda môže znamenať aj všeobecne najnižšiu mzdu v ľubovoľnom kontexte. 

4
 Minimálny fixný plat, ktorý je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi a to napríklad na základe 

rozhodnutia štátu, alebo po vyjednaní výšky tejto mzdy odbormi. 
5
 Ide o akúsi ochranu pracovníkov s malou vyjednávacou schopnosťou/silou prostredníctvom štátu, ktorý takto 

zastupuje určité skupiny zamestnancov za účelom zabránenia ich zneužívania zo strany zamestnávateľov. 
6
 Zabezpečiť zamestnancovi základné potreby a určitý životný štandard. 

7
 https://sk.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1lna_mzda  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1lna_mzda#cite_note-Gabler-1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Minim%C3%A1lna_mzda
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 slovenský Zákonník práce: „Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda 

ustanovená osobitným predpisom“ [t.j. zákonom o minimálnej mzde v spojení s 

príslušným nariadením vlády] 

 slovenský Zákon o min. mzde: „Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej 

mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu [do roku 2012 tu boli namiesto 

toho slová: „v pracovnom pomere“] alebo v obdobnom pracovnom vzťahu … na 

zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.“ 

Stanovuje ju nariadenie vlády alebo aj zamestnávateľ alebo členská schôdza 

družstva. (V rokoch 1996 - 2008 platilo: „Tento zákon upravuje poskytovanie 

minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom 

pracovnom vzťahu“. Stanovuje ju nariadenie vlády (resp. spočiatku len zák. 

90/1996 Z.z.) alebo (od roku 1998) aj zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo 

členská schôdza družstva 

 „Minimálna mzda - Podľa Zákonníka práce, zákona o mzde i zákona o plate 

nesmie byť mzda nižšia ako minimálna mzda. Úprava minimálnej mzdy sa 

vzťahuje na všetkých zamestnávateľov a ich zamestnancov, ktorí vykonávajú 

práce v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu; nevzťahuje sa 

však na zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru…V kolektívnej zmluve možno dohodnúť 

vyššiu minimálnu mzdu ako ustanovuje zákon.” 

 „Minimálna mzda - zákonom garantovaná minimálna výška mzdy a platu každého 

zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

 český Zákonník práce: „Minimálna mzda je najnižšia prípustná výška odmeny za 

prácu v základnom pracovnoprávnom vzťahu podľa § 3 [t.j. v pracovnom pomere 

alebo na základe dohody o prácach konaných mimo pracovného pomeru]. Mzda, 

plat alebo odmena z dohody nesmie byť nižšia (nižší) než minimálna 

mzda. (Dokument českého Ministerstva práce a sociálnych vecí z roku 2007 tento 
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text podáva takto: „Minimálna mzda je najnižšia prípustná výška odmeny, ktorú je 

povinný zamestnávateľ poskytnúť za prácu svojmu zamestnancovi. Minimálna 

mzda sa podľa zákonníka práce týka všetkých pracovnoprávnych vzťahov...“ 

 nemecký Zákon o minimálnej mzde: „Každá zamestnankyňa a každý 

zamestnanec má nárok na platbu odmeny za prácu zamestnávateľom minimálne 

vo výške minimálnej mzdy. Výška minimálnej mzdy je od 1. januára 20xx … eur 

brutto za časovú hodinu.“ 

 federálne právo USA: „Minimálna mzda - Najnižšia prípustná hodinová sadzba 

odmeny za prácu, stanovená federálnym zákonom [t. j. Fair Labor Standards Act 

of 1938 v platnom znení] a požadovaná od zamestnávateľov činných v 

medzištátnom obchode.“ 

Iné: 

 Minimálna mzda môže znamenať tri veci: [1.] mzdu, ktorá zabezpečuje 

zamestnancovi existenčné minimum; [2.] tarifnú mzdu [t. j. mzdu podľa 

kolektívnej zmluvy], ktorá tvorí spodnú hranicu pre skutočne platené (efektívne) 

mzdy v jednotlivých podnikoch; [3.] zákonom (vyhláškou, nariadením) predpísanú 

najnižšiu prípustnú mzdu. 

 „Minimálna mzda - v užšom zmysle zákonom, v širšom zmysle kolektívnou 

zmluvou stanovená spodná hranica pre mzdu, ktorú majú platiť súkromné 

podniky, verejní a ostatní zamestnávatelia.“ 

 „Minimálna mzda je odmena za prácu, ktorá je stanovená štátom alebo stranami 

kolektívnych rokovaní a prináleží zamestnancom ako minimum“ resp. „Minimálna 

mzda je najmenšia právne prípustná odmena za prácu, ktorej výška je stanovená 

zákonnou úpravou alebo ustanovením v kolektívnej zmluve“ 
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 „Minimálna mzda - vo všeobecnosti spodná hranica pre mzdu, ktorú má platiť 

zamestnávateľ, a ktorá je stanovená v kolektívnych zmluvách. V užšom zmysle sa 

ňou rozumie zákonom určené minimálne mzdové normy.“ 

 „Minimálna mzda - zákonmi alebo kolektívnou zmluvou stanovená spodná 

hranica pre stanovovanie miezd“ 

 „Minimálna mzda [je] najnižšia mzdová sadzba, ktorú podľa predpisov musia 

platiť zamestnávatelia pracovníkom“, resp. „Termín minimálne mzdy označuje 

rôzne obmedzenia z právnych predpisov [legal restrictions] týkajúce sa najnižšej 

mzdovej sadzby, ktorú musia platiť zamestnávatelia pracovníkom“ 

 „mzda minimálna (zaručená zákonom) - Odmena, pod ktorej úrovňou nemôže byť 

pracovník zamestnaný.“ 

 „minimálna mzda - najnižšia prípustná sadzba za určitú prácu stanovená v 

kolektívnej zmluve alebo zákonom 

 

2.1.1 Spoločenské dôvody pre zavedenie minimálnej mzdy 

Vo všeobecnosti vo svojej podstate plní minimálna mzda dve základné funkcie 

(Barošová, 1999, str. 8 - 9), a to ekonomickú a sociálnu. Okrem toho plnia minimálne mzdy aj 

niektoré ďalšie funkcie (tzv. odvodené, prípadne iné, širšie ponímané funkcie). Z uvedených 

dôvodov je otázka minimálnych miezd v centre pozornosti vlády, odborov, zamestnávateľov, 

zamestnancov ale aj relevantných medzinárodných organizácií, najmä Medzinárodnej  

organizácie práce. 

A. EKONOMICKÁ FUNKCIA 

Ekonomická  funkcia minimálnej mzdy spočíva najmä v tom, že minimálne mzdy sú: 
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 prahom, od ktorého sa odvíjajú tarifné mzdy v danej krajine, to znamená že sú 

východiskom pre odstupňovanie miezd podľa zložitosti, zodpovednosti 

a namáhavosti práce, najmä v odboroch s celkovo nižšou úrovňou zárobkov, 

 

 mzdovým nákladom, ktorý vymedzuje spodnú hranicu priamych mzdových nákladov, 

ktoré majú vplyv na cenovú skladbu tovarov a služieb. A tým aj na hladinu cien 

(konkurencieschopnosť) a následne aj na infláciu, 

 

 určitým druhom ochrany pred možnosťou „nekalej súťaže“ podnikateľských 

subjektov (ochrana pred ekonomickým dumpingom). 

 

B. SOCIÁLNA FUNKCIA 

Sociálna funkcia min. mzdy spočíva najmä v tom, že minimálne mzdy  

 zaručujú určitú formu prežitia zo zárobku (ochrana pred chudobou), to 

znamená, že ich úlohou je zabránenie „stlačenia“ úrovne miezd (zárobkov)  

pod hranicu reprodukčných nákladov na pracovnú silu, 

 

 predstavujú určitú ochranu pred nezamestnanosťou, nakoľko minimálne 

mzdy majú vplyv na platobnú neschopnosť a nezamestnanosť (prípadne 

konkurencieschopnosť) – nie všetky odvetvia (súkromného a verejného 

sektora), odbory alebo organizácie (firmy) sú schopné vyplácať akúkoľvek 

vysokú minimálnu mzdu bez toho, aby sa nedostali do insolventnosti 

(rozpočtového deficitu) alebo nesiahli k prepúšťaniu zamestnancov, prípadne 

k zvyšovaniu cien výrobkov, ktoré by následne mohli ovplyvniť ich 

konkurencieschopnosť na trhu (v ziskových organizáciách). Úroveň minimálnej 

mzdy totiž priamo alebo nepriamo ovplyvňuje výšku zárobku väčšieho okruhu 

zamestnancov (najmä v odvetviach a organizáciách s nízkymi mzdami) 
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v pomerne širokom pásme nad  hranicou minimálnej mzdy, a to najmä vtedy, 

keď mzdy sú nielen nízke, ale keď sú medzi jednotlivými  mzdovými stupňami 

malé mzdové rozdiely. Minimálne mzdy teda tým, že výrazne ovplyvňujú 

mzdové náklady a tým aj prosperitu podnikania, môžu mať spätný odraz 

v rozsahu nezamestnanosti, insolventnosti (deficitnosti rozpočtu), znížení 

konkurencieschopnosti (na našom trhu, prípadne na zahraničných trhoch – 

negatívny vplyv na obchodnú bilanciu krajiny a pod.). 

 

Špeciálne vo vzťahu k zamestnancom, možno dve základné funkcie minimálnej mzdy 

definovať takto (Šenkýřová, 2010 str. 21): 

a) Sociálna funkcia8: ochraňuje ich pred upadnutím do stavu hmotnej núdze9 

b) Ekonomická funkcia10: zabezpečuje im motiváciu k hľadaniu práce, zvýhodňuje ich 

v porovnaní s osobami, ktorí poberajú dávky v nezamestnanosti 

 

C. OSTATNÉ FUNKCIE 

Okrem prezentovaných základných funkcií plní minimálna mzda v niektorých 

prípadoch aj tzv. odvodené funkcie (Barošová, 1999, str. 8), a to: 

 pre potreby výpočtu podpory v nezamestnanosti, 

 pre stanovenie odvodov do poistných fondov, 

                                                      
8
 Môžeme hovoriť o sociálnoochrannej funkcii: Minimálna mzdy má zamestnanca chrániť jednak pred 

vykorisťovaním zamestnávateľom a pred mzdovým dampingom a jednak ho má ochrániť pred chudobou, 
umožniť mu aspoň skromnú spotrebu a sociálne kontakty. Má sa ňou teda aj zabezpečiť sociálny zmier. 
Zamestnávateľom má minimálna mzda zabezpečiť rovnaké základné podmienky mzdovej konkurencie 
zamestnancov (Zdroj: Wikipedia). 
9
 Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, 

nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, si príjem nemôžu 
zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 
10

 Ekonomickokriteriálna funkcia: Minimálne mzdy majú motivovať k tomu, aby ľudia uprednostnili prácu (a z 
nej plynúci príjem v podobe aspoň minimálnej mzdy) pred rôznymi sociálnymi príjmami (podpora 
v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi a pod.). Pre zamestnávateľa predstavuje minimálna mzda najnižšiu 
úroveň nákladov na mzdy (Zdroj: Wikipedia). 
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 pre odvody z miezd, 

 pre určenie dani z príjmov fyzických osôb a pod. 

 

V prípade, že v určitých obdobiach hrajú odvodené funkcie primárnu úlohu, dostáva 

sa do úzadia plnenie jej základných funkcií. Preto je treba dôkladne zvážiť aké odvodené 

funkcie ustanoviť, prípadne ktoré je potrebné  zrušiť (od akých ju treba „oslobodiť“). 

 

Minimálne mzdy svojím charakterom plnia aj niektoré širšie funkcie (Barošová, 1999, 

str. 8), ako napr.  

 sú významným faktorom pre ochranu voči riziku vzniku sociálnych konfliktov, 

 vyjadrujú určitú platobnú schopnosť príslušnej národnej ekonomiky, 

schopnosť súťaženia pracovnej sily (a  jej kúpyschopnosti) a národnej 

ekonomiky, ako aj jej určitú ekonomickú, sociálnu ale aj etickú vyspelosť, 

 plnia z pohľadu integrácie SR do EÚ aj určitú úlohu pri stanovovaní konkrétnej 

hladiny priblíženia mzdovej úrovne SR ku mzdovej úrovni krajín EÚ. Aj jej 

prostredníctvom  sa dá regulovať hladina tohto priblíženia. 

 predstavujú rôzne druhy sociálnej ochrany, ktorá je vyžadovaná v rámci 

príslušných medzinárodných noriem (rovnaké odmeňovanie a pod.). 

 

2.1.2 Ekonomické dôsledky zavedenia minimálnej mzdy 

Zavedenie minimálnej mzdy, či už na úrovni zoskupenia štátov, konkrétneho štátu, 

regiónu, či odvetvia zo sebou logicky nesie zásah do fungovania trhu práce a ekonomiky. Na 

minimálnu mzdu sa teda musíme pozerať aj z ekonomického hľadiska. 

Teória: 

Ak predpokladáme pracovný trh z moderných učební ekonómie, tak platí (Zdroj: 

Wikipedia): 
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 v prípade polypolu na trhu práce (t.j. predpokladá sa dokonalá konkurencia na strane 

dopytu, čiže zamestnancov, aj ponuky, čiže zamestnávateľov) sa na dosiahnutie 

celoekonomicky optimálnej situácie (t.j. aj maximálnej možnej zamestnanosti) nemá do 

trhu práce zasahovať a teda ani zaviesť minimálna mzda; výnimku tvoria prípady tzv. 

trhových zlyhaní - vtedy je potrebné, aby štát do trhu zasiahol; 

 

 v prípade monopsonu na trhu práce (t.j. predpokladá sa, že existuje len jeden 

zamestnávateľ a veľa zamestnancov ponúkajúcich homogénnu prácu11) sa na 

dosiahnutie celoekonomicky optimálnej situácie má do trhu práce zasahovať napríklad 

zavedením všeobecnej minimálnej mzdy. 

 

Vzhľadom na to, že polypol aj monopson na trhu práce je v praxi zriedkavý, ekonómovia sa 

venujú najmä situáciám, ktoré ležia niekde medzi týmito dvoma extrémami: 

 Existujú moderné teórie, ktoré konštatujú, že situácia podobná monopsonu (teda že 

zamestnávateľ má trhovú moc) vzniká dočasne alebo v malej miere aj na reálnych trhoch 

práce a je teda vhodné zaviesť minimálnu mzdu (aby sa dosiahla maximálna možná 

zamestnanosť). Napríklad na segmentovaných (napr. preto, lebo zamestnanci sú napr. 

málo mobilní), diferencovaných a netransparentných trhoch práce môžu mať istú trhovú 

moc aj malé podniky. 

 Okrem toho sa analyzuje trhová forma nazývaná oligopson trhu práce (t.j. predpokladá 

sa, že existuje niekoľko málo veľkých zamestnávateľov a veľa zamestnancov 

ponúkajúcich homogénnu prácu) alebo trhová forma nazývaná monopsonistická 

konkurencia (t.j. predpokladá sa, že existuje veľa malých zamestnávateľov a veľa 

zamestnancov ponúkajúcich podobnú, nie homogénnu, prácu). V oboch prípadoch je 

vhodné zaviesť minimálnu mzdu (aby sa dosiahla maximálna možná zamestnanosť). 

                                                      
11

 Možný príklad odvetvia na trhu práce: napr. učitelia na základných školách 
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Celkovo možno konštatovať, že ak sa predpokladajú vyššie uvedené realistické trhové formy 

alebo sa sleduje dlhší časový horizont, tak výsledkom je väčšinou zistenie, že minimálna 

mzda zvyšuje zamestnanosť (teda znižuje nezamestnanosť). Dôvody sú napríklad, že 

zavedenie alebo zvýšenie záväznej minimálnej mzdy (Zdroj: Wikipedia): 

 motivuje zamestnávateľov investovať do ľudského kapitálu, zvyšovať produktivitu 

inováciami a odstraňovať neefektívne alokácie zdrojov. 

 motivuje zamestnancov menej často podávať výpoveď, viac investovať do svojho 

vzdelania, aby tak zvýšili svoju produktivitu, a motivuje ich “odovzdávať” svoju 

výkonnosť, aby tak čo najdlhšie mohli dostávať zvýšenú minimálnu mzdu (tzv. teórie 

efektívnostnej mzdy) 

 motivuje nezamestnaných a osoby hľadajúce prácu viac sa snažiť nájsť si prácu, lebo 

dostanú vyššiu odmenu za prácu (tzv. teórie hľadania) 

 

 

Empirické štúdie: 

Podľa empirických štúdií (Zdroj: Wikipedia) je vplyv zavedenia či zvýšenia minimálnej 

mzdy na zamestnanosť nejasný - minimálna mzda môže zamestnanosť znížiť, nechať bez 

zmeny alebo zvýšiť (iba v prípade mladých ľudí možno pozorovať, že minimálna mzda zníži 

ich zamestnanosť). Napríklad jedna z novších štúdií (ktorá sa dokonca zamerala práve na 

najcitlivejší sektor, čiže najnižšie zarábajúcich ľudí) ukázala, že pre všetky zvýšenia 

minimálnych miezd v USA od roku 1990 do roku 2006 platí, že nemali žiaden vplyv na 

zamestnanosť. Podľa súčasných metaanalýz (teda štúdií vyhodnocujúcich viacero iných 

empirických štúdií) je vplyv minimálnych miezd na zamestnanosť takmer nulový. 
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Kritika: 

Podľa kritikov minimálnej mzdy je zavedenie (či zvýšenie) minimálnej mzdy v dôsledku 

mzdovej kompresie (čiže zmenšenie rozdielov v mzdách) nespravodlivé a demotivujúce pre 

„normálnych“ zamestnancov, má za následok nárast rezervačných miezd (rezervačná mzda 

je úroveň mzdy, od ktorej je už zamestnanec ochotný pracovať) a upozorňujú, že dobrovoľne 

platené efektívnostné mzdy (efficiency wages) majú motivačný účinok. Tradičný hlavný 

argument kritikov - zvýšenie nezamestnanosti v dôsledku zavedenia (či zvýšenia) minimálnej 

mzdy - vyvracajú aktuálne metaanalýzy, pretože dokazujú, že minimálne mzdy majú na 

nezamestnanosť takmer nulový vplyv; preto kritici tento tradičný argument upravili v tom 

smere, že zavedenie (či zvýšenie) minimálnej mzdy síce krátkodobo má slabé dopady, ale 

dlhodobo vraj brzdí tvorbu pracovných miest (Zdroj: Wikipedia). 

 

Niektoré praktické záležitosti: 

Vplyv minimálnej mzdy na zamestnanosť závisí aj od konkrétnej výšky minimálnej mzdy, 

pretože čím nižšia je jej výška, tým menej zamestnávateľov sa týka jej zavedenie, čiže na tým 

menej zamestnávateľov má minimálna mzda vplyv (Zdroj: Wikipedia). 

Okrem toho je samozrejme na zachovanie reálnej úrovne minimálnej mzdy túto zmluvu 

upravovať spolu s rastom cien v ekonomike. V niektorých krajinách (napr. Spojenom 

kráľovstve či Nemecku) na tento účel existuje stála komisia zástupcov zamestnávateľov a 

zamestnancov (prípadne aj vedcov), ktorá vláde pravidelne navrhuje výšku minimálnej mzdy; 

o postupe na Slovensku pozri nižšie. Iná možnosť je automaticky naviazať výšku minimálnej 

mzdy na výšku životných nákladov, vývoj miezd a/alebo (váženú) kombináciu týchto dvoch 

ukazovateľov. 
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Ďalej je potrebné kontrolovať dodržiavanie predpísanej minimálnej mzdy v praxi, aby sa 

zabránilo vzniku nekalej konkurenčnej výhody u tých zamestnávateľov, ktorí ju 

nedodržiavajú12. 

 

1.2. Vývoj úpravy minimálnej mzdy vo svete 

 

Prvopočiatky uplatňovania minimálnej mzdy siahajú až do roku 1865, kedy v Japonsku 

minimálna mzda zabezpečovala životné minimum pre robotníkov a ostatných zamestnancov, 

kvalifikovaných, zaučených, aj nekvalifikovaných. Prvý, kto uznal právo na minimálnu mzdu 

ako ústavné právo, bolo Mexiko (1917). 

 

ČSR patrila k prvým krajinám Európy, v ktorých sa stanovovala minimálna mzda pre 

niektoré veľmi nízko platené skupiny profesií. K prvým takýmto konkrétnym opatreniam 

možno zaradiť vyhlášku č. 232 zo 16. apríla 1919 o mzdách za šitie v konfekcii textilného 

tovaru, objednaného vojenskou správou. Vydalo ju ministerstvo sociálnej starostlivosti, 

pretože toto opatrenie bolo považované za sociálne opatrenie. Zákonná forma minimálnej 

mzdy pre robotníkov ako celok sa v predmníchovskej republike nepoužívala. 

 

V socialistických krajinách bola minimálna mzda väčšinou spájaná s prvými tarifnými 

triedami mzdových stupníc. Tvorila obyčajne hodnotovú náplň najnižšej tarifnej triedy. 

Z toho sa tiež odvodzoval názor, že minimálnou mzdou sú odmeňovaní nekvalifikovaní 

pracovníci vykonávajúci ľahkú prácu. Jej úroveň nemala silnejšiu väzbu na životnú úroveň 

rodiny. 

Metódy pre stanovenie minimálnych miezd boli predmetom dohovorov 

Medzinárodnej organizácie práce (MOP) so sídlom v Ženeve. Ide najmä o dohovor č. 26/1928 

o zavedení metód určenia minimálnych miezd (ratifikovaný Československom 12.6.1950., č. 

                                                      
12

 http://www.nip.sk/?id_af=581&ins=nip 
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439/1990 Zb.), Dohovor č. 99/1951 o metódach určenia minimálnych miezd 

v poľnohospodárstve (ratifikovaný Československom 21.1.1964., č. 470/1990 Zb.) a Dohovor 

č. 131/1970 o metódach určenia minimálnych miezd hlavne pre rozvojové krajiny 

a Doporučenie č. 135/1970 o zavedení metód určenia minimálnych miezd hlavne pre 

rozvojové krajiny. 

 

2.1.3  Ekonomické dôvody 

Medzi ekonomické dôvody zavedenia, zrušenia, nastavená výšky, či úpravy minimálnej mzdy 

môžeme zaradiť nasledovné (Barošová, 2005 str. 21 - 25): 

 Hlavným cieľom MM zo strany štátu je boj proti chudobe a MM sa vo svete 

nepovažuje za všeobecnú hrozbu nezamestnanosti.. 

 Pre zamestnanca MM je motiváciou k zamestnanosti, k zvyšovaniu produktivity 

práce a k zabezpečeniu určitej životnej úrovne. MM je pre zamestnávateľov 

spôsobom udržania sociálneho mieru.  

 Na MM sa viažu ďalšie zákony, je v nich referenčnou veličinou, od ktorej sa 

odvodzujú  rôzne právne nároky a povinnosti.  

 MM je aj ochranou pred ”nekalou” súťažou na trhu práce. Tí, ktorí by vyplácali nízke 

mzdy by boli zvýhodnení na trhu oproti tým, ktorí vyplácajú vyššie mzdy.  

 Majú vplyv najmä na odvodové zaťaženie podnikateľov (najmä zákony týkajúce sa 

odvodov do poistných systémov).  

 Svojou väzbou na garanciu minimálnych mzdových nárokov v Zákonníku práce (§ 

120) majú  vplyv na plošné zvyšovanie nákladov práce (mzdových a odvodov do 

poistných systémov) vo firmách, kde nie je KV. Ide spravidla o MSP, resp. SZČO.  
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Minimálna mzda slúži najmä ako nástroj znižovania ekonomickej a sociálnej 

nerovnosti. O nastavení jej výšky však nie je možné diskutovať a už vôbec nie rozhodovať 

bez informácií, na základe ktorých by bolo možné sa racionálne rozhodnúť. 

  

V poslednej dobe vzrástla v EÚ miera ohrozenia chudobou. Komisia pre sociálnu ochranu 

v roku 2014 oznámila, že „najnovšie údaje o životných a príjmových podmienkach v EÚ 

ukazujú, že EÚ nepostupuje smerom k dosiahnutiu cieľov zníženia chudoby13 a sociálnej 

vylúčenosti stanovených stratégiou Európa 2020“. Skôr naopak: „V roku 2012 žije v chudobe 

či sociálnej vylúčenosti o 6,7 milióna ľudí viac, než v roku 2008, pričom v roku 1011 a 2012 

vzrástla chudoba a sociálne vylúčenie vo viac ako 1/3 členských štátov EÚ“ (Atkinson, 2016 

str. 42). 

Nerovnosť, ako jeden zo súčasných najpálčivejších problémov sociálnej sféry sa opäť 

zaslúžene stáva jednou z hlavných tém ekonómie14 i politiky. Nerovnosť je totiž súčasťou 

našej ekonomickej a sociálnej štruktúry a k jej významnému zníženiu môže dôjsť len vtedy, 

ak preveríme všetky aspekty našej spoločnosti. Je potrebné sa zamyslieť nad opatreniami, 

smerujúcimi k jej zníženiu. Ako však nastaviť tieto opatrenia, ktoré by smerovali k zmene v 

„nespravodlivej“ distribúcii príjmov vo vyspelých krajinách?  Opatrenia by mali byť založené 

na riešení problémov trhovej konkurencie a reformy trhu práce.  

Atkinson (2016) navrhuje opatrenia v piatich oblastiach: 

 Technológie 

 Zamestnanosť15 

                                                      
13

 Čo premýšľaví bohatí ľudia nazývajú „problémom chudoby“, premýšľaví chudobnú ľudia nazývajú rovnako 
oprávnene „problémom bohatstva“ 
14

 Pri pohľade na ekonómiu, ako vedu so sociálnym a morálnym rozmerom, ktorá skúma aj historickú dynamiku 
rozdeľovania príjmov a majetku (vplyv ekonomických, politických a spoločenských síl). Ako je možné preniesť 
zvýšené verejné povedomie o potrebe znižovania nerovnosti do politiky a aktivít, ktoré reálne povedú k 
zníženiu nerovnosti? 
15

 Napríklad záruka zamestnania vo verejnom sektore za minimálnu mzdu pre nezamestnaných 
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 Sociálne zabezpečenie 

 Zdieľanie kapitálu 

 Zdaňovanie16 

V centre záujmu akčného plánu (Atkinson, 2016 str. 11) sa nachádzajú aj návrhy na zmenu 

fungovania trhu práce a kapitálového trhu prostredníctvom vzniku nových práv pre tých, 

ktorí ich majú najmenej. Medzi ďalšie návrhy patrí napríklad záruka zamestnania vo 

verejnom sektore za minimálnu mzdu pre nezamestnaných, nové práva odborových 

organizácií, verejnú reguláciu technologickej zmeny alebo demokratizáciu prístupu ku 

kapitálu. 

Ponuka a dopyt na trhu práce neurčuje presnú výšku trhovej mzdy, ale len vymedzuje 

hranice mzdy a otvára priestor pre vyjednávanie o rozdelení prebytku17. Rozdelenie 

prebytku, a teda mzdy, je ovplyvnené relatívnou vyjednávacou silou týchto dvoch strán. 

Nesmieme ale zabudnúť na priestor pre ďalšie faktory, ktoré môžu vstupovať a podieľať sa 

na určení výšky mzdy, vrátane noriem týkajúcich sa rovnej mzdy, ktoré môžu byť zase 

naopak neoddeliteľnou súčasťou zvykov a praxe18 (Atkinson, 2016 str. 105).  Dá sa povedať, 

že pokiaľ uznáme, že trhové sily určujú len hranice prípadných výsledkov na trhu práce, 

objaví sa tu priestor pre vyjadrenie pojmu spravodlivosti, a pokiaľ sa tento priestor využije, je 

možné zmeniť distribúciu platov. Nie je to však len otázka individuálneho vyjednávania, 

preto je na mieste, zmieniť sa aj o kolektívnych aktivitách (Atkinson, 2016 str. 105). 

                                                      
16

 Nie je možné, uspokojiť sa len ukladaním nových daní bohatým ľuďom (ktorí často ovládajú mechanizmy, ako 
platiť dane čo najnižšie), z ktorých plánujeme financovať existujúce programy znižovania nerovnosti 
17

 Keď sa zamestnávateľ a uchádzač o zamestnanie zídu, majú spoločný prebytok – existuje tu mzda, pri ktorej 
si uchádzač ešte rozmyslí, či prácu vziať alebo čakať na ďalšiu pracovnú príležitosť; existuje tiež mzda, pri ktorej 
sa zamestnávateľ nedokáže rozhodnúť, či tohto konkrétneho uchádzača príjme alebo bude výhodnejšie počkať 
na iného kandidáta. Problémom vyjednávania je zhodnúť sa na mzde medzi týmito dvomi hranicami. 
18

 Mzdy sú ovplyvňované dvomi skupinami síl. Dopyt a ponuka určujú rozsah možnej výšky mzdy a sociálne 
konvencie určujú presné miesto v medziach týchto hraníc, pričom miera platového rozptylu závisí na oboch 
týchto prvkoch. 
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Nízke mzdy sú často výsledkom zlyhania politík trhu práce. Preto sa v ďalších 

kapitolách zaoberáme aj trhom práce a meniacej sa povahe zamestnania. Na trhu práce sa 

vďaka zmenám v posledných desaťročiach, predovšetkým kôli zvýšenej „flexibilite“ trhu 

práce, presunula moc od zamestnancov k zamestnávateľom. Rast nadnárodných spoločností 

a liberalizácia obchodu a kapitálového trhu, posilnili pozíciu transnacionálnych korporácií na 

úkor ich zákazníkov, pracujúcich, či dokonca národných vlád. 

Klasickou odpoveďou na otázku „ako môžeme bojovať s rastúcou nerovnosťou?“ je, 

obhajovať zvýšené investície do vzdelania a kvalifikácie pracovníkov. Konflikt medzi 

rovnosťou a efektivitou nie je nevyhnutný.  Sociálne transfery závisia na inštitucionálnych 

štruktúrach a ďalších charakteristikách konkrétnej krajiny. 

Determinanty ekonomických výsledkov môžeme rozdeliť na tie, ktoré sú dané 

„okolnosťami“, ktoré nemôžu daní ľudia ovplyvniť, ako napr. rodinné zázemie, a na tie, ktoré 

sú dané „úsilím“, za ktoré nesie konkrétny človek osobnú zodpovednosť. Rovnosť príležitostí 

dosiahneme, ak prvá premenná – okolnosti, prestane zohrávať akúkoľvek úlohu v konečnom 

výsledku (Atkinson, 2016 str. 28). Medzi hlavné záujmy výskumu nerovnosti v kontexte 

miezd je pokus o priblíženie sa k ideálnemu stanoveniu systému odmien. Pokiaľ chceme 

dosiahnuť rovnosť príležitostí v budúcnosti, musíme sa zaujímať o výsledky, ktoré sú 

spôsobené nerovnosťou dnes. Medzi najdôležitejšie zdôvodnenia rozdielov v zárobkoch patrí 

skutočnosť, že niektorí ľudia investovali do prípravy na zamestnanie, ktoré si vyžaduje viac 

zručností a znalostí. Zvýšenia nestabilita zárobkov sa väčšinou sústredí v skupine najmenej 

kvalifikovaných pracovníkov. 

Nezamestnanosť a neistota zamestnania sú samé o sebe zdrojom nerovnosti. Človek, 

ktorého pracovný trh odmietne, trpí istou formou sociálneho vylúčenia, a i keby dostal plnú 

náhradu mzdy, aby si mohol ponechať svoj životný štandard v období nezamestnanosti, 

zhoršili by sa individuálne podmienky jeho života (Atkinson, 2016 str. 92). 
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V kontexte znižovania nerovnosti, môže dôležitú úlohu v znižovaní rozptylu zárobkov 

zohrávať kolektívne vyjednávanie odborových zväzov a vládne intervencie na pracovnom 

trhu. Vláda môže ovplyvniť distribúciu miezd prostredníctvom zákona o minimálnej mzde. 

Kolektívne aktivity sociálnych partnerov môžu tak isto viesť k regulácii miezd. Vyjednávanie 

medzi sociálnymi partnermi (zamestnávatelia a odborové zväzy) môže vyústiť 

k požadovaným distribučným efektom. 

K momentálne rastúcej nerovnosti prispieva podľa ekonómov niekoľko faktorov 

(Atkinson, 2016 str. 97 - 99): 

 globalizácia 

 vývoj technológií (informačných a komunikačných) 

 zmeny v platových štandardoch 

 zmenšujúca sa úloha odborových zväzov 

 odbúravanie politiky prerozdeľovania daní a sociálnych transferov  

V globalizovanej ekonomike čelia rozvinuté štáty zvýšenej konkurencii krajín, v ktorých 

sú nízke mzdy nekvalifikovaných robotníkov. Pre odvetvia, ktoré sú závislé na práci týchto 

nekvalifikovaných robotníkov, je čím ďalej ťažšie, držať krok s konkurenciou a sú tak nútené 

zatvárať závody či presúvať výrobu do krajín, v ktorých dostávajú robotnici nižšie platy. 

Druhou stranou mince je zvýšený dopyt  po viac kvalifikovaných zamestnancoch, nakoľko sa 

rovnováha výroby posúva smerom nahor k odvetviam vyžadujúcim odborné znalosti. 

Znamená to teda, že mzdové rozdiely v súčasnosti, predstavujú pomer kvalifikovanej mzdy 

k nekvalifikovanej. To, o čo prevyšuje mzda kvalifikovaného zamestnanca mzdu 

nekvalifikovaného, sa spravidla nazýva „mzdová prémia19“. 

                                                      
19

 Existuje hypotéza, ktorá hovorí, že dopyt sa posunie v relatívnych hodnotách ku kvalifikovaným 
pracovníkov, a nakoľko dopyt prevyšuje ponuku, rastie mzdová prémia pre kvalifikovaných 
pracovníkov. 
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Potom platí, že čím vyššia je mzdová prémia pre kvalifikovaných robotníkov, tým vyššia je 

relatívna cena výrobkov, ktorá z väčšej časti závisí na kvalifikovanej práci. A, čo je dôležité 

pre analýzu distribúcie príjmov, opak je tiež pravdou. Čím je vyššia relatívna cena produktu, 

ktorý z veľkej časti závisí na kvalifikovanej práci, tým vyššia je mzdová prémia pre 

kvalifikovaných robotníkov. Z tohto je možné usudzovať, že pokiaľ globalizácia znamená, že 

niektorá krajina môže dovážať základné výrobky lacnejšie a platiť za ne exportom pokročilých 

služieb s vyššou hodnotou, potom mzda kvalifikovaného robotníka rastie v pomernom 

vzťahu k mzde nekvalifikovaného robotníka. Pomer rovnovážnej tržnej ceny sa teda 

vychyľuje smerom od nekvalifikovaných pracovníkov. 

Pokroky v informačných a komunikačných technológiách (IKT) nahrádzajú 

robotníkov s nižšou kvalifikáciou a vytvárajú dopyt po pracovníkoch s lepším vzdelaním. 

Technologický vývoj zvyšuje produktivitu dvoch druhov práce, ktoré spoločne predstavujú 

výrobné faktory nevyhnutné pre vytvorenie národného produktu. Technologický vývoj 

môžeme chápať ako faktor uprednostňujúci kvalifikovanú prácu v tom zmysle, že zvyšuje 

produktivitu kvalifikovaných pracovníkov viac než prácu tých nekvalifikovaných. Ako 

dôsledok zlepšovania IKT môžu teraz kvalifikovaní pracovníci odviesť dvakrát toľko práce, 

zatiaľ čo nekvalifikovaní prestanú byť produktívni. Je zrejmé, že zvyšovanie vzdelanosti 

pracovnej sily v krajine prispeje k vyššej schopnosti danej krajiny mať prospech z globalizácie. 

Krajina založená na vysoko kvalifikovanej pracovnej sile sa totiž môže špecializovať na výrobu 

pokročilých produktov a služieb. V takomto prípade môže mať z globalizácie len prospech, 

pretože dokáže dovážať stredne pokročilé produkty za relatívne nižšiu cenu. 

Odborové zväzy a kolektívne vyjednávanie (Atkinson, 2016 str. 108 - 109) 

Existuje všeobecná zhoda, že rozširovanie platovej distribúcie sa kryje s ústupom 

dôležitosti úlohy odborových zväzov a kolektívneho vyjednávania. Správa OECD Divided We 

Stand ponúka graf, ktorý dokazuje, že v každej krajine OECD okrem Španielska bol počet 

členov odborových zväzov v roku 2008 nižší než v roku 1980. pomerne dôležitá diskusia sa 
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vedie o rozsahu vplyvu odborových zväzov na rozdiely v platoch. Na jednej strane sa zdá, že 

väčšinu hrubých charakteristík nezamestnanosti a mzdovej distribúcie v rámci OECD 

v posledných rokoch je možné vysvetliť mechanizmom vyrovnávania ponuky a dopytu a že 

úloha, ktorú hrajú konkrétne inštitucionálne prvky, ako sú odborové zväzy a minimálna 

mzda, je v porovnaní s tým veľmi nízka. Na druhej strane, je jedným z logických záverov 

skutočnosť, že kolektívne vyjednávanie stláča distribúciu zárobkov v porovnaní s trhovým 

nastavením platov. Rozdiely sa odrážajú aj v štúdiách, ktoré usilujú o definovanie vplyvu 

klesajúcej členskej základne odborových zväzov na rozširovanie rozptylu miezd. K poklesu 

moci odborových zväzov dochádza najmä v dôsledku politických udalostí. Pokles miery účasti 

v odborových zväzoch môže indikovať vplyv tendencie, kde zmeny technológií favorizujú 

kvalifikovaných zamestnancov. Ak podporujú technologické zmeny kvalifikovaných 

zamestnancov, dochádza k podkopávaniu koalície medzi nimi a nekvalifikovanými 

zamestnancami, pričom koalícia je základom vyjednávacej moci odborov, a následný pokles 

miery účasti v odboroch zväčšuje nárast rozptylu miezd. 

Zreteľným problémom empirických pokusov identifikovať dopad odborových zväzov na 

distribúciu miezd je, ako určiť ich vyjednávaciu silu pomocou kvantitatívnych ukazovateľov. 

Dopad kolektívneho vyjednávania závisí rozhodne na inštitucionálnej štruktúre, ktorá sa 

v každej krajine podstatne líši a ktorú makroekonomické premenné, ako napríklad hustota 

odborových zväzov nedokážu adekvátne vystihnúť. Centralizované vyjednávanie zlepšuje 

pozíciu zamestnancov a pomocou rozširovania noriem týkajúcich sa spravodlivého 

rozdelenia môže byť takémuto rozdeleniu nápomocné. 

 

Navrhované opatrenia, vedúce k znižovaniu nerovnosti (Atkinson, 2016 str. 132 - 145)  

Návrh č. 1: Smerovanie technologických zmien by malo byť explicitným záujmom 

zákonodarcov. Mali by byť podporované inovácie v takej podobe, ktorá umožní zvýšenie 

zamestnanosti pracujúcich a zdôrazní ľudský rozmer poskytovania služieb. Štát by sa mal stať 
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najvýznamnejším investorom do technologického pokroku, pričom je dôležité rozpoznať 

„kolektívny“ charakter inovácií. Vláda by mala v súperení medzi úsporami nákladov vďaka 

technologickému pokroku a straty ľudského kontaktu zabezpečiť dôstojnú pozíciu tých, ktorí 

sú znevýhodnení, a to nie len materiálne, ale taktiež vo vzťahu k novým technológiám. Nech 

už je pri moci ktorákoľvek politická strana, odborové zväzy by mali byť vždy prizývané 

k vyjednávaniu o všetkých opatreniach, ktoré sa ich môžu týkať. 

 

Návrh č. 2: Verejná politika by sa mala usilovať o vhodnú rovnováhu síl medzi 

záujmovými skupinami a pre tento účel by mala a) do politiky konkurencie zaviesť 

jednoznačne distribučnú dimenziu; b) zaistiť právny rámec, aby mohli odbory reprezentovať 

zamestnancov za rovnakých podmienok; c) pokiaľ neexistuje, potom zaviesť Sociálno-

ekonomickú radu20, v ktorej budú zastúpení sociálni partneri a mimovládne organizácie21. 

Táto by mala mať právomoc, posúvať na rokovanie parlamentu svoje poznatky o novej 

legislatíve týkajúcej sa trhu práce, reguláciu podnikania či sociálnej ochrany, prípadne 

určenie minimálnej mzdy a opatrenia s vplyvom na úroveň a zvyšovanie zákonných 

príspevkov. 

 

Zamestnanie a výplaty v budúcnosti (Atkinson, 2016 str. 132 - 145) 

Rozhodujúcu úlohu pri znižovaní nerovnosti má prístup znevýhodnených skupín na 

trhu práce k zamestnaniu a výška ich zárobkov. Povaha zamestnania (reprezentovaná 

                                                      
20

 Sociálno-ekonomická rada by mohla fungovať podobne, ako už existujúce orgány tohto typu. Mala by 
zahŕňať všetky možné záujmové skupiny vrátane mimovládnych organizácií a spotrebiteľských skupín 
a samozrejme tri základné skupiny, t. j. zamestnávateľov, odbory a vládu. Na jej činnosti by sa mohli podieľať aj 
tí, ktorí sa v súčasnosti nepohybujú na trhu práce, napr. študenti, ktorí v súčasnosti stoja mimo rozhodovacieho 
procesu. V našom prípade by túto funkciu zastávala Hospodárska a sociálna rada SR 
21

 Členské krajiny EÚ musia naviac zohľadniť európsku dimenziu, avšak všetko čo je súčasťou uvedených dvoch 
návrhov, dobre dopĺňajú už existujúce politiky v rámci EÚ, zvlášť podpora konkurencie a rozvoj rolí sociálnych 
partnerov. 
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„pracovnými miestami“  - kde každý pracovník mal jedno, „jemu pridelené“ pracovné miesto, 

zväčša na plný úväzok22) sa mení a pravidelná práca na plný úväzok je postupne nahrádzaná 

rôznymi formami tzv. neštandardných foriem zamestnaní a ľuďmi, ktorí ponúkajú svoje 

profesijné „portfólio“. Následky meniacej sa povahy zamestnania sa prejavujú aj na tvorbe 

sociálnej ochrany. Zamestnanie samo o sebe dnes nestačí. Ak je niekto zamestnaný, 

neznamená to, že už nie je chudobný. 

V 20. storočí boli pracovné miesta v krajinách OECD prevažne klasickými stálymi 

pracovnými miestami, ale 21. storočie zažíva návrat k čomusi, na čo dnes nahliadame ako na 

neštandardné formy zamestnania23. Najčastejším typom je práca na čiastočný úväzok. 

Existuje viac foriem neštandardnej práce. Za pracujúcich v neštandardných pracovných 

vzťahoch považujeme nielen osoby pracujúce na čiastočný úväzok, ale tiež tých, ktorý majú 

zmluvu na dobu určitú, tých, ktorí pracujú z domova a v iných prostrediach, napríklad 

vykonávajú sezónnu, príležitostnú prácu, prácu na diaľku, pracujú v rodine alebo sú SZČO24. 

Hlavným rysom spoločným pre všetky tieto skupiny pracujúcich je, že sa ich pracovné 

podmienky odlišujú od podmienok pre „typického zamestnanca“ (imaginárna osoba 

zamestnaná na plný úväzok na dobu neurčitú). Pracovné podmienky odlišné od štandardu 

môžu zahŕňať aj prípady, keď človek nedostáva plat či mzdu. Rastie napríklad miera účasti na 

neplatených stážach, pri ktorých mladí ľudia pracujú zdarma v nádeji, že si neskôr zaistia 

prístup na platenú pozíciu, alebo rastie počet ľudí pracujúcich na zmluvu s nevyjadreným 

úväzkom, ktorí sú považovaní za zamestnaných, avšak nemajú zaručený žiadny počet hodín, 

ktorý musia týždenne opracovať, a môže sa stať, že v niektorom týždni nezarobia nič. Pomaly 

teda začína byť zavádzajúce hovoriť o tom, či ľudia majú alebo nemajú zamestnanie. Práca 

                                                      
22

 Za štandardný model zamestnania je dnes v ekonómii, často implicitne, považované pravidelné zamestnanie 
na plný úväzok. Ľudia buď pracujú, alebo nie. Ide o fenomén áno-nie (0,1). Cieľom politiky zamestnanosti je 
preskupiť jedincov z pólu nie do pólu áno. Moderný koncept nezamestnanosti je potom odvodený od jedného 
konkrétneho pracovného vzťahu, t. j. takého, ktorý bol spojený so stálym usporiadaním veľkovýroby, ktorá 
vyžaduje radikálne oddelenie práce, rodiny a voľnočasových aktivít v čase i priestore. 
23

 Na základe meniaceho sa trhu práce bude evidentne potrebné upraviť systém sociálneho poistenia, ktorý bol 
navrhnutý na základe toho, že ľudia mávali jediné pracovné miesto na plný úväzok. 
24

 Niekedy aj tzv. živnosť „z donútenia“. 
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jednoducho nie je činnosťou áno-nie. Trh práce v 21. storočí je komplexnejší a vďaka tomuto 

vplyvu premýšľame ako o ceste von z chudoby a o plnej zamestnanosti ako o prostriedku, 

ktorý môže prispieť k zníženiu nerovnosti (Atkinson, 2016 str. 149 - 151). 

K plánovaniu cieľa plnej zamestnanosti je teda nutné pristupovať diferencovanejším 

spôsobom s ohľadom na meniacu sa povahu trhu práce. Najzreteľnejším dôkazom zlyhania 

trhu – t. j. existencia nerovnováhy medzi ponukou a dopytom – je, že existuje nedobrovoľná 

nezamestnanosť, čo naznačuje, že cieľom moderného trhu práce by malo byť minimalizovať 

nedobrovoľnú nezamestnanosť. 

 

Návrh č. 3: Vláda by na zmenenom trhu 21. storočia mala fungovať ako 

zamestnávateľ posledného východiska z núdze. Mala by prijať explicitné ciele, aby zabránila 

nedobrovoľnej nezamestnanosti a aby ju znížila. Túto ambíciu by mala podporiť tým, že 

ponúkne zaručené verejné zamestnanie za minimálnu mzdu pre všetkých, ktorí o takéto 

zamestnanie stoja. Vytvorila by sa tak „dostatočná zásobáreň verejných pracovných miest“. 

Tento návrh by bol určený pre jednotlivcov, ktorí hľadajú zamestnanie a spĺňajú základné 

kvalifikačné požiadavky, pre ktorých by bola zaručená pracovná pozícia na určitý minimálny 

počet hodín týždenne s platom na úrovni minimálnej mzdy v niektorom z verejných úradov či 

schválenej neziskovej inštitúcii. Tu by existoval priestor pre zamestnávanie ľudí v oblastiach, 

kde došlo k ich obmedzeniu: starostlivosť o dieťa, predškolské vzdelávanie, školstvo, služby 

pre mládež, zdravotníctvo, starostlivosť o dôchodcov, rozvoz jedla a podporné ochranné 

služby (Atkinson, 2016 str. 154 - 159). 

 

Návrh č. 4: Mala by existovať národná platová politika obsahujúca dva prvky: 

zákonnú minimálnu zložku stanovenú v závislosti na životnom minime, a kódex pre platové 

ohodnotenie nad minimom vychádzajúci z „národnej diskusie“, ktorá zahŕňa i Sociálnu 
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a ekonomickú radu. Národná diskusia by sa teda viedla na Sociálnej a ekonomickej rade 

a zahŕňala by všetky záujmové skupiny25 (Atkinson, 2016 str. 161). 

Prvým prvkom takejto mzdovej politiky by bola zákonná minimálna mzda. Kľúčová otázka 

ale znie, na akú úroveň nastaviť minimálnu mzdu, ktorá by nemala narastať nerealistickým 

tempom, s ktorým by zamestnávatelia nevedeli udržať krok. Mzdové požiadavky závisia aj na 

ďalších prvkoch, ktoré vstupujú do procesu stanovenia disponibilného príjmu domácnosti, 

ako napríklad kapitálové príjmy a sociálne transfery. Princípy mzdového kódexu by zase mali 

riadiť rozptyl platov medzi hornou a dolnou časťou platového rebríčka a riešiť tiež to, aby 

ľudia boli rovnako platení za prácu zodpovedajúcu rovnakej hodnote (Atkinson, 2016 str. 162 

– 167). 

Tieto štyri opatrenia by sme mohli považovať za celostný program, alebo aspoň jeho časť, 

nakoľko medzi opatreniami existujú vzájomné súvislosti. Niektoré opatrenia budú 

efektívnejšie, pokiaľ budú sprevádzané inými časťami programu. Napríklad efektívne 

fungovanie Sociálnej a ekonomickej rady podľa návrhu č. 4 by bolo jednoduchšie, pokiaľ by 

právna pozícia odborov bola posilnená podľa bodu č. 2. 

 
 
 

2.1.4  Vplyv minimálnej mzdy na vývoj ekonomík 

Pri štúdiu vplyvu minimálnej mzdy na vývoj ekonomík bude vhodné, zadefinovať si 

rámec vplyvu minimálnej mzdy na vývoj ekonomiky formou prehľadnej myšlienkovej 

                                                      
25

 Niekedy je ťažké dosiahnuť dobrovoľnú dohodu, avšak ako náhle k nej dôjde, je navzdory zmenám vo vláde 
pravdepodobnejšie, že ju budú ľudia dodržiavať, skôr než akékoľvek zákonné kontrolné mechanizmy. Je málo 
pravdepodobné, že dôjde k pokroku, pokiaľ neexistuje široká podpora verejnosti. Je potrebné zintenzívniť 
„národnú diskusiu“ o distribúcii príjmov s ohľadom na širší otázku distribúcie zisku z rastúcej ekonomiky. 
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mapy26, prostredníctvom ktorej  zmapujeme faktory, fenomény, ekonomické teórie, 

legislatívu, trh práce - ich súvislosť s inštitútom minimálnej mzdy. 

Minimálna mzda: 

 Pracovnoprávne vzťahy (individuálne aj kolektívne) 

 Pracovné právo (individuálne aj kolektívne) 

 Pružná pracovná doba 

 Zamestnanosť 

 Nezamestnanosť 

 Politiky trhu práce27 

 

 Dočasná práca, flexicurita 

 Zmeny pracovného trhu v 21. storočí 

 Sprostredkovanie práce 

 Zabezpečenie zamestnanosti v kontexte aktuálnych potrieb hospodárstva 

 Personálny lízing 

 

 Keynesianizmus 

 Postkeynesyanizmus 

 Nový Keynesianizmus 

 Hospodárska politika orientovaná dopytom 

 Nová neoklasická syntéza 

 

                                                      
26

 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/mindestlohn.html?extGraphKwId=136690  
27

 Politiku trhu práce môžeme charakterizovať ako systém podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na 
pracovné miesta na trhu práce. Je to súbor foriem, činností, opatrení a nástrojov, ktoré sa majú uplatňovať v 
službách zamestnanosti pri práci s evidovaným nezamestnaným. Zákony upravujúce služby zamestnanosti však 
sledujú i to, aby jednotlivci, ktorým úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomáhajú pri riešení ich pracovného 
uplatnenia, napomáhali i vlastným úsilím realizovať ciele politiky trhu práce. http://www.epi.sk/odborny-
clanok/Aktivna-politika-trhu-prace.htm  

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/mindestlohn.html?extGraphKwId=136690
http://www.epi.sk/odborny-clanok/Aktivna-politika-trhu-prace.htm
http://www.epi.sk/odborny-clanok/Aktivna-politika-trhu-prace.htm
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 Zlyhania trhu 

 Monopolné súťaže 

 Hospodárske / podnikateľské plány a realita trhu 

 Verejné statky ako typ trhového zlyhania 

 Stav zlyhania 

 

 Teória trhu práce (vrátane navrhovaných reforiem trhu práce) 

 Formy trhu práce28 

 Subjekty trhu práce29 

 Dopyt po práci 

 Rovnováha trhu práce 

 Mzdové tarify 

 Segmentačné teórie 

 Vyhľadávanie zamestnancov 

 

Keynesovstvo (Zdroj: Wikipedia30) 

Súhrnné označenie pre ekonomické školy myslenia v 20. a 21. storočí, akýsi opak škôl (neo) 

klasickej ekonómie a (neo) konzervatívnej ekonómie: 

Je to ekonomický smer, ktorý ospravedlňuje zásahy štátu do verejnej ekonomické sféry. 

Základy položil britský ekonóm John Maynard Keynes. 

                                                      
28

 Napríklad s prevahou práce vo výrobe, alebo v službách. Trh práce rozdelený z územného hľadiska na 
miestny, národný či svetový.  
29

 Napríklad: Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty (vyrábajú tovary  a  služby s cieľom predať ich, 
obchodujú s výrobnými faktormi = práca, pôda, kapitál). Domácnosti (spotrebitelia) – tvoria ponuku na trhu 
práce (sú teda kupujúcim subjektom na trhu tovarov/služieb i predávajúcim subjektom na trhu výrobných 
faktorov). Štát - vstupuje na trh najmä ak je potrebné odstrániť negatíva trhu alebo podporiť pozitívne  vplyvy -
tvorí dopyt na trhu práce. Je aj kupujúci, aj predávajúci subjekt. 
30

 https://sk.wikipedia.org/wiki/Keynesovstvo  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Keynesovstvo
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Najvýznamnejšou knihou keynesiáncov je kniha Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a 

peňazí vydaná v roku 1936. Kniha bola reakciou na veľkú hospodársku krízu z prelomu 

dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia. Väčšina ekonómov dovtedy verila, že pokiaľ nie 

je voľný trh deformovaný štátnymi zásahmi, pri akejkoľvek zmene v prostredí sa trhové 

podmienky automaticky prispôsobia dlhodobo najefektívnejšiemu trendu. Kríza však zasadila 

ranu neoklasickej ekonómii, ktorá bola dovtedy uznávaná ako ekonomika hlavného prúdu. 

Keynes na základe makroekonomických analýz dospel k záveru, že za určitých okolností sa 

nemusí trh nutne vždy približovať najefektívnejšiemu bodu, ale môže sa ustáliť v situácii, 

kedy je hrubý domáci produkt nízky a nezamestnanosť vysoká. V očiach keynesiánskych 

ekonómov je nezamestnanosť najväčším zlom v ekonomike. 

Z týchto dôvodov vidí keynesiánska politika východisko vo fiskálnej politike (rozpočtovej). 

Týmto východiskom je štátna rozpočtová stimulácie agregátneho dopytu v dobách depresie 

a krytie jej schodku v dobe konjunktúry. Inými slovami, v dobe ekonomickej prosperity štát 

vytvára prebytky, ktorými následne stimuluje ekonomiku v dobe krízy, kedy ekonomika 

stagnuje. 

V súlade s touto teóriou bol rozpracovaný i politicko-hospodársky program New Deal 

prezidenta USA F. D. Roosevelta, ktorého súčasťou bol i jeden z najväčších projektov 

z verejných zákaziek v histórii ľudstva, projekt TVA (regulácia brehu rieky Tennessee s 

výstavbou množstva priehrad a vodných nádrží). Patrili sem napríklad aj opatrenia ktoré mali 

za úlohu koordinovať priemyselné odvetvia, stanovovať výrobné kvóty, obmedziť 

„neefektívny“ konkurenční boj, zvyšovať mzdy, stanoviť minimálny a maximálny pracovní 

čas. Jednotlivé priemyselné a obchodné odvetvia mali naviac povinnosť vyhotoviť súpisy 

výrobných podmienok, tzv. kódexy čestnej konkurencie, ktoré zakazovali nočnú prácu, 

stanovovali minimálne ceny atď. Zároveň bolo umožnené, aby sa vláda podieľala na mzde 

zamestnancov v niektorých súkromných podnikov. Výrazne boli podporované aj 

rekvalifikačné kurzy pre zamestnancov. 
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Po druhej svetovej vojne prevzali keynesiánstvo v podstate všetky vyspelé krajiny sveta a ich 

predstavitelia sa ním inšpirovali pri zostavovaní svojich politických programov. Avšak 70. 

rokoch 20. storočia bola táto teória podrobená zdrvujúcej kritike a z väčšej časti bola 

nahradená monetarizmom. Dôvodom boli nové javy v ekonómii, ktoré keynesiánci 

nedokázali vysvetliť. 

Klasickí ekonómovia tvrdia, že keynesiánstvo je zodpovedné za problémy štátnych rozpočtov 

v 60. a 70. Rokoch (stali sa hlboko deficitnými), kedy bolo keynesiánstvo hlavným 

ekonomickým prúdom v západnom svete (najmä v Spojených štátoch a Veľkej Británii). 

Vtedy došlo k veľkej inflácii a problémom ekonomiky a v reakcii na to začal prevládať vplyv 

(neo)klasických ekonomických škol. 

V súvislosti s poslednou krízou skúšali niektoré vlády aplikovať niektoré neokeysyánske 

stratégie. Neokeynesiánstvo a neoliberalizmus (klasické ekonomické školy) sú dnes dvomi 

hlavnými súperiacimi prúdmi ekonómie. 

Trh práce a jeho základná charakteristika 

„Trh práce je miestom, kde sa stretáva dopyt po práci zo strany potenciálnych 

zamestnávateľov s ponukou práce, ktorú predstavujú jednotlivci uchádzajúci sa o 

zamestnanie, pričom predmetom kúpy a predaja nie sú jednotlivé osoby, ale ich pracovná 

sila.“ Pre trh práce platia rovnaké zákonitosti ako na ostatných trhoch, no existujú aj 

špecifiká, ktoré vyplývajú z charakteru práce ako osobitého výrobného faktoru. 

Práca neexistuje sama o sebe, prácu vykonávajú ľudia, ktorí sú nositeľmi schopnosti 

pracovať. Je cieľavedomou činnosťou ľudí, ktorí využívajú svoje fyzické a psychické danosti 

na výrobu výrobkov a služieb, ktoré slúžia na uspokojenie potrieb obyvateľstva. Z toho 

dôvodu je práca činnosťou, ktorú vynakladajú subjekty pri tvorbe výrobkov a služieb a súhrn 

fyzických a psychických schopností jedinca pre výkon práce označujeme pojmom pracovná 

sila. Množstvo práce, ktorým ekonomika disponuje, závisí od počtu osôb schopných a 
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ochotných pracovať. V súvislosti s množstvom práce rozlišujeme jej intenzitu a produktivitu 

(Šenkýřová, 2010, str. 15): 

 Intenzita práce je charakterizovaná ako množstvo vykonanej práce za určitú časovú 

jednotku. Rast intenzity práce je spôsobený zvýšeným úsilím pracovníka, čím 

samozrejme dochádza k nárastu jeho výkonu. Každý pracovník má určitú hranicu 

určenú svojimi fyzickými a psychickými predpokladmi, ktorej prekračovanie má 

nepriaznivý dopad na pracovnú silu a kvalitu produkcie. Zvyšovanie intenzity práce je 

z tohto dôvodu značne obmedzené. Nemožno však zamieňať pojem intenzita práce s 

jej produktivitou. 

 Produktivita práce je vo všeobecnosti definovaná ako podiel výstupu danej práce 

a počtu pracovníkov. Narastajúci počet výstupov pri rovnakom počte zamestnancov 

spôsobuje jej rast. Produktivita práce je podmienená: 

- technológiou, resp. spôsobom využívania výrobných faktorov, 

- organizáciou a štruktúrou výroby, 

- zdokonaľovaním výrobných strojov a zariadení, 

- skvalitňovaním pracovnej sily. 

Subjekty trhu práce 

Pre analýzu diania na trhu práce vychádzame z dvoch základných komponentov trhu 

práce, a to ponuky práce a dopytu po práci, ktorých vzájomné pôsobenie v ideálnych 

podmienkach vyúsťuje do rovnováhy na pracovnom trhu. Pre správne pochopenie 

fungovania vzťahov na trhu práce pokladáme za dôležité porozumieť tomu, ako ekonomická 

teória definuje ponuku práce a dopyt po práci (ich bližšia charakteristika, ako aj faktory, 

ktoré rovnováhu na trhu práce narúšajú). 

Pracovný trh je založený na vzťahu dvoch subjektov, toho subjektu, ktorý prácu 

ponúka (domácnosti, odborové združenia) a toho subjektu, ktorý prejavuje záujem a je 

ochotný ponúknutú prácu kúpiť (podniky, firmy). „Snahou predávajúceho je predať za 
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prijateľnú, z jeho pohľadu však najvyššiu možnú cenu. Prípadné zníženie ceny zo strany 

predávajúceho však nie je vylúčené. Kupujúci má na druhej strane záujem na tom, aby táto 

cena bola čo najnižšia a aby ponúknutá práca bola zároveň čo najkvalitnejšia. Výsledkom 

tohto procesu je nákup, resp. predaj ponúkanej práce alebo jej odmietnutie, pričom je nutné 

zdôrazniť, že účinkovanie oboch subjektov na trhu práce je charakteristické slobodným 

rozhodovaním.“ 

Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest, teda trh 

pracovných príležitostí, a na druhej strane ponuku pracovných síl. Obe majú svoje základné 

črty a charakteristiky (Šenkýřová, 2010, str. 16-18): 

Ponuka práce 

Ekonomická teória v súvislosti s ponukou pracovnej sily rozlišuje: 

a) Individuálnu ponuku práce, ktorá predstavuje množstvo práce, s ktorým 

prichádza na trh spotrebiteľ, resp. domácnosť s cieľom maximalizovať svoj 

celkový úžitok. Jednotlivé domácnosti prejavujú ochotu pracovať a realizujú 

základnú voľbu, či vstúpiť alebo nevstúpiť na trh práce a ak áno, za akých 

podmienok. Ponuka práce závisí najmä od ochoty jednotlivých domácností 

pracovať, ktorá je odvodená od ich preferencií a od úsilia maximalizovať 

celkový úžitok. Analýza individuálnej ponuky práce so sebou prináša otázku, 

ako reaguje pracovná sila na zvýšenie reálnej mzdy a aký bude účinok vyššej 

mzdy na počet hodín odpracovaných počas jej života31. 

 

b) Tržná ponuka práce je výsledkom agregácie individuálnych ponúk práce v 

určitej profesii, resp. odvetví. 

 

                                                      
31

 Vo všeobecnosti platí, že záujem o prácu zo strany zamestnancov v prípade zvýšenia mzdovej úrovne rastie. 
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c) Agregátna ponuka práce je určená celkovým množstvom práce, ktoré sú 

všetky domácnosti ochotné ponúknuť pri danej úrovni reálnej mzdy na 

pracovnom trhu. 

 

Dopyt po práci 

„Pojmom dopyt po práci rozumieme celkový objem pracovných síl, ktoré na trhu práce, 

pri určitej výške mzdy, požadujú jednotliví zamestnávatelia.“ Dopyt po práci je 

reprezentovaný štátnymi či verejnými inštitúciami alebo výrobcami, ktorých cieľom je 

maximalizácia zisku. Je závislý na ostatných výrobných faktoroch, predovšetkým však na 

veľkosti kapitálu a použitej technológii. Dopyt po práci je pri dokonalejšej technológii nižší, 

no náročnejší na stupeň dosiahnutej kvalifikácie a pri jednoduchšej technológii je to z 

logických príčin presne opačne.  

V podmienkach dokonale konkurenčného prostredia, nemenného objemu kapitálu 

a pružných cien a miezd platí, že ak dochádza k zvyšovaniu úrovne reálnej mzdy, podnik v 

záujme zachovania maximálneho zisku bude dopyt po práci znižovať. V opačnom prípade, 

keď dochádza k poklesu reálnej mzdy, sa podniku oplatí zvyšovať počet pracovnej sily.  

Z charakteristík pracovného trhu vyplýva, že dopyt po práci je klesajúcou funkciou reálnej 

mzdovej sadzby. Podniky a domácnosti sú však v podmienkach reálneho ekonomického 

prostredia ovplyvňované množstvom vonkajších faktorov, ktoré vyplývajú zo situácie na 

danom trhu práce. Ide najmä o intervencie štátu do ekonomiky, úroveň konkurenčného 

prostredia (napr. v konkrétnom odvetví) a mnohé ďalšie. 

 

Odmena za prácu, podstata a formy mzdy (Šenkýřová, 2010, str. 18-19) 
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Práca je výrobným faktorom, z čoho plynie, že rovnako ako iné zdroje má svoju cenu, 

ktorá vzniká vzájomným pôsobením ponuky a dopytu na pracovnom trhu. Mzda je teda 

výsledkom fungovania pracovného trhu. Cenu práce nazývame mzdou a je odmenou za 

vykonanú prácu. Úlohou mzdy je ohodnotiť všetky aspekty výkonov pracovníka. Pojem mzda 

vo všeobecnosti zahŕňa mzdy, platy, príplatky a ostatné mzdové zložky ustanovené v 

mzdových predpisoch, prípadne v kolektívnych zmluvách. 

Suma peňažných prostriedkov, ktoré prináležia pracovníkovi po vykonaní práce, sa 

označuje ako nominálna mzda, pričom sa nerozlišuje, o akú formu mzdy ide. Môže pritom ísť 

aj o časovú, úkolovú alebo zmiešanú mzdu.32 

Kúpyschopnosť nominálnej mzdy vyjadruje mzda reálna, ktorá odráža množstvo tovarov a 

služieb, ktoré si zamestnanec za svoje zarobené financie môže kúpiť. Reálna mzda je 

ukazovateľom spotreby pracovníka a poukazuje na jeho životnú úroveň. 

Úroveň reálnej mzdy závisí predovšetkým od: 

 Výšky nominálnej mzdy 

 Úrovne cien tovarov a služieb, ktoré spotrebiteľ nakupuje 

Porovnávanie jednotlivých miezd vychádza z indexu reálnej mzdy, ktorý je vyjadrený ako 

podiel indexu nominálnej mzdy a indexu spotrebiteľských cien. 

Index reálnej mzdy = index nominálnej mzdy / index cien tovarov a služieb x 100 

 

Rovnováha na trhu práce (Šenkýřová, 2010, str. 19-20) 

                                                      
32 Časová mzda vyjadruje odmenu za určitý čas (hodinu, deň, týždeň, mesiac), z tohto dôvodu rozlišujeme 

hodinovú, dennú, týždennú a mesačnú mzdu. Úkolová mzda je modifikáciou časovej mzdy, pri jej určení sa 
vychádza z priemerného počtu výrobkov, ktoré pracovník vyrobí. Zmiešaná mzda je kombináciou mzdy časovej 
a úkolovej. 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

41 

Cieľovou situáciou vzájomného pôsobenia ponuky práce a dopytu po nej je dosiahnutie 

rovnováhy, ku ktorej dochádza vtedy, keď sa agregátny dopyt vyrovná s agregátnou 

ponukou. Ide teda o stav, kedy domácnosti ponúkajú pri danej úrovni reálnej mzdy toľko 

práce, koľko sami chcú a podniky najímajú také množstvo pracovnej sily, koľko sú pri danej 

mzdovej úrovni najímať ochotní.  

Z vyššie uvedených charakteristík vyplýva, že k vychýleniu trhu práce z rovnováhy 

dochádza so zmenou úrovne reálnej mzdy. Na zvýšenie reálnej mzdy, ku ktorej dochádza 

napríklad zavedením inštitútu minimálnej mzdy, pôsobením odborov alebo pôsobením 

efektívnostných miezd, zamestnávatelia reagujú znížením počtu pracovných miest. Naopak, 

u zamestnancov so zvyšujúcou mzdou rastie ochota pracovať. Týmto protichodným záujmom 

dochádza na trhu práce k vzniku nerovnováhy. Časť zamestnancov, ktorá by za vyššiu mzdu 

pracovať chcela, túto možnosť vzhľadom na obmedzené množstvo pracovných miest nemá. 

Vzniká prebytok pracovníkov v danej profesii, ktorý trvá až do momentu, kedy úroveň tržnej 

mzdy klesne na rovnovážnu úroveň. 

V opačnom prípade, ak bude tržná mzdová sadzba nižšia, než je úroveň rovnovážnej 

mzdy, vzniká nedostatok pracovných síl. Tento stav bude pretrvávať dovtedy, kým sa tržná 

mzdová sadzba nevráti na pôvodnú rovnovážnu úroveň. 

Minimálna mzda33 (Šenkýřová, 2010, str. 21) 

 

Ekonómovia sa na pojem minimálna mzda pozerajú z viacerých uhlov pohľadu. V 

názore na zavedenie, prípadne výšku minimálnej mzdy medzi nimi nedochádza k 

stopercentnej zhode. Zavedenie inštitútu minimálnej mzdy môže byť za určitých okolností 

pre spoločnosť prínosom, avšak jej existencia môže so sebou prinášať aj mnoho vážnych 

                                                      
33

 Definíciu, funkcie aj historický vývoj minimálnej mzdy (zmeny veličiny) sme uviedli v iných kapitolách. 
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ekonomických problémov. Problematike minimálnej mzdy a jej dopadov na ekonomiku sa  

venujeme aj v súvislosti s narušením rovnováhy na pracovnom trhu. 

Faktory ovplyvňujúce rovnováhu na trhu práce 

Napríklad34 (Šenkýřová, 2010, str. 22): 

 zavedenie inštitútu minimálnej mzdy, 

 pôsobenie odborov, 

 existencia tzv. efektívnostných miezd. 

Narušenie rovnováhy na trhu práce v dôsledku zavedenia inštitútu minimálnej mzdy 

(Šenkýřová, 2010, str. 22-23) 

Minimálna mzda, jej zavedenie a dopady na trh práce sú často veľmi diskutovanou 

témou v trhových ekonomikách. Hoci by mala pomôcť nekvalifikovaným alebo málo 

kvalifikovaným osobám na trhu práce, jej zavedenie tieto osoby väčšinou odsudzuje 

k nedobrovoľnej nezamestnanosti. Dôvodom je skutočnosť, že jediné, čím môžu osoby s 

nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou konkurovať ostatným je, že budú prácu ponúkať za nižšiu 

cenu, a to im stanovanie minimálnej mzdy neumožňuje.  

 

Ak zákon o minimálnej mzde stanoví jej výšku nad úroveň rovnovážnej mzdy, 

dochádza k zvýšeniu množstva ponúkanej práce v porovnaní s predchádzajúcim 

rovnovážnym stavom a dochádza k prebytku pracovníkov na trhu práce. Prácu nemajú všetci 

pracovníci, ktorí o ňu majú záujem. Dochádza teda k zoskupovaniu ľudí (najmä 

nizkokvalifikovanej a najmenej skúsenej pracovnej sily), ktorí síce chcú pracovať, ale nemôžu 

pre nedostatok voľných pracovných miest. Ak sa mzda udržiava nad úrovňou rovnovážnej 

mzdy, následky vždy nesie určitá skupina ľudí, ktorá ostane bez práce. Dochádza tak k vzniku 

                                                      
34

 Pri hľadaní odpovede na otázku, čo spôsobuje narušenie rovnováhy pracovného trhu, sú často spomínané 
práve tieto tri významné faktory. 
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nezamestnanosti. Zavedenie minimálnej mzdy je len jednou z možných príčin toho, že nie 

všetci, ktorí pracovať chcú, pracovať môžu. Existujú však aj ďalšie dve skutočnosti, ktoré 

pôsobia na udržiavanie miezd nad rovnovážnou úrovňou, a to činnosť odborových zväzov 

a existencia efektívnostných miezd. 

 
 
Odbory a kolektívne vyjednávanie ako faktor ovplyvňujúci rovnováhu trhu práce 

(Šenkýřová, 2010, str. 22-24) 

Odbory zohrávajú v jednotlivých ekonomikách dôležitú úlohu. Ovplyvňujú pracovný 

trh vyjednávaním medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Odbory, resp. združenie 

zamestnancov, so svojím zamestnávateľom typicky vyjednávajú vyššie mzdy, prémie alebo 

lepšie pracovné podmienky prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Kolektívnym 

vyjednávaním rozumieme proces vyjednávania medzi zástupcami firiem a jej 

zamestnancami, v ktorom sa stanovujú vzájomne prijateľné pracovné podmienky. Ide o 

zložitý proces plný vzájomných konfrontácií, ústupkov a kompromisov. 

V konečnom dôsledku ide predstaviteľom oboch sporných strán o to, aby boli zamestnanci 

vo svojej práci spokojní a produktívni. Žiaduce je teda uzavretie dohody. V prípade, že sa 

strany nedohodnú, môže situácia vyústiť do hromadného protestu alebo štrajku. Pre 

zamestnávateľa, resp. podnik táto udalosť znamená stratu produkcie a s ňou spojených 

ziskov, a tak väčšinou ustúpi a pristúpi na požiadavky svojich zamestnancov zoskupených v 

odborových hnutiach, ktorých ekonomická sila spočíva práve v schopnosti odmietnuť 

pracovať pri presadzovaní pracovných a iných záujmov. „Odbory nadobúdajú trhovú silu tým, 

že získavajú legálny monopol na poskytovanie pracovných služieb pre určitú firmu alebo 

odvetvie.“ Odbory si v mzdovej oblasti kladú za cieľ dosiahnutie vyššej úrovne mzdy než 

predstavuje úroveň rovnovážnej mzdy. V dôsledku odbormi umelo zvýšenej reálnej mzdy 

však môže nastať aj pokles zamestnanosti. V takomto prípade, dosiahnutie vyššej než 

rovnovážnej mzdy v procese kolektívneho vyjednávania je teda obdobne ako zavedenie 

inštitútu minimálnej mzdy sprevádzané rastúcim počtom ľudí bez zamestnania. 
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Ekonómovia sa nezhodujú v tom, či je činnosť odborov pozitívna alebo negatívna pre vývoj 

ekonomiky ako celku. Argumentom tých, ktorí pôsobenie odborov podporujú, je, že 

prispievajú k skvalitneniu vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a že 

prostredníctvom zvýšenia reálnej mzdy pomáhajú mnohým pracovníkom. Na druhej strane, 

kritici odborových organizácií zastávajú názor, že ich pôsobenie na trhu práce zvyšuje 

nezamestnanosť a znižuje mzdy v odvetviach bez odborovej angažovanosti. Z uvedených 

charakteristík môžeme usudzovať, že za určitých okolností môže byť činnosť odborov pre 

ekonomiku prospešná a za určitých okolností môže byť priam škodlivá. 

 

Teória efektívnostných miezd (Šenkýřová, 2010, str. 24-26) 

Teória efektívnostných miezd vyzdvihuje tvrdenie, že podniky vyrábajú efektívnejšie, 

keď platia svojim zamestnancom vyššiu mzdu než tú, ktorá zodpovedá jej rovnovážnej 

úrovni. Preto sa množstvo firiem snaží svojim zamestnancom vyplácať vyššiu odmenu za 

prácu aj napriek faktu, že na trhu existuje prevaha ponuky práce nad dopytom po nej. Teória 

efektívnostných miezd prináša viacero pohľadov na skutočnosť, že podnik môže zvýšením 

mzdy dosiahnuť vyššie množstvo produkcie. 

 
Aké faktory skutočne ovplyvňujú zamestnávateľov k tomu, že vyplácajú svojim 

zamestnancom vyššie mzdy, vysvetľuje niekoľko teórií, pričom každá má svoje individuálne 

vysvetlenie. Medzi teórie vysvetľujúce fenomén zavádzania efektívnostnej mzdy patria 

napríklad: 

 

 Zdravie pracovníkov (tzv. Nutričný model) – Úzky vzťah medzi zdravím pracovníkov 

a ich výkonnosťou (lepšie platený zamestnanec si môže dovoliť kúpiť kvalitnejšie 

jedlo, alebo zaobstarať lieky či vitamíny), znižovanie rizika ochorenia zamestnancov 

zvyšuje produktivitu výroby, čím dochádza k zvýšeniu zisku firmy. Táto teória má 

uplatnenie najmä v chudobnejších a menej rozvinutých krajinách. 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

45 

 

 Fluktuácia (tzv. Labour Turnover Model) - Podniky sa častokrát obávajú straty svojich 

zamestnancov, ktorí môžu opustiť svoje zamestnanie z viacerých dôvodov (lepšie 

platové podmienky, vyššia riadiaca pozícia alebo mnoho ďalších objektívnych alebo 

subjektívnych dôvodov). Pre nejednu spoločnosť je školenie nových zamestnancov 

pomerne nákladnou záležitosťou, čo sa premieta do ich prevádzkových nákladov. 

Preto sa firmy usilujú v záujme zníženia, resp. obmedzenia tejto fluktuácie ponúkať 

svojim zamestnancom vyššiu mzdu. 

 

 Pracovné úsilie (tzv. Shirking Model) – Predmetom tejto teórie sa stáva vzťah medzi 

pracovným úsilím zamestnanca a výškou odmeny za vykonanú prácu. Mnohé firmy 

nechávajú svojim zamestnancom určitú mieru voľnosti v plnení svojich pracovných 

povinností, avšak kontrola zo strany vedenia je častokrát nákladnou záležitosťou, 

preto si výkonnosť svojich zamestnancov „poistia“ vyššou úrovňou mzdy. 

Zamestnanci sú vyššou úrovňou mzdy motivovaní podávať vyššie a kvalitnejšie 

pracovné výkony 

 

 Kvalita pracovníkov – Súvislosť medzi výškou mzdy a kvalitou pracovníkov. Táto 

teória je založená na predpoklade, že zamestnávateľ nie je schopný prilákať lepších 

a kvalifikovanejších zamestnancov inak, ako ponúknutím vyššej mzdy. Tým, že 

vypláca vyššiu mzdu, sa jej zvyšuje možnosť najať lepšieho pracovníka, pretože 

kvalifikovaný pracovník je zväčša ochotný akceptovať len vyššiu mzdu. Ak 

zamestnávateľ ponúkne svojim zamestnancom nižšiu mzdu, tak s veľkou 

pravdepodobnosťou príjme do pracovného pomeru nedostatočne kvalifikovanú 

pracovnú silu. 
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Vo všeobecnosti, zvyšovanie počtu nezamestnaných osôb v dôsledku zavádzania 

efektívnostnej mzdy podnikmi má obdobné rysy ako nezamestnanosť plynúca z činnosti 

odborov alebo účinnosťou zákona o minimálnej mzde.  

 

K zvyšovaniu nezamestnanosti dochádza aj napriek tomu, že na pracovnom trhu je prevaha 

pracovných ponúk nad počtom pracovných síl. Zákon o minimálnej mzde a existencia 

odborov zabraňujú podnikom v znižovaní mzdy a pre teóriu efektívnostných miezd platí, že 

pre podnik je výhodnejšie vyplácať vyššiu mzdu než rovnovážnu. 

 

NEZAMESTNANOSŤ (Šenkýřová, 2010, str. 29-36) 

 

Prirodzeným fenoménom a súčasťou demokratickej spoločnosti založenej na trhovom 

hospodárstve je nezamestnanosť. Nezamestnanosť vzniká ako nerovnováha medzi ponukou 

a dopytom po pracovných silách. Pre zvýšenú ponuku pracovnej sily na trhu práce nie je 

vytvorený dostatočný dopyt, o čom svedčí nedostatok voľných pracovných miest. 

Nezamestnanosť je preto častokrát označovaná za prejav porúch na trhu práce. 

 

MIERA NEZAMESTNANOSTI 

 

Mieru neschopnosti hospodárstva využívať všetky zdroje práceschopného obyvateľstva, 

ktoré má k dispozícií, vyjadrujeme ako mieru nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti patrí 

k dôležitým ukazovateľom výkonnosti národného hospodárstva. Rozsah nezamestnanosti sa 

v bežnej hospodárskej praxi meria zvyčajne dvomi spôsobmi. 

 Počtom nezamestnaných osôb35 

 Percentuálnou mierou nezamestnanosti36 

                                                      
35 Počet nezamestnaných osôb vyjadrujeme ako rozdiel medzi veľkosťou pracovnej sily a veľkosťou 

zamestnanej pracovnej sily 
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PRIRODZENÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI 

Môžeme ju definovať ako najnižšiu udržateľnú mieru nezamestnanosti, pri ktorej sa 

trh práce nachádza v stave dlhodobej rovnováhy. Ak je v ekonomike dosiahnutá prirodzená 

miera nezamestnanosti, potom všetci ľudia, ktorí chcú pri danej mzdovej sadzbe pracovať, 

pracovať môžu. 

Prirodzená miera nezamestnanosti je podľa Miltona Friedmana „taká úroveň 

nezamestnanosti, ktorú by sme získali pomocou riešenia walrasovskej sústavy rovníc 

všeobecnej rovnováhy za predpokladu, že by obsahovala skutočné štrukturálne 

charakteristiky trhu práce a trhu statkov, vrátane tržných nedokonalostí, stochastickej 

premenlivosti ponuky a dopytu, nákladov na získanie informácií o voľných pracovných 

miestach a disponibilných pracovných silách, nákladoch mobility atď.“ Zjednodušene sa teda 

dá povedať, že prirodzená miera nezamestnanosti je taká miera nezamestnanosti, ktorá je 

výsledkom pôsobenia trhu a ktorú nie je možné trvalo ovplyvňovať nástrojmi monetárnej a 

fiškálnej politiky. 

Typy nezamestnanosti 
 

Pri charakteristike dobrovoľnej a nedobrovoľnej nezamestnanosti vychádzame z 

poznatku, že ceny vo všeobecnosti rastú alebo klesajú s cieľom dosiahnuť rovnováhu na trhu 

a vyčistiť 

konkurenčný trh37. Pri rovnovážnej cene je kupujúci ochotný kúpiť také množstvo statkov, 

aké je predávajúci ochotný predať. Na trhu práce však táto zákonitosť neplatí stopercentne 

a preto je nutné zamyslieť sa nad možnými príčinami zlyhávania pracovného trhu a 

príčinami faktu, že mnohí nemôžu nájsť prácu, aj keď sa o to intenzívne usilujú. 

 

                                                                                                                                                                      
36

 Pomer počtu nezamestnaných osôb, ktoré sa aktívne snažia získať zamestnanie a sú schopní to preukázať, a 
celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva vyjadrený v percentách 
37

 Čistenie trhu znamená, že pohyby cien uvádzajú trhy do rovnováhy - vyčisťujú ich od prebytočného 
dopytu alebo od prebytočnej ponuky 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

48 

DOBROVOĽNÁ NEZAMESTNANOSŤ 
 

Dobrovoľná nezamestnanosť je charakteristická stavom, kedy je počet 

nezamestnaných osôb nižší, nanajvýš rovný počtu voľných pracovných miest v danej 

ekonomike. Za predpokladu existencie pružných miezd38 na trhu práce dochádza k situácii, 

kedy sa trh vyčistí a dochádza k vytvoreniu rovnovážnej mzdovej úrovne. Podniky 

zamestnávajú všetkých pracovníkov s danou úrovňou kvalifikácie, ktorí sú za danú mzdu 

ochotní pracovať. Do úvahy musíme brať aj určité množstvo pracovníkov, ktorí sú síce 

ochotní pracovať, ale za vyššiu mzdu než je rovnovážna mzda, preto nemajú prácu. 

Nazývame ich dobrovoľne nezamestnanými39. 

 
 
NEDOBROVOĽNÁ NEZAMESTNANOSŤ 
 

Ak mzdová sadzba prevyšuje rovnovážnu mzdovú sadzbu, vtedy má záujem pracovať 

vyšší počet pracovníkov, než zodpovedá počtu voľných pracovných miest, avšak firmy sú 

z nich schopné zamestnať len určitý počet. Dochádza teda k prebytku zamestnancov, čím sa 

vytvorí skupina nedobrovoľne nezamestnaných ľudí, ktorí majú záujem pracovať ale za 

daných podmienok na trhu práce zamestnanie nenachádzajú. 

Mzdy majú v reálnom ekonomickom prostredí tendenciu prispôsobovať sa aktuálnemu stavu 

na trhu práce pomaly a nepružne. Nepružnosť miezd predstavuje veľmi zložitý problém trhu 

práce. Medzi jedno z možných vysvetlení zaraďuje ekonomická teória skutočnosť, že 

pracovný trh je regulovaným trhom. Mzdy sú zväčša administratívne určované 

zamestnávateľmi na dobu jedného roku. Firmy si stanovujú platové tabuľky, a keď dochádza 

k úprave mzdy, zvyšuje sa mzda väčšinou vo všetkých stupňoch o rovnaké percento. Nemusí 

tomu tak ale byť vždy. V tejto súvislosti je významný aj vplyv odborov, ktoré si kladú za cieľ 

                                                      
38

 Pružné mzdy sú také mzdy, ktorých výška vyvoláva zmeny v ponuke alebo dopyte po práci 
39

 Dobrovoľne nezamestnané osoby nepracujú z rôznych objektívnych alebo subjektívnych 
dôvodov, často pred prácou uprednostňujú štúdium, voľný čas, starostlivosť o domácnosť alebo inú 
činnosť. Medzi dobrovoľne nezamestnaných zaraďujeme aj absolventov, ktorí po ukončení štúdia 
hľadajú svoje prvé zamestnanie 
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zvyšovanie miezd a zásahy štátu v podobe zavedenia minimálnej mzdy. Mzdy na trhu práce 

s vysokou mierou pôsobnosti odborov sú ešte strnulejšie a nepružnejšie. Mzdy sa môžu 

určovať na dlhšie obdobie (spravidla 3 roky) a v prípade nerovnováhy na trhu práce sa nijak 

neupravujú. 

Ak sa mzdy v kratšom časovom horizonte nemenia tak, aby vyčistili trhy, vzniká nepomer 

medzi osobami, ktoré si prácu hľadajú a voľnými pracovnými miestami. Výsledkom 

pomalého prispôsobovania cien na trhu práce je nerovnováha, ktorá zapríčiňuje vznik 

rôznych foriem nezamestnanosti, ktoré postihujú mnohé súčasné trhové ekonomiky. 

V dlhom období majú mzdy sklon prispôsobovať sa zmenám na trhu pružnejšie, smerujú tak 

k vyrovnávaniu ponuky a dopytu. Nepomer medzi nezamestnanými osobami a počtom 

voľných pracovných miest sa zmierňuje, mzdy sa prispôsobujú trhovým podmienkam a počet 

nezamestnaných klesá. Avšak medzi krátkym a dlhým obdobím väčšinou dochádza k vzniku 

niekoľkoročných období s vyššou nezamestnanosťou. 

 

Formy nezamestnanosti 

Ekonomická teória na základe príčin nezamestnanosti rozlišuje jej tri formy40: 

 

FRIKČNÁ NEZAMESTNANOSŤ 
 

Ide o krátkodobú formu nezamestnanosti spojenú s plynulým prechodom z jedného 

zamestnania do druhého, z jedného regiónu do druhého alebo rôznymi etapami životného 

cyklu človeka. Spôsobená však môže byť aj nedostatočnou informovanosťou o pracovných 

príležitostiach. Dokonca aj v ekonomike s plnou zamestnanosťou vždy dochádza k určitej 

fluktuácii ľudí, napríklad ak si absolventi hľadajú po skončení školy prácu alebo ak sa matky 

znova zaraďujú do pracovného procesu po období materskej, resp. rodičovskej dovolenky. 

                                                      
40 Ekonomická teória rozlišuje frikčnú, štrukturálnu a cyklickú nezamestnanosť najmä preto, lebo 

analýza príčin nezamestnanosti výrazne uľahčuje odborníkom diagnostikovať, v akom stave sa 
ekonomika nachádza 
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Na základe toho, že v prípade frikčnej nezamestnanosti pracovníci pomerne často menia 

svoje pracovné miesta a hľadajú tak lepšie, môžeme pokladať frikčnú nezamestnanosť za 

dobrovoľný typ nezamestnanosti. 

 
ŠTRUKTURÁLNA NEZAMESTNANOSŤ 
 

Je charakteristická štrukturálnymi zmenami v ekonomike, ktoré úzko súvisia najmä 

s technickým pokrokom, nerovnomernosťou medzi ponukou práce a dopytom po nej alebo 

zmenami preferencií spotrebiteľov. Často pozorujeme štrukturálnu nerovnováhu medzi 

zamestnaniami alebo regiónmi, keďže niektoré sektory sa rozvíjajú, kým iné upadajú41. 

Nedostatok pracovných síl v jednom odvetví je tak sprevádzaný nadbytkom pracovných síl v 

odvetví ďalšom. Potenciálnym riešením je tak rekvalifikácia, avšak v niektorých prípadoch je 

veľmi nepravdepodobná, alebo prispôsobenie vzdelávacieho systému a štruktúry 

vzdelávania podmienkam trhu42. Ide tak o prijateľnejšie riešenie, avšak realizovateľné v 

strednodobom až dlhodobom časovom horizonte. 

 
CYKLICKÁ NEZAMESTNANOSŤ 
 

Ide o formu nezamestnanosti, ktorá vzniká v čase, keď sa ekonomika nachádza vo fázi 

hospodárskej recesie, depresie alebo krízy a v prípade hospodárskeho vzostupu opäť zaniká. 

Jej základným rysom je, že výrazne klesá celkový dopyt po práci z dôvodu nízkych celkových 

výdavkov a outputu (výsledok výroby) ekonomiky. Vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi 

agregátnym dopytom a agregátnou ponukou. 

 

Keďže mnohí odborníci tvrdia, že inštitút minimálnej mzdy a jej výška môžu mať vplyv na 

zamestnanosť, resp. mieru nezamestnanosti, zameriame sa aj na ilustráciu ekonomických 

a sociálnych dôsledkov nezamestnanosti: 

                                                      
41

 Nie je dôvod, nezvyšovať minimálnu mzdu v rozvíjajúcom sa sektore. Analógia – kolektívne zmluvy vyššieho 
stupňa. 
42

 Napríklad zavedenie systému duálneho vzdelávania 
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Ekonomické dôsledky nezamestnanosti 

Zdravý vývoj ekonomiky by popri ekonomickom raste mal so sebou prinášať 

prijateľnú mieru nezamestnanosti, resp. prirodzenú mieru nezamestnanosti. Pri zvýšenej 

miere nezamestnanosti ekonomika prichádza o statky a služby, ktoré by mohli vyrobiť v 

danom období nezamestnaní ľudia, pričom táto strata sa pri priemernej produktivite práce 

dá ľahko vyčísliť. Súčasťou toho, o čo ekonomika počas obdobia zvýšenej nezamestnanosti 

prichádza, sú napríklad finančné dávky v nezamestnanosti. Tie na jednej strane vytvárajú 

podmienky na to, aby aj človek, ktorý prišiel o prácu, mohol naďalej žiť dôstojným životom, 

no na druhej strane tieto dávky značne zaťažujú štátnu pokladňu, čím mnohokrát dochádza k 

prehlbovaniu deficitu štátneho rozpočtu. 

 

V období vysokej nezamestnanosti sa prehlbuje ekonomická bieda, ktorá ovplyvňuje 

život nejednej spoločenskej skupine. Nezamestnanosť je teda závažný nielen ekonomický, 

ale aj sociálny a v neposlednom rade aj politický problém. Vlády jednotlivých krajín sa preto 

častokrát snažia o dosiahnutie čo najnižšej miery nezamestnanosti, pričom ich úsilie sa 

zvyčajne nazýva ako politika plnej zamestnanosti. Politikou plnej zamestnanosti v dnešnej 

spoločnosti rozumieme nezamestnanosť na úrovni prirodzenej miery nezamestnanosti. 

 

Sociálne dôsledky nezamestnanosti 

 

Nezamestnanosť sa netýka len ekonomicky vyčísliteľných strát, ale spôsobuje aj 

množstvo negatívnych sociálnych dôsledkov v podobe poklesu životnej úrovne 

nezamestnaného a jeho rodiny, stresov a obáv z následného vývoja, alkoholizmu a v 

neposlednom rade aj rastúcej kriminality. Rozsah sociálnych následkov na jednotlivca i 

spoločnosť do značnej miery závisí na dĺžke trvania nezamestnanosti. Čím má 

nezamestnanosť dlhšie trvanie, tým sú jej následky vo všeobecnosti závažnejšie. Obzvlášť 
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negatívne dôsledky prináša dlhodobá nezamestnanosť (dlhodobo nezamestnaná osoba je 

taká, ktorá je bez práce minimálne 12 mesiacov), ktorej príčinou je mnohokrát nízka 

kvalifikácia alebo chýbajúca prax a skúsenosti. Atribútom dlhodobej nezamestnanosti sú 

negatíva v podobe zníženia životnej úrovne nezamestnaného a jeho rodiny, vylúčenia zo 

sociálnych vzťahov, narušených životných istôt a chudoby. Chudoba a sociálne vylúčenie je 

definovaná ako stav, kedy sa jedinec alebo skupina ľudí neparticipuje plnohodnotne na 

ekonomickom a sociálnom živote spoločnosti a keď ich prístup k príjmu a ostatným 

zdrojom im neumožňuje dosiahnuť životný štandard, ktorý je považovaný v spoločnosti, v 

ktorej žijú, za prijateľný. Strata zamestnania ovplyvňuje negatívnym spôsobom 

sebahodnotenie človeka, znižuje jeho sebaúctu a vedie aj k pocitu menejcennosti. Dlhodobo 

nezamestnaný človek stráca po určitej dobe nadobudnuté schopnosti a zručnosti, ktoré 

nevyužíva a postupne stráca pracovné návyky. 

 
Rizikové skupiny na trhu práce43 

 

V dnešnej modernej spoločnosti rozlišujeme aj rizikové skupiny osôb, ktoré sú na trhu 

práce svojím spôsobom znevýhodnené. Je u nich preukázateľná horšia pozícia pri vstupe na 

pracovný trh. Nedostatočné vzdelanie, vyšší vek alebo pohlavie sú často ťažko 

prekonateľnou prekážkou pri nachádzaní vhodného pracovného uplatnenia týchto osôb. 

Zameriame sa na skupiny ľudí, ktoré sú najviac ohrozené pri uplatňovaní sa na pracovnom 

trhu. Zaraďujeme medzi ne (Šenkýřová, 2010, str. 41 - 44): 

 

 nekvalifikovanú pracovnú silu 

 ženy 

 absolventov stredných a vysokých škôl 

 osoby v preddôchodkovom veku 

                                                      
43

 Keďže minimálna mzda sa často týka práve rizikových skupín na trhu práce, je potrebné si tieto skupiny 
zadefinovať podľa zvolených určujúcich znakov. 
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 osoby so zdravotným postihnutím 

 príslušníkov rómskej menšiny 

 
Nekvalifikovaná pracovná sila 
 

Výrazne postihnutí nezamestnanosťou sú ľudia so žiadnou alebo minimálnou 

kvalifikáciou. Skutočnosť, že práve ľudia s nižšou alebo žiadnou kvalifikáciou majú sťažené 

podmienky vstupu na trh práce, nie je ničím prekvapujúca. Pri vstupe na pracovný trh sú 

tieto osoby často znevýhodnené a nájsť si vhodné uplatnenie na pracovnom trhu je pre ne 

obtiažnejšie ako pre osoby s vyšším sekundárnym alebo terciárnym vzdelaním. 

 

Jeden z najväčších problémov uplatnenia sa na pracovnom trhu má nekvalifikovaná pracovná 

sila. Vysvetlenie je možné nájsť v niekoľkých faktoroch. Ako prvý uvedieme, že v minulosti 

malo zamestnávanie ľudí bez kvalifikácie zväčša charakter sociálneho zaistenia. 

Transformácia ekonomiky so sebou však priniesla zrušenie neefektívnych prevádzok. Išlo 

častokrát najmä o pracovné pozície, ktoré nevyžadovali vyššiu kvalifikáciu a vzdelanie. 

Druhým faktorom bolo nahradenie domácich nekvalifikovaných pracovníkov pracovitejšou 

zahraničnou pracovnou silou. Ako ďalší, určite však nie posledný faktor môžeme spomenúť 

nie príliš motivujúci systém sociálnej politiky. Ten poskytuje skupine nekvalifikovaných 

pracovníkov relatívne štedrú sociálnu podporu a umožňuje jej tým pohodlný život. Štedré 

a vysoké sociálne dávky demotivujú ľudí od pracovného nasadenia. Rovnako pribúda aj počet 

ľudí, ktorí oficiálne patria medzi nezamestnaných, poberajú dávky v nezamestnanosti, no 

popri tom si privyrábajú.  

 

Východisko tejto situácie by sa mohlo na prvý pohľad javiť ako jednoduché, no nie je 

tomu tak. Možným riešením by bola rekvalifikácia44, prípadne doplnenie potrebného 

vzdelania. Problémom ale môže byť fakt, že časť z tejto skupiny ľudí má obmedzené 

                                                      
44

 Rekvalifikáciou rozumieme zmenu doterajšej kvalifikácie uchádzača o zamestnanie, ktorá mu umožní 
pracovné uplatnenie vo vhodnom zamestnaní získaním nových teoretických znalostí a praktických skúseností. 
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intelektuálne schopnosti, a tak pre nich dané riešenie nepripadá do úvahy. Riešenie je teda 

potrebné hľadať pre skupinu ľudí, ktorá má aj snahu, aj schopnosti sa niečo nové naučiť, 

prípadne doplniť si chýbajúce vzdelanie, napríklad rekvalifikačnými alebo inými kurzami. 

 
 
 
Ženy 
 

Veľkou skupinou, ktorá je vystavená riziku na trhu práce, sú ženy. Ženy sa stávajú 

čoraz viac emancipovanejšími a tvoria veľký počet predstaviteliek či už v sekundárnom alebo 

v terciárnom vzdelaní. No aj napriek tomu existuje medzi mužskou a ženskou mierou 

nezamestnanosti výrazný rozdiel. 

 

Dá sa povedať, že miera nezamestnanosti žien dlhodobo vyššia ako miera 

nezamestnanosti mužov. Príčiny tohto javu sú pomerne jasné. Jedná sa predovšetkým o ženy 

vo veku, kedy si odchádzajú plniť svoje materské povinnosti. Možným vysvetlením nižšieho 

uplatnenia žien na trhu práce môže byť aj fakt, že pokiaľ ide o vyváženie pracovného 

a súkromného života, zodpovednosť za rodinu a starostlivosť ešte stále nie je zdieľaná v 

rovnakej miere. Úlohu postarať sa o deti stále vo veľkej miere znášajú ženy. Následkom toho 

ženy viackrát prerušia kariéru alebo pracujú menej hodín než muži, čo sa, samozrejme, 

odráža aj na negatívnom vplyve na ich vstup na pracovný trh a následný kariérny rozvoj. 

Obdobie veku 25 – 45 rokov je u ženy právom považované za najkritickejšie v rámci ich 

pôsobenia na pracovnom trhu. 

 

Vplyvu obdobia materstva na postavenie žien na trhu práce sú  venované nespočetné 

úvahy o tom, čo by mali štát a zamestnávatelia robiť pre jeho zlepšenie. Spektrum 

požadovaných či navrhovaných riešení je pritom veľmi široké. Štát by mal vytvárať také 

podmienky, ktoré by minimalizovali negatívne dopady dočasného odchodu žien z trhu práce 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

55 

a nevytvárať často nezmyselné bariéry, brániace zaradiť sa ženám aj v priebehu tohto 

obdobia do pracovného procesu. 

 
Absolventi 
 

Najnovšie údaje o vývoji nezamestnanosti potvrdzujú, že veľké problémy 

s nachádzaním pracovného uplatnenia majú absolventi, resp. mladí ľudia po skončení 

strednej alebo vysokej školy. Ich spoločným znakom je najmä absencia praktických 

skúseností a základných pracovných návykov. Mladí ľudia po ukončení štúdia sú mnohokrát 

ochudobnení o možnosť realizovať získané znalosti a zručnosti v praxi. Zamestnávatelia u 

nich postrádajú širšie profesné znalosti, ktoré obvykle preferujú pred hlbokými a úzko 

zameranými znalosťami nadobudnutými počas štúdia. Tým sa vstup čerstvých absolventov 

na trh práce výrazne komplikuje. 

 

Jedným z možných opatrení, ktoré by mohli zlepšiť vstup mladých ľudí po skončení 

štúdia na pracovný trh, by mohla byť väčšia prepojenosť vzdelávacej sústavy a samotného 

trhu práce. Kvalitná a moderná príprava mladých ľudí na povolanie by mala zodpovedať 

potrebám trhu práce a zmenám na ňom by sa mala pružne prispôsobovať. Významným 

riešením tejto situácie by mohlo byť aj väčšie zastúpenie flexibilných foriem zamestnania, 

predovšetkým pracovných úväzkov na skrátenú pracovnú dobu, pretože ich zastúpenie na 

slovenskom trhu práce je veľmi nízke v porovnaní s inými krajinami EÚ. Študenti by tak už 

počas štúdia mohli získavať cenné praktické skúsenosti, ktoré by im značne uľahčili vstup na 

pracovný trh po ukončení štúdia. 

 
 
Príslušníci rómskej menšiny 
 

Hlavným problémom u tejto skupiny nezamestnaných sú ich kvalifikačné a sociálne 

schopnosti, často majú len základné vzdelanie a mnohí z nich ani to. V minulosti boli 

Rómovia zamestnávaní v profesiách, ktoré vplyvom ekonomickej reformy prechádzajú 
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výraznými zmenami kvalifikačných požiadaviek. Rómovia žijú pod tlakom vlastných 

kultúrnych vzorcov správania a hodnôt i pod zvýšeným tlakom majoritnej populácie, ktorá 

ich zatiaľ neintegrovala do spoločnosti. Šanca Rómov uplatniť sa na pracovnom trhu je teda 

z týchto dôvodov minimálna. 

 

Pracovné právo 

Pracovné právo môžeme (najmä z pohľadu liberálnych a neoliberálnych hnutí) 

označiť za súhrn právnych noriem, ktorých hlavná úloha spočíva v regulácii vzťahov 

vznikajúcich v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti fyzickej osoby pre inú fyzickú alebo 

právnickú osobu. Pracovnému právu ale priznávame aj ďalšiu špecifickú funkciu a budeme 

ho vnímať ako prostriedok „ultima ratio“ na zachovanie sociálnych práv pracujúcich osôb. 

Popri jeho regulačnej funkcii má teda aj ochrannú funkciu45. Miera zohľadnenia ochrannej 

funkcie v jednotlivých pracovnoprávnych inštitútoch je súčasne závislá i od orientácie 

národnej politickej reprezentácie participujúcej na zmenách pracovnoprávnej úpravy. Kým 

sociálnodemokratické strany akcentujú v legislatívnych zmenách predovšetkým sociálny 

rozmer pracovného práva a presadzujú silné právne postavenie zamestnanca a jeho 

zástupcov v pracovnoprávnych vzťahoch, pravicovo orientované politické strany 

uprednostňujú legislatívne zásahy posilňujúce predovšetkým flexibilitu pracovnoprávnych 

ustanovení, ktorá v konečnom dôsledku môže oslabovať pracovnoprávnu ochranu 

zamestnancov. (Švec, 2012 str. 11) 

                                                      
45

 Princíp ochranného zákonodarstva sa objavuje v 19. storočí, kedy štát zamestnancovi, ako ekonomicky 
slabšej strane zmluvného vzťahu, začal poskytovať ekonomickú ochranu. Ochranná funkcia zostala pre 
pracovné právo charakteristická až doteraz a spočíva predovšetkým vo verejnoprávnych zásahoch, výrazne 
obmedzujúcich princíp zmluvnej voľnosti. Rozsah týchto obmedzení nie je porovnateľný so žiadnou inou 
zmluvnou oblasťou súkromného práva a tvorí jeden zo základných princípov pracovného práva. Prejavuje sa 
naprieč celou úpravou pracovného pomeru, predovšetkým prostredníctvom kogentného vymedzenia 
minimálnych pracovných podmienok. Tieto musí zamestnávateľ, ako silnejšia strana pracovnoprávneho vzťahu, 
dodržiavať, a nesmie sa od nich odchýliť v neprospech zamestnanca. Ako príklad takýchto obmedzení môžeme 
uviesť maximálnu pracovnú dobu a jej rozvrhnutie, minimálnu dobu odpočinku, minimálny rozsah dovolenky, 
minimálnu mzdu alebo napríklad obmedzenia, platiace pri rozväzovaní pracovného vzťahu. (Lieskovan, 2014 
str. 10) 
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Ostatné legislatívne zásahy v SR a aj v krajinách EÚ sa v posledných rokoch vydali cestou 

posilňovania pružnosti jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov s cieľom umožniť 

kvalitnejšiu a rýchlejšiu adaptáciu podnikových procesov na meniace sa podmienky 

hospodárskeho trhu.  Výsledok zlepšenia právnej pozície jedného zo subjektov pracovného 

pomeru (zamestnávateľa) spočíva v postupnej marginalizácii ochranných inštitútov 

pracovného práva v podobe zásadných zmien v postavení zástupcov zamestnancov, 

posilnenie právnej pozície zamestnávateľa pri rozhodovaní o organizácii práce, snaha 

o odstraňovanie existujúcich zákonných limitov a podobne. (Švec, 2012 str. 11 - 12) 

Možno dokonca hovoriť o nedostatočnej sociálnopolitickej kvalite pracovnoprávneho 

zákonodarstva, ktoré sa zameriava predovšetkým na rýchle zmeny pracovných predpisov 

v snahe dosiahnuť okamžité výsledky bez zohľadnenia účinkov na národný sociálny systém 

i pracovnoprávny štandard zamestnancov. (Švec, 2012 str. 12) 

V posledných rokoch sa v pracovnoprávnych úpravách členských krajín EÚ objavujú 

opakované požiadavky na liberalizáciu a modernizáciu pracovnoprávnych vzťahov. 

Primárnym cieľom sa malo stať posilnenie konkurencieschopnosti podnikov a národného 

hospodárstva v období opakujúcich sa hospodárskych kríz. Namiesto hľadania skrytých 

rezerv v rámci výrobných a distribučných podnikových procesov sa začalo s jednostrannou 

orientáciou na zmeny v úpravách výkonu závislej práce (radovými) zamestnancami alebo 

prišlo dokonca k obchádzaniu právnych predpisov pracovného práva. (Švec, 2012 str. 13) 

Požiadavka flexibility sa do pracovnoprávnych vzťahov implementuje v podobe 

zavádzania tzv. atypických pracovných kontraktov vyznačujúcich sa častou prítomnosťou 

prekérnej (neplnohodnotnej) práce so subsidiárnym vznikom nového sociálneho fenoménu 

v podobe „pracujúcej chudoby“. Voľba výkonu závislej práce v atypických pracovných 

pomeroch je výrazne obmedzená ďalšími skrytými faktormi spôsobujúcimi nemožnosť 
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individuálneho slobodného rozhodnutia uchádzača o zamestnanie. K rozhodnutiu je doslova 

dotlačený ekonomickými a právnymi okolnosťami46. (Švec, 2012 str. 13) 

U nizkokvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce často prichádza k opakovanému 

uzatváraniu sociálne nevýhodných pracovných pomerov bez možnosti budúcej zmeny, 

pretože ide o osoby s nízkym alebo žiadnym odborným vzdelaním. (Švec, 2012 str. 13-14) 

Osobitnú kategóriu deformácie pracovnoprávnych vzťahov tvoria tzv. nútené živnosti, 

ktoré sú zjavným dôkazom neexistujúcej rovnováhy práv a povinností subjektov pracovného 

pomeru a prevahy kapitálu nad slobodnou prácou. Odstraňovanie a predchádzanie núteným 

živnostiam je však zo strany štátu veľmi slabé najmä vzhľadom na komplikovanú zákonnú 

definíciu závislej práce a jej časté obchádzanie v praxi. Chýbajú rozlišovacie mechanizmy 

medzi nútenými a skutočne samostatne zárobkovo činnými osobami. (Švec, 2012 str. 14) 

Pracovnoprávna teória označuje riziká, ktoré vyplývajú z ekonomických a sociálnych 

zmien súvisiacich s prechodom k postindustriálnej spoločnosti za tzv. nové sociálne riziká, 

pre ktoré je charakteristické, že ohrozujú prednostne mladé vekové skupiny, ženy a ľudí 

s nízkou kvalifikáciou, keďže sa bezprostredne týkajú vstupu a integrácie v rámci trhu 

pracovných síl a starostlivosti o deti, resp. domácnosť. Kým tzv. staré riziká sa týkali 

predovšetkým odchodu do dôchodku, prípadne pracovnej neschopnosti, ktorým a malo 

predchádzať prostredníctvom vhodnej stratégie príjmovej redistribúcie, dnešné sociálne 

politiky musia reagovať na súčasný vývoj a efektívne chrániť rizikové skupiny populácie. 

(Švec, 2012 str. 15-16) 

Prax ukázala, že členské štáty EÚ sa jednostranne zamerali na posilnenie pružnosti 

pracovnoprávnych vzťahov. Strata sociálnych a právnych istôt zamestnancov len potvrdila 

nezvládnutie úloh, ktoré stáli pred národnými zákonodarcami. Flexibilizácia a diferenciácia 

nových sociálnych (pracovných) rizík súvisiacich s výkonom závislej práce rovnako prehĺbila 

                                                      
46

 Súčasne sa preukázalo, že zamestnancom v tzv. atypických pracovných pomeroch alebo v pracovnom pomere 
na dobu určitú bol odopieraný prístup k celoživotnému vzdelávaniu (Švec, 2012 str. 16) 
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dualizáciu pracovného trhu, keď prichádza k podstatnému nárastu „neštandardných“ 

pracovných pomerov spojených s neistotou, opakovanou nezamestnanosťou a sociálnou 

exklúziou. Načrtnutá situácia vyznieva paradoxne aj pri zohľadnení postavenia práce 

v životnom cykle človeka. Výkon práce sa prenáša do obdobia dňa, ktoré bolo v minulosti 

vyhradené výlučne rodine a odpočinku. Prichádza tak k postupnému zániku klasického 

rozdelenia dňa v prospech pracovného výkonu, čo sa nepriaznivo odráža nielen na stave 

spoločnosti, ale aj na zdravotnom stave zamestnancov. Pokračujúce presadzovanie 

flexibilných snáh bez primeraných opatrení v pracovnoprávnej ochrany ešte zhoršuje životnú 

situáciu, keď sa zamestnanci často ocitajú na pokraji fyzických i duševných síl. Opakované 

volanie po rešpektovaní ľudskej dôstojnosti zamestnancov zaniká v často násilne sa 

presadzujúcej liberalizácii a flexibilizácii pracovnoprávnych vzťahov. Je preto veľmi dôležité, 

prediskutovať, ako rovnováha medzi flexibilitou a istotami na úrovni EÚ prispeje k vytvoreniu 

nových a kvalitnejších pracovných miest.(Švec, 2012 str. 16-18) 

Pracovné trhy jednotlivých členských krajín EÚ sa dostávajú postupne na pomyselnú 

kritickú hranicu udržateľnosti existujúceho modelu pracovnoprávnych vzťahov. Globalizácia, 

zostrujúca sa konkurenčná činnosť na svetovom hospodárskom trhu, zmeny demografickej 

štruktúry obyvateľstva, rastúca emancipácia žien, technologický pokrok či opakujúce sa 

flexibilizačné snahy prostredníctvom nových foriem výkonu a organizácie práce vedú 

k hlbokým štrukturálnym zmenám pracovných trhov. Základnou premisou súčasného stavu 

sa stáva nesúlad aktuálnych potrieb pracovného i hospodárskeho trhu s uplatňovanou 

koncepciou pracovnoprávnej úpravy v členských štátoch EÚ, ktorá spôsobuje sociálne 

napätie. Zamestnávatelia sa snažia prispôsobiť existujúce právne inštitúty pracovného práva 

vlastným záujmom, či aplikovať ustanovenia základných predpisov pracovného práva na 

zmluvné typy z iných právnych oblastí (predovšetkým obchodného a občianskeho 

pracovného práva). Národní zákonodarcovia stoja pred zásadnými rozhodnutiami 

predovšetkým v oblasti právnej úpravy pracovnoprávnych inštitútov, ktoré majú zabezpečiť 
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zachovanie dosiahnutého sociálneho štandardu zamestnancov i vhodné podmienky na 

rozvíjanie podnikateľských aktivít zamestnávateľov. (Švec, 2012 str. 19) 

Základné chápanie pracovného práva ako ekonomických vzťahov upravených 

právnymi predpismi v súčasnosti jednoznačne smeruje k hľadaniu nových princípov a ideí, 

ktoré by dokázali byť adekvátnou odpoveďou na neustále sa meniaci stav hospodárskych, 

prípadne ekonomických procesov. Významnou mierou k potrebe redefinovania účelu 

a úlohám pracovného práva v budúcnosti prispieva i meniaci sa charakter závislej práce. Hoci 

na jednej strane i naďalej existujú pracovné miesta, kde sa výkon práce realizuje výlučne 

v kolektíve, vzniká nezanedbateľná skupina zamestnancov, ktorých práca má silný 

individuálny prvok. Postupne prichádza k stieraniu pomyselného rozdielu medzi 

zamestnancami v klasických pracovných pomeroch a tzv. kvázi zamestnancami (ekonomicky 

závislé osoby) a samostatne zárobkovo činnými osobami. V súčasnosti je najkomplexnejší 

a pritom unifikovane formulovaný model pracovného práva pre nové tisícročie, je koncepcia 

flexicurity. Flexicurita sa nezameriava výlučne na odstraňovanie právnych bariér (rigidity 

právne úpravy), ale i na presadzovanie myšlienky silnej ochrany zamestnancov. To, do akej 

miery jednotlivé členské krajiny Európskej únie využili možnosť pre reformu vlastných 

pracovných trhov a v akej právnej i sociálnej únosnej pozícii sa v nej nachádza jednotlivý 

zamestnanec, však už nie je otázkou úspešnosti alebo neúspešnosti zvoleného modelu, ale 

zodpovednosti národného zákonodarcu. Do budúcnosti možno odôvodnene predpokladať, 

že i naďalej bude prichádzať k výraznejšej integrácii národných a sociálnych politík 

a unifikácii pracovnoprávnej legislatívy v európskom priestore. (Švec, 2012 str. 19-20) 

Koncepcia flexicurity nie je prvou, ale ani poslednou snahou členských štátov EÚ 

a európskych inštitúcií o stanovenie istého právneho, sociálneho i spoločenského rámca, 

ktorý by zabezpečil budúci rozvoj európskeho hospodárskeho priestoru. Kým predchádzajúce 

snahy o dosiahnutie vyššej flexibility pracovného práva na európskej či národnej úrovni sa 

koncentrovali predovšetkým do oblasti liberalizácie pracovnoprávnych ustanovení, až 

flexicurita so sebou prináša nový princíp zmeny prístupu k riešeniu zhoršujúcich sa vyhliadok 
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trvalo udržateľného hospodárskeho rastu v členských štátoch EÚ. Neobmedzuje sa výlučne 

na novelizáciu pracovnoprávnej legislatívy, ale definuje úplne odlišný prístup, ktorý 

rozoznáva niekde na pomedzí spoločenskej, politickej i sociálnej oblasti a požaduje ich 

vzájomnú koordináciu pri dosahovaní stanovených cieľov. (Švec, 2012 str. 21) 

Realizácia záverov lisabonského summitu (marec 2000) mala z EÚ vytvoriť 

najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete, čomu mali 

byť prispôsobené aj ďalšie kroky členských krajín. Nová európska politika v oblasti 

zamestnanosti určovala nové horizontálne ciele, ktoré boli neskôr plne zohľadnené 

v koncepcii flexicurity – dosiahnutie plnej zamestnanosti, podpora celoživotného 

vzdelávania, propagácia úlohy sociálnych partnerov, zaisťovanie vyváženosti politiky štyroch 

pilierov, rozvíjanie spoločných ukazovateľov hodnotenia pokroku a zlepšenie kvality práce. 

(Švec, 2012 str. 23) 

Nedostatočné uplatňovanie Európskej stratégie zamestnanosti viedlo k zaostávaniu 

v naplánovanom pokroku a neplneniu strednodobých cieľov v oblasti zamestnanosti. Za 

hlavný dôvod zlyhania bol označený nedostatočný ekonomický rast i národné politické 

prekážky pri presadzovaní existujúcej stratégie. Riešením sa mal stať návrat k dôslednejšej 

implementácii záverov z Lisabonskej stratégie i revidovaná Európska stratégia 

zamestnanosti, ktorá okrem iného prinášala i nový (politický) model pracovného práva tzv. 

flexicuritu. Hoci bol na úrovni EÚ prijatý nový zásadný politický projekt v podobe Európskej 

stratégie zamestnanosti (2010-2020), ktorý oficiálne definuje relatívne nové ciele v súlade so 

všeobecnou koncepciou rozvoja EÚ – Európa 2020, neprišlo k zásadnému posunu oproti 

pôvodným cieľom a metódam flexicurity. (Švec, 2012 str. 25) 

Flexicurita vznikla ako výsledok hľadania istého spoločenského (sociálneho i 

právneho) rámca na dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie, v rámci ktorého by sa mohli 

uskutočniť podstatné štrukturálne a sociálne procesy, zmeny pracovného práva a sociálneho 

systému. Vychádza sa popritom z konštatovania, že pokračujúce presadzovanie požiadavky 
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flexibility do jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov spôsobuje vznik nových deformácií 

a asymetrie v národných právnych poriadkoch. Nevyhnutnosťou je preto pri realizácii 

akýchkoľvek zmien akcentovať i otázku dopadov na sociálne postavenie zamestnancov 

(sociálnu istotu zamestnancov). Pomenovanie konceptu „flexicurity“ má primárne implikovať 

spojenie oboch, na pohľad ambivalentných prvkov (posilnenia flexibility ustanovení 

pracovnoprávnych predpisov a ochrany zamestnanca). (Švec, 2012 str. 26) 

Pojem (i koncepcia) flexicurity mala byť jedinečným spojením vyššej „flexibility“ (z 

angl. flexibility) a existujúcej alebo zvýšenej „ochrany“ (z angl. security) zamestnanca 

v pracovnoprávnych vzťahoch. Prakticky previazať zdanlivo nezlučiteľnú možnosť dosiahnutia 

flexibility pracovného trhu so súčasnou minimalizáciou sociálnych a spoločenských rizík. 

(Švec, 2012 str. 27) 

Za všeobecne známeho reprezentanta presadzovania flexicurity do praxe je považované 

Dánsko, ale pôvod flexicurity sa odvádza od holandského profesora Hansa Adriaansensa, 

ktorý definoval pojem flexicurity ako „prechod od istoty pracovného miesta k istote 

zamestnania“. Oslabením istoty pracovného miesta zamestnanca v podobe flexibilnejšej 

legislatívy sa malo dosiahnuť uľahčenie prijímania a prepúšťania zamestnancov a následný 

pozitívny vplyv na tvorbu nových pracovných miest. Pracovný pomer na dobu neurčitú 

s rigidnou pracovnoprávnou ochranou zamestnanca mal byť nahradený do popredia 

vystupujúcimi tzv. atypickými formami zamestnania, ktoré umožňovali rýchlejšiu adaptáciu 

podnikov na zmenené podmienky hospodárskeho trhu. EK a členské štáty EÚ založili koncept 

flexicurity na štyroch základných elementoch (Švec, 2012 str. 28-31): 

 Flexibilné a spoľahlivé podmienky v pracovných zmluvách – Predpokladajú zníženie 

rigidity pracovnoprávnych ustanovení, ktorá by mohla stáť za sťažením modernizácie 
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inštitútov pracovného práva. Flexibilné zmluvné vzťahy najviac vyhovujú vybraným 

skupinám zamestnancov (ženy, mladí ľudia, študenti, dôchodcovia a podobne)47. 

 Komplexné stratégie celoživotného vzdelávania - Posilnenie ochranného prvku 

flexicurity, Vzdelaní a kompetentní zamestnanci48 majú tvoriť konkurenčnú výhodu 

spoločnosti vzhľadom na zostrujúci sa konkurenčný boj na hospodárskom (aj 

pracovnom) trhu, súčasne však vytvoriť potrebnú lojalitu k zamestnávateľovi 

a následne zabezpečiť zamestnancovi dlhodobý pracovný pomer. 

 Účinné opatrenia aktívnej politiky trhu práce 

a 

 Moderné systémy sociálneho zabezpečenia – Podstatný prvok zaistenia príjmu 

zamestnanca pri zmene pracovného miesta49. 

V súlade s novými výzvami Európy 2020, ktoré majú zabezpečiť najmä kvalifikovanú 

pracovnú silu ako základný stavebný kameň pri prechode na ekologické, inovatívne 

a inteligentné hospodárstvo Európy, majú členské štáty EÚ na trhu prace sústrediť svoju 

ďalšiu činnosť do štyroch kľúčových oblastí (Švec, 2012 str. 44-45): 

 dosiahnutie lepšieho fungovania trhu práce, 

 získať kvalifikovanú pracovnú silu, 

 dosiahnutie vyššej kvality pracovných miest a zlepšenie pracovných podmienok, 

                                                      
47

 Ženy a mladí ľudia sa totiž najčastejšie pohybujú medzi zamestnanosťou a nezamestnanosťou predovšetkým 
kôli harmonizácii pracovného a rodinného života alebo pre nedostatok pracovných skúseností a neochoty 
zamestnávateľov o ich trvalé zamestnanie 
48

 Dostatočne kvalifikovaný zamestnanec bude na jednej strane prínosom pre spoločnosť, pretože sa dokáže 
adaptovať na zmenené podmienky hospodárskeho trhu prostredníctvom inovačných procesov v podniku. Na 
druhej strane má v prípade skončenia pracovného pomeru dostatočnú sumu profesionálnych skúseností 
i odborných vedomostí a nebude pre neho problém nájsť si nové zamestnanie. 
49

 Vychádza sa pritom z predpokladu, že čím aktívnejšia a efektívnejšia je politika štátu pri pomoci 
nezamestnaným v procese hľadania nového pracovného miesta, tým je zamestnanec (spoločnosť) viac 
náchylnejší akceptovať nižšiu pracovnú ochranu. Tento fakt zároveň umožňuje národnému zákonodarcovi 
výraznejšie zasiahnuť do národnej pracovno právnej legislatívy s cieľom jej flexibilnejšieho nastavenia vzhľadom 
na požiadavky zamestnávateľov. 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

64 

 výraznejšie presadzovanie takých aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré budú 

podporovať vytváranie nových pracovných miest, ale i dopyt po pracovnej sile. 

Neúčasť zástupcov zamestnancov pri určovaní cieľov a prostriedkov zachovania 

pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, však nevytvára pre zamestnancov ideálne 

vyhliadky do budúcnosti. (Švec, 2012 str. 46) 

Zlyhávanie národných zákonodarcov pri efektívnom zaistení spravodlivých pracovných 

podmienok pre zamestnancov vedie k úvahám o opustení existujúceho modelu 

zabezpečovania odpovedajúceho štandardu pracovných podmienok zamestnancov v podobe 

primárnej zodpovednosti štátu a jeho nahradení prostredníctvom zásadného posilnenia 

sociálneho dialógu na národnej i podnikovej úrovni. Zástupcovia zamestnancov dokážu 

spravidla rýchlejšie, účinnejšie a kvalitatívne na nepomerne lepšej úrovni vyvažovať 

nerovnováhu medzi záujmami zamestnancov a zamestnávateľa. (Švec, 2012 str. 47) 

Samozrejme, nie je možné úplne vylúčiť národného i európskeho zákonodarcu 

z procesu tvorby minimálnych (sociálnych, pracovnoprávnych) štandardov, pretože 

v konečnom dôsledku nesú najväčšiu zodpovednosť za stav domáceho trhu práce 

a disponujú aj najväčšími možnosťami. Zákonodarca by však v navrhovanom novom prístupe 

mal sústrediť predovšetkým na zadefinovanie a praktickú aplikáciu (vrátane postihov) 

minimálnych pracovných podmienok a podmienok odmeňovania zamestnancov v súlade 

s ľudskou dôstojnosťou zamestnanca a všetko ostatné ponechať na dohodu sociálnych 

partnerov. Akokoľvek dobre nastavená legislatíva totiž nedokáže nikdy konkurovať dohode 

sociálnych partnerov na podnikovej úrovni, pretože nepozná miestne pomery ani potreby 

jednotlivých zamestnávateľov a zamestnancov50. Postavenie zástupcov zamestnancov 

nemusí vždy dosahovať takú právnu i faktickú kvalitu, aby dokázali primerane zastupovať 

zamestnancov. Minimálne nastavené limity by však aj pri zlyhaní zamestnancov boli 

                                                      
50

 Zástupcovia zamestnancov v rámci určitého odvetvia by okrem toho mali najlepšie poznať ekonomickú 
situáciu tohto odvetvia. 
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zásadnou bariérou pred zásahom do ľudskej dôstojnosti, prípadne ľudských práv 

zamestnancov (právo na dôstojnú prácu). Spolu s určením základných štandardov by si nový 

model vyžadoval definitívne vyriešenie pálčivých problémov v národných kolektívnych 

pracovnoprávnych vzťahov (predovšetkým v krajinách V4), kde sa prax potýka 

s nevyjasneným postavením jednotlivých foriem zástupcov zamestnancov na pracovisku. 

Situáciu na dnešnom hospodárskom a pracovnom trhu možno popísať ako  minimálne 

sebestačnú. (Švec, 2012 str. 47-49) 

Zákonodarca na národnej úrovni i európsky zákonodarca by sa mali preto 

predovšetkým snažiť o zásadné posilnenie sociálnych partnerov na podnikovej úrovni a nie 

sa zaoberať prípravou nových strategických plánov s nejasným vplyvom na pracovnoprávne 

vzťahy. Presadzovanie pracovnoprávnych štandardov a možnosť ich okamžitej úpravy podľa 

potrieb prostredníctvom sociálnych partnerov je na rozdiel od súčasného modelu 

efektívnejšie a podstatne rýchlejšie. (Švec, 2012 str. 49) 

Konštatovanie o nedostatočnom postavení zástupcov zamestnancov predovšetkým 

vzhľadom na mieru ich reprezentatívnosti sú len výhovorkou neschopného zákonodarcu. 

V Slovenskej republike sa napr. od vzniku samostatného štátu neuskutočnila žiadna 

podstatná zmena postavenia zástupcov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. (Švec, 

2012 str. 49-50). 

Bolo by vhodné významne podporiť realizáciu sociálneho dialógu, ktorý sa dokáže veľmi 

rýchlo vyrovnať so zmenenými podmienkami na hospodárskom trhu v súlade so záujmami 

zamestnancov i zamestnávateľov. (Švec, 2012 str. 50) 

Za štandardný príklad prijateľných pracovných podmienok, ktoré výrazne posilňujú 

právne i sociálne postavenie zamestnancov pri výkone závislej práce, je pokladaná 

predovšetkým možnosť finančnej participácie zamestnanca na zisku spoločnosti spojená 

s prípadnými spolurozhodujúcimi oprávneniami na jej riadení, alebo doložky (klauzuly) 
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priznávajúce zamestnancom rôzne sociálne podnikové benefity, resp. zohľadňujúce trvanie 

pracovného pomeru u konkrétneho zamestnávateľa. (Švec, 2012 str. 63) 

 

 

 

2. CIELE A METÓDY SPRACOVANIA ANALÝZY 

 

Minimálna mzda je veľmi dôležitým nástrojom sociálnej politiky štátu. V súčasnosti 

určuje výšku minimálnej mzdy Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. Sociálni 

partneri majú len malý vplyv na rozhodnutie vlády o stanovení výšky minimálnej mzdy. 

Zvýšenie minimálnej mzdy je pre zamestnávateľov nevyhnutne spojené so zvýšením 

mzdových nákladov. Dokument by mal poskytnúť námety na minimalizáciu negatívnych 

vplyvov zvýšenia minimálnej mzdy na zamestnávateľov a súčasne aj na zvýšenie reálnej mzdy 

pre zamestnancov s najnižšími príjmami. 

 

Táto analýza bola vypracovaná expertnou skupinou, zostavenou pre účely 

vypracovania analytických výstupov Národného projektu „CENTRUM SOCIÁLNEHO DIALÓGU 

II“ a má byť pomôckou pri rokovaní sociálnych partnerov o fungovaní minimálnej mzdy 

(najmä o ustanovení kritérií pre jej prispôsobovanie), ale môže rovnako dobre poslúžiť aj 

zákonodarcom (poslancom Národnej rady SR) ako aj iným odborníkom, študentom alebo 

širšej odbornej verejnosti. 

 

Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať súčasnú zákonnú úpravu minimálnej 

mzdy v Slovenskej republike a porovnať ju s úpravami v iných krajinách EÚ a OECD a tým 
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poskytnúť podnety pre zefektívnenie tohto nástroja sociálnej politiky a zvýšiť účasť 

sociálnych partnerov v procese určovania minimálnej mzdy. 

 

V kontexte predkladaných návrhov zlepšenia právnej úpravy minimálnej mzdy na 

Slovensku (z pohľadu sociálnych partnerov) budeme analyzovať aktuálny stav ale aj 

historický vývoj právnej úpravy MM, vyhodnotenie jej uplatňovania a zameriame sa aj na 

komparáciu s vybranými krajinami EÚ, resp. OECD. 

 

Výsledky analýzy aj návrhy budeme vnímať najmä z pohľadu dopadov na trh práce a 

podnikateľské prostredie. 

 

Súlad dokumentu s cieľmi OP ĽZ a projektu je jednoznačný: Zameranie projektu je v 

súlade s cieľmi operačného programu OPĽZ, najmä s cieľom 3.1.1 – zvýšiť zamestnanosť, 

zamestnateľnosť, a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo 

nezamestnaných, nízko kvalifikovaných a zdravotne postihnuté osoby. Nakoľko tieto osoby, 

ak sú zapojené do pracovného procesu, tak, spravidla, dosahujú príjmy na úrovni minimálnej 

mzdy. 

 

Medzi očakávané výsledky môžeme (a chceme) zaradiť najmä: Zefektívnenie 

procesu51 určovania minimálnej mzdy a zvýšenie účasti sociálnych partnerov pri stanovení 

výšky minimálnej mzdy. 

 

Zdôvodnenie využiteľnosti dokumentu z pohľadu implementácie aktivít národného 

projektu, prípadne odbornú a laickú verejnosť: Rozšírenie a skvalitnenie argumentov 

zástupcov zamestnávateľov v rokovaniach so sociálnymi partnermi na národnej aj 

                                                      
51

 Zefektívnením procesu sa v tomto prípade myslí obmedzenie negatívnych d opadov zvyšovania 
minimálnej mzdy pre zamestnávateľov (zvyšovanie mzdových nákladov), pri súčasnom zvýšení reálnej 
mzdy pre zamestnancov s príjmami na úrovni minimálnej mzdy 
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medzinárodnej úrovni, zvýšenie komunikačného potenciálu pri presadzovaní záujmov 

zamestnávateľov. Skvalitnenie sociálneho dialógu v SR prostredníctvom budovania 

analytického zázemia, argumentačného a komunikačného zázemia sociálnych partnerov. 

2.1. Ciele analýzy 

 

Táto analýza sa zaoberá (najmä v súčasnosti) politicky veľmi kontroverznou témou -  

inštitútom minimálnej mzdy a určovaním jej výšky. Zameriava sa najmä na právne a 

ekonomické aspekty minimálnej mzdy na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ. Jej cieľom 

je vyvážený, otvorený, nezaujatý a čo najviac objektívny pohľad na problematiku minimálnej 

mzdy. 

Budeme skúmať dôležité príčiny a motívy, ktoré viedli k dopytu po zavedeniu minimálnej 

mzdy. Budeme sa tiež zaoberať právnym rámcom súvisiacim s inštitútom minimálnej mzdy, 

ako aj stanovovaním miezd vo všeobecnosti. Analyzujeme aj zákonné možnosti stanovenia 

minimálnej mzdy a jej výšky. Nemenej podstatnou je tiež analýza funkcie minimálnej mzdy a 

jej vplyv na trh práce na základe vybraných ekonomických modelov. 

Prvotným cieľom dokumentu je charakteristika, analýza možných dopadov a popis 

inštitútu minimálnej mzdy na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ (OECD, V4 či G8), 

vrátane určovania jej výšky. Cieľ plní funkciu teoreticko-praktického smerovania a zamerania 

dokumentu, metodika52 vystihuje spôsob tohto spracovania. 

Minimálna mzda je permanentným predmetom diskusií sociálnych partnerov, aj vlády SR. 

Pri jednotlivých rokovaniach o úprave (spôsobe úpravy) minimálnej mzdy sa vyskytujú medzi 

sociálnymi partnermi časté spory, vyplývajúce z rozdielnosti pohľadov a prístupov. Tieto sa 

týkajú najmä kritérií prispôsobovania (valorizácie), spôsobu a času prispôsobovania. To 

znamená, na základe akého kritéria (kritérií) má byť minimálna mzda zvyšovaná (prípadne 

                                                      
52

 Metodika je použitý súbor metód 
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znižovaná), v akých časových intervaloch (nepravidelne, pravidelne a kedy), či má mať 

mechanizmus minimálnej mzdy ustanovenú indexačnú klauzulu, prípadne či má používať 

automatickú indexáciu a pod. (Barošová, 1999 str. 4) 

Samotná úprava minimálnej mzdy je vážnym problémom, pretože je určitým základným 

prvkom makroekonomickej a makrosociálnej regulácie v príslušnej krajine, so závažnými 

dopadmi na rozpočtovú politiku, príjmovú politiku, menovú politiku, cenovú politiku, 

dôchodkovú politiku a pod., ako aj na samotných zamestnancov a iné skupiny obyvateľstva, 

resp. na verejnosť ako takú (Barošová, 1999 str. 4). 

Mzda je vo všeobecnosti dohodnutá odmena za prácu, vykonávanú zamestnancom, 

ktorú mu je zamestnávateľ povinný vyplatiť na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi 

konkrétnym zamestnávateľom a zamestnancom. Z hospodárskeho hľadiska znamená mzda 

pre zamestnávateľov významný nákladový faktor, na druhej strane je mzda najdôležitejším 

zdrojom príjmu zamestnanca, prostredníctvom ktorého si je schopný zabezpečiť dôstojné 

živobytie. Výška odmeňovania je zvyčajne založená na určitom súbore kritérií. Tieto kritériá 

zohľadňujú kvalifikáciu, zodpovednosť, význam pracovného miesta, odvetvové zameranie 

súvisiace s vykonávanou činnosťou, ako aj výkonnosť zamestnanca, či jeho osobnú 

produktivitu. Kľúčovým faktorom pre celkovú úroveň miezd, je predovšetkým ponuka a 

dopyt na trhu práce. 

Medzi základné funkcie mzdy môžeme vo všeobecnej rovine zaradiť nasledovné funkcie 

(Zdroj: Wikipedia): 

 Ekonomická funkcia mzdy 

 Národohospodárska funkcia: napríklad v makroekonómii hrajú mzdy najmä úlohu v 

známom vzťahu: inflácia je rovná rozdielu medzi rastom miezd (a ziskovej prirážky) a 

rastom produktivity práce. Podľa niektorých názorov rast miezd aj priamo zvyšuje 

agregátny dopyt, ktorého rast môže napríklad spôsobiť infláciu. 

 Podnikovohospodárskej funkcia 
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 Nákladová funkcia: Mzdy predstavujú pre zamestnávateľa náklady 

 Stimulačná funkcia (motivačná funkcia): Mzdy pôsobia na výkon zamestnancov 

 Sociálna funkcia mzdy - je dimenziou štátnej sociálnej politiky a využíva sa najmä pri 

usmerňovaní minimálnej životnej úrovne, pri zabezpečovaní sociálneho zmieru a pod. 

Výškou, určujúcimi faktormi a vývojom mzdy (a platu) v ekonómii sa zaoberá odbor 

nazývaný teória mzdy, ktorý je obyčajne súčasťou tzv. teórie rozdeľovania. Teória 

rozdeľovania sú teórie o rozdeľovaní národného dôchodku medzi kapitalistov (vlastníkov 

investovaného kapitálu - ich podiel na národnom dôchodku tvoria úroky), vlastníkov pôdy, 

resp. výrobných prostriedkov vo všeobecnosti (ich podiel tvorí renta) a zamestnancov (ich 

podiel tvoria mzdy). 

V prípade pôsobenia podmienok tzv. nedokonalej konkurencie na pracovnom trhu53, existujú 

rôzne faktory, spôsobujúce mzdové rozdiely, napr. : 

 Činnosť odborov: Odbory v niektorých prípadoch hrajú veľkú rolu pri určovaní miezd 

niektorých skupín zamestnancov. 

 Činnosť vlády: Vláda priamo ovplyvňuje výšku mzdy, napríklad stanovením 

minimálnych miezd, podporou (alebo nepodporou) odborov, zákazom diskriminácie 

určitých znevýhodnených skupín na trhu práce a pod. 

Súvislosti stanovovanie miezd (odmeňovania) rozdeľujeme sa na tzv. širšie súvislosti a 

užšie súvislosti (Zdroj: Wikipedia). 

Širšie súvislosti sú najmä obmedzenia, ktoré musí zamestnávateľ dodržiavať. Sú to 

predovšetkým: 

                                                      
53 Medzi charakteristické znaky trhu práce v podmienkach nedokonalej konkurencie môžeme zaradiť 
napríklad nasledovné fakty: na strane dopytu po práci vystupujú firmy (zamestnávatelia), ktoré  majú rôznu 
ekonomickú silu a preto sú schopné ovplyvňovať cenu práce aj cenu produkcie; na trh práce vstupuje rôznymi 
opatreniami  a nástrojmi štát, ktorý ovplyvňuje ponuku práce, dopyt po práci a jej cenu; na trhu práce pôsobia 
odbory, ktoré ovplyvňujú vzťahy na trhu práce a cenu práce. Nedokonalá konkurencia na trhu práce sa 
prejavuje najmä nepružnosťou ceny práce, nepružnosťou ponuky práce a nepružnosťou dopytu po práci. 
Najvýraznejším dôsledkom zlyhania trhu práce je vznik nezamestnanosti. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C3%B3ria_mzdy&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Te%C3%B3ria_rozde%C4%BEovania&action=edit&redlink=1
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 Legislatívne normy (Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o sociálnom 

poistení, zákon o zdravotnom poistení a pod.) 

 Dohody so sociálnymi partnermi, t.j. najmä výsledky tripartitných rokovaní (vláda - 

zamestnávatelia - odbory), t.j. napr. tzv. generálna dohoda, a výsledky kolektívnych 

rokovaní (zamestnávatelia - odbory), t.j. kolektívne zmluvy 

Užšie súvislosti sú najmä potreba spravodlivosti odmeňovania. Tá sa v praxi zabezpečuje 

najmä zabezpečením tzv. princípu ekvivalencie, teda súladu medzi mzdou zamestnanca a 

jeho výkonom. Tento princíp sa delí na dva princípy: 

 Princíp ekvivalencie mzdy a náročnosti práce (t. j. fyzickej a duševnej zložitosti, 

zodpovednosti a namáhavosti, ktorú práca kladie na človeka), t.j. práca kladúca 

väčšie fyzické a duševné nároky na zamestnanca by mala dostať vyššiu mzdu. V praxi 

sa tu najprv použijú metódy na hodnotenie náročnosti práce (existuje ich veľké 

množstvo), pomocou ktorých sa rôzne typy práce zoradia do skupín podľa náročnosti 

(kvalifikačné triedy) a tieto skupiny sa potom rôznym spôsobom premietajú do 

odstupňovaných mzdových taríf, čo sú spravidla mzdové ekvivalenty vynaloženej 

práce za určitú časovú jednotku. Mzdové tarify pre jednotlivé kvalifikačné triedy 

tvoria tzv. stupnicu mzdových taríf, ktoré sú základom väčšiny mzdových systémov. 

Na Slovensku existujú aj napr. tzv. minimálne mzdové nároky, stanovené v Zákonníku 

práce pre zamestnancov, ktorých mzdy nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve: Práce 

sú v zákone rozdelené na viacero stupňov podľa náročnosti a každý stupeň ma 

priradený tzv. minimálny mzdový nárok, čo je súčin koeficientu uvedeného v zákone 

pre daný stupeň náročnosti a minimálnej mzdy (stanovenej každý rok nariadením 

vlády). Zamestnancova mzda musí zodpovedať najmenej tomuto minimálnemu 

mzdovému nároku. 

 Princíp ekvivalencie mzdy a skutočného pracovného výkonu (t. j. trvania, množstva 

a kvality práce), t.j. zamestnanec, ktorý pracuje dlhšie a/alebo vytvorí viac výrobkov či 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Minim%C3%A1lny_mzdov%C3%BD_n%C3%A1rok&action=edit&redlink=1
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služieb a/alebo vytvorí kvalitnejší výrobok či službu, by mal dostať vyššiu mzdu. 

Skutočný výkon sa hodnotí buď normami práce alebo priamym hodnotením. Princíp 

ekvivalencie mzdy a skutočného pracovného výkonu je vyjadrený v konkrétnych 

mzdových formách (časová mzda, úkolová mzda atď.). 

 

Minimálna mzda vo všeobecnosti znamená najnižšiu mzdu, ktorú sú podľa právnych 

predpisov povinní poskytovať zamestnávatelia zamestnancom. Podľa niektorých definícií je 

minimálna mzda aj najnižšia mzda stanovená konkrétnym zamestnávateľom (podnikom) v 

kolektívnych rokovaniach, či jeho rozhodnutím a podobne. 

Minimálne mzdy sa líšia v zmysle definície, rozsahu a právnej realizácie. Je potrebné 

rozlišovať medzi minimálnymi mzdami stanovenými štátom na jednej strane a minimálnymi 

mzdami dohodnutými kolektívnymi zmluvami na strane druhej. Často sa vyskytujú aj 

zmiešané formy, v ktorých sa štát, ako aj strany zapojené do kolektívneho vyjednávania, 

spoločne podieľajú na tvorbe miezd a príslušnej legislatívy. V podstate možno rozlíšiť päť 

rôznych metód určovania minimálnej mzdy (Glöckner, 2009 str. 6): 

 Určenie výšky minimálnej mzdy zákonom (t. j. zo strany štátu), bez zapojenia 

sociálnych partnerov, 

 Indexové modely, v ktorých výška MM závisí od inflácie a vývoj miezd sa pravidelne 

upravuje, 

 Vyjednávacie modely určovania MM, v ktorých zamestnávateľské organizácie a 

odborové zväzy vyjednávajú minimálnu mzdu stanovenú v medzisektorovej 

kolektívnej zmluve, 

 Metódy, keď štát na základe odporúčania skupiny expertov, stanovuje minimálnu 

mzdu obvykle spojenú s vôľou zástupcov kolektívnych zmluvných strán 

 Všeobecné dohody o výške minimálnej mzdy, ktoré sú právne záväzné voči tretím 

stranám, prostredníctvom legislatívneho aktu. 
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Spravidla sú zákonnom dané minimálne mzdy vo všeobecnosti platné pre všetkých 

zamestnancov a vo všetkých sektoroch hospodárstva. Niekedy však minimálna mzda môže 

byť obmedzená na určité profesie a hospodárske odvetvia. Minimálne mzdy preto môžu byť 

záväzné pre časti trhu práce alebo pre celú ekonomiku. Navyše je možné rozlíšiť minimálnu 

mzdu vzhľadom na vek, kvalifikáciu alebo odbornú prax dotknutých osôb54. Pri stanovovaní 

výšky MM je tiež možné rozlišovať medzi regiónmi. V neposlednom rade vzniká otázka, či 

minimálna mzda má byť navrhnutá/uzákonená ako hodinová mzda alebo mesačná mzda, 

resp. aký rozsah pracovného času má byť základom pre jej určovanie. 

Verejná diskusia o výhodách a nevýhodách minimálnej mzdy je často formovaná na základe 

politickej ideológie. Názory zúčastnených strán v mnohých krajinách sa pohybujú od úplného 

odmietnutia akéhokoľvek vládneho vplyvu na tvorbu miezd až po požiadavky na zákonom 

určené, všeobecné mzdové hladiny, ktoré by pokrývali veľkú časť pracovnej sily.  

V rámci diskusie o minimálnej mzde sa ekonómovia, politici, ale aj sociológovia zaoberajú aj 

otázkou, aká významná je miera vplyvu minimálnej mzdy a jej výšky na fungovanie 

(národného) trhu práce.  

Medzi odborníkmi sa vyskytujú najmä dva názory:  

 Z pohľadu stúpencov klasickej ekonómie je trh práce trhom ako každý iný,  a „cena 

práce" vzniká výlučne na základe súhrnu/spolupôsobenia faktorov ponuky a dopytu 

po práci. Táto skupina je kritikom regulácie trhu práce zo strany štátu, čo zdôvodňuje 

nebezpečenstvom narušenia efektívne pôsobiacich trhových mechanizmov55 

a zabráneniu negatívnym dôsledkom takejto regulácie, medzi ktoré patrí najmä 

nezamestnanosť.  

                                                      
54

 Výnimky pre určité (spravidla znevýhodnené) skupiny na trhu práce, napr. mladý ľudia, prvýkrát vstupujúci na 
trh práce. 
55

 Tzv. „Neviditeľná ruka trhu“ 
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 Na druhej strane, obhajcovia minimálnej mzdy zdôrazňujú, že pravidlá pre trh práce 

majú osobitný význam pre ochranu pracovníkov. Rovnováhu síl na trhu práce majú 

tendenciu vidieť ako nerovnováhu na úkor pracovníkov. 

Je žiaduce, aby sa do diskusie zapojili obidve strany. Často však nie je ľahké oddeliť 

objektívnu argumentáciu od populizmu. Spor o minimálnej mzde má aj veľmi emocionálnu 

zložku. Mnoho ľudí postihnutých neistými pracovnými podmienkami, pociťuje 

nespravodlivosť prameniacu z podmienok „voľného trhu“ a logicky sa preto spolieha na 

štátnu ochranu, ak nie štátnu podporu56. Napriek svojej kvalifikácii a práci „na plný úväzok“ 

výška ich mzdy často nepokrýva ani základné ľudské potreby57.  

Je pravda, že štatistiky často nezohľadňujú súhrnný príjem celej rodiny poberateľa 

minimálnej mzdy, ktorý by odrážal skutočné životné podmienky tejto domácnosti, ale len 

príjem vzťahujúci sa na jedného pracovníka58. Pri celkovom  pohľade na domácnosť môže byť 

disponibilný príjem na obyvateľa výrazne vyšší. Mnohí príjemcovia minimálnej mzdy žijú v 

domácnostiach, kde je ďalší príjemca s výrazne vyššou mzdou, ako je minimálna. 

Príčiny rozširovania trhu práce s nízkymi mzdami sú rozmanité. Jedným z hlavných 

dôvodov tohto vývoja je rastúci význam pracovných miest na čiastočný úväzok. Pre 

mnohých zamestnávateľov je výhodné, ponúkať pracovné miesta s nižším úväzkom. Aj pre 

niektorých zamestnancov (napr. matky na materskej dovolenke, kde hlavným nositeľom 

príjmu do domácnosti je ich manžel) je čiastočný pracovný pomer výhodnejší ako práca na 

plný úväzok. 

                                                      
56

 Ak výška minimálnej mzdy blízka výške podpory v nezamestnanosti, resp. sociálnej dávky 
57

 Podľa prevládajúcich predsudkov, príjemcovia nízkych miezd často nemajú za sebou ani maturitu či odbornú 
prípravu a šanca získať adekvátnu odmenu rastie spolu so zvyšujúcou sa kvalifikáciou. Napriek tomu (situácia 
v Nemecku v roku 2009), približne 67 % všetkých osôb s nízkym príjmom má odbornú kvalifikáciu a približne 10 
% má dokonca vysokoškolské vzdelanie, t. j.  prevažná časť je formálne kvalifikovaná (Glöckner, 2009 str. 12). 
58

 Problematika sociálnych hodnôt a očakávaní sa skrýva v pozadí otázky, ktorá by sa inak mohla javiť ako 
štatisticky zameraná: či by sme mali merať nerovnosť a chudobu v jednotkách domácností či rodín (Atkinson, 
2016 str. 46). 
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Príčinou nízkych miezd je vysoká miera nezamestnanosti. Na trhu práce vtedy existuje 

nadmerná ponuka pracovnej sily, a to najmä pre jednoduché pracovné miesta, kde je 

postačujúca nižšia kvalifikácia. Výška ponúkanej mzdy sa totiž z čisto ekonomického hľadiska 

vytvára vzájomne pôsobiacou sústavou ponuky práce a dopytu po pracovnej sile. Podľa 

tohto prístupu nie je prekvapujúce, že výška miezd je pod tlakom podmienok pretrvávajúcej 

vysokej nezamestnanosti. Najmä v odvetviach s nižšími príjmami zaostáva rast miezd za 

všeobecným mzdovým vývojom, čo znamená, že viac zamestnancov bude štatisticky spadať 

do intervalu nízkych miezd. V tomto prípade plní minimálna mzda ochrannú funkciu, ak 

pravda, nemá jej výška negatívny vplyv na zamestnanosť. 

Motivácia potreby stanovenia minimálnej mzdy môže byť spôsobená aj 

neschopnosťou niektorých partnerov kolektívneho vyjednávania dosiahnuť primerané 

mzdové dohody. Kolektívne dohody totiž neposkytujú automatickú ochranu pred nízkymi 

mzdami. 

Zvyšovanie počtu pracovníkov s nízkymi mzdami je kriticky sledované podporovateľmi 

minimálnej mzdy. Slúži ako dôležité zdôvodnenie zavedenia minimálnej mzdy59.  

Je však ochota pracovníkov zo skupín dlhodobo nezamestnaných osôb, pristúpiť na 

nízke mzdy, príležitosť vrátiť sa do normálneho pracovného života? Alebo túto ochotu 

vyplývajúcu z existenčnej závislosti potenciálnych zamestnancov môžu „zneužiť“ 

zamestnávatelia v honbe za čo najnižšími mzdami? Tu by pomohla najmä lepšia odborná 

príprava a kvalifikácia znevýhodnených ľudí na trhu práce, čo by bola z dlhodobého hľadiska 

najsľubnejšia cesta, vymaniť sa z nízkych miezd. 

Minimálna mzda, stanovená zákonodarcom, znižuje motiváciu odborových organizácií 

vyvíjať snahu v tomto smere, nakoľko za minimálnu mzdu a jej výšku je namiesto odborov 

                                                      
59

 V tomto prípade však nie je možné stotožňovať nízke príjmy s chudobou ich príjemcov, pretože nízka mzda 
konkrétneho pracovníka sama osebe, neumožňuje vyvodiť jednoznačné závery o jeho životných podmienkach 
v rámci domácnosti. 
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výlučne zodpovedný štát. Posilnenie systému kolektívneho vyjednávania by mohlo priniesť 

pozitívny efekt v tom, že minimálnu mzdu nebude potrebné určovať výlučne zákonnou 

cestou, ako je to teraz. 

Môžeme konštatovať, že zákonom určené minimálne mzdy sú v Európe veľmi 

rozšírené. Predstavujú všeobecne uznávané prostriedky na zabezpečenie minimálnych 

štandardov v odmeňovaní. V mnohých krajinách je však minimálna mzda len sotva účinná z 

dôvodu nízkej úrovne.  Je potrebné zabrániť, aby dochádzalo k politickému zneužitiu 

určovaniu výšky minimálnej mzdy (tomuto javu sa venujeme v poslednej kapitole). 

Právny rámec pre stanovenie minimálnej mzdy 

Okrem problematiky vplyvu MM na hospodárstvo, vzniká tiež mnoho otázok 

týkajúcich sa práva a legislatívy. Týkajú sa tak základnej zákonnej prípustnosti jednotlivých 

nástrojov, ako aj konkrétnej štruktúry právnych rámcov, ktoré umožňujú zákonnú 

implementáciu minimálnych miezd. Otázkou je najmä to, či by mala byť zákonom definovaná 

a pevne stanovená minimálna mzda, alebo by sa k výške minimálnej mzdy malo dospieť 

dohodou zúčastnených strán (napr. sociálnych partnerov). Okrem toho sa musí preskúmať 

akákoľvek legislatíva týkajúca sa minimálnej mzdy z hľadiska zlučiteľnosti s právom ES. 

Napriek tomu, že rokovanie o výške mzdy a pracovných podmienkach je v 

zodpovednosti zmluvných strán, existuje niekoľko právnych ustanovení a minimálnych 

pracovných podmienok, stanovených pracovnoprávnou legislatívou, ako napríklad. 

minimálna výmera dovolenky, ochrana pred prepúšťaním, atď. Regulácia trhu práce nie je v 

žiadnom prípade niečo výnimočné, je naopak vyjadrením potreby ochrany pracovníkov (zo 

strany štátu, či odborových organizácií). Potreba ochrany zamestnancov vyplýva z nespornej 

asymetrie vyjednávacích pozícií zamestnávateľov a nízkopríjmových skupín, keďže pracovníci 

sú odkázaní výlučne na „predaj“ svojej práce. V tomto zmysle treba chápať aj MM ako jednu 

zo súčastí regulácie trhu práce. Rozsah regulácie trhu práce je však kontroverznou témou, 

pričom postoj zúčastnených strán býva často ideologicky či politicky podfarbený. Je potrebné 
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zachovať vhodný pomer, medzi zákonom garantovanou sociálnou ochranou zamestnancov,  

efektivitou trhu, slobodou združovať sa a kolektívnym vyjednávaním. Nadmerná regulácia 

často vedie k nepružnosti. Ohrozuje konkurencieschopnosť ekonomiky, ktorá čelí rastúcemu 

konkurenčnému tlaku zo strany štátov, v ktorých sú nižšie mzdy, nakoľko v dnešnej 

globalizovanej ekonomike je jednoduché premiestniť výrobu do zahraničia. 

Ako neekonomický aktér, štát niekedy nemá potrebné odborné znalosti na to, aby 

mohol stanoviť „trhovo spravodlivú“ úroveň miezd. Nie je zorientovaný v podmienkach trhu 

v reálnom čase do tej miery, ako samotní podnikatelia, u ktorých sa zmeny trhových 

podmienok okamžite prejavia v nákladových a výnosových položkách. Preto je vhodné, aby 

štát kolektívnym zmluvným stranám ponúkol právomoc, podieľať sa vo väčšej miere na 

vyjednávaní ekonomických a pracovných podmienok zamestnávateľov a zamestnancov. 

Napriek tomu je potrebné, aby si štát v prípade potenciálneho zlyhania pracovného trhu 

ponechal možnosť využiť určité mechanizmy ochrany pracovníkov, najmä tých najviac 

znevýhodnených na trhu práce. 

Skutočnú rovnováhu záujmov medzi zmluvnými stranami možno dosiahnuť len vtedy, 

ak obe strany majú približne rovnakú rokovaciu pozíciu. Spravidla však platí, že 

zamestnávateľ má v porovnaní so zamestnancami silnejšiu vyjednávaciu pozíciu a to najmä v 

prípade vysokej nezamestnanosti, či v prípade pracovných miest u ktorých sú menšie nároky 

na zručnosti, schopnosti, vzdelanie a kvalifikáciu zamestnancove. Vtedy je nerovnováha 

v prospech zamestnávateľov najvypuklejším problémom. Aj v dôsledku možnosti, že nastane 

takáto situácia, bol zákonodarca nútený stanoviť minimálne zákonné limity pre určité zložky 

pracovných zmlúv. Tým sa samozrejme zužuje priestor na navrhovanie určitých ustanovení 

zmluvy a mierne narúša zmluvná sloboda. 

Základná potreba regulácie trhu práce je vo veľkej miere akceptovaná. Ak by to 

nebolo potrebné, existujúce nariadenie by bolo nadbytočné. Ak však medzi zmluvnými 

stranami neexistuje rovnováha právomocí, zákonodarca musí prijať určité nápravné 
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opatrenia, a to najmä z dôvodu svojho sociálno-politického záväzku. Rozsah zásahov do 

slobodnej zmluvy bude vždy závisieť od úrovne ochrany, ktorá sa má dosiahnuť. 

Minimálna mzda a jej vplyv na zamestnanosť 

Pre celostný pohľad na problematiku MM je nevyhnutné, posudzovať aj vplyv 

a dopad MM na zamestnanosť. Za týmto účelom analyzujeme spôsob, akým sa na trhu práce 

uplatňuje minimálna mzda pomocou dvoch vybraných ekonomických modelov. Uvedieme 

tiež niektoré empirické zistenia o dopade minimálnej mzdy na slovenský trh práce. 

Zvýšenie miezd nemusí mať nevyhnutne za následok stratu zamestnania, pokiaľ je možné 

zvýšiť produktivitu zamestnancov v takom pomere, aby nadbytočná výroba ktorá by bola 

výsledkom zvýšenej produktivity mohla byť absorbovaná trhom. Iba spoločná analýza 

nákladov práce a produktivity zamestnancov umožňuje vyvodiť realistické závery o 

konkurencieschopnosti podnikov. 

Existencia minimálnej mzdy je samozrejme odôvodnená. Pomáha získať prijateľný 

mzdový štandard pre nízkokvalifikovaných a slabšie organizovaných pracovníkov. Okrem 

ochrany  zamestnancov (napríklad tým, že do iste miery obmedzuje snahy zamestnávateľov, 

čo najviac usporiť prevádzkové mzdové náklady na úkor zamestnancov), chráni tiež 

zamestnávateľov a to v oblasti vynaložených nákladov v porovnaní s konkurenciou, keď 

zabraňuje tzv. dumpingovým mzdám. V prípade, že tarifný systém v dôsledku nižšieho 

pokrytia skupín zamestnancov kolektívnym vyjednávaním, nedokáže dostatočne plniť 

požadované distribučné funkcie prerozdeľovania zisku, je to práve inštitút minimálnej mzdy, 

ktorý zabezpečuje zamestnancom (aj keď v obmedzenej miere), podieľať zamestnancom 

aspoň sčasti na podnikateľskom úspechu zamestnávateľa, resp. zabezpečiť im minimálne 

definované štandardy. 
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2.2. Metódy spracovania analýzy 

 

Teoretické východiská, ktoré v analýze predkladáme sme získali štúdiom dostupnej 

literatúry. Monitoringom médií prináša analýza aktuálny pohľad zúčastnených strán na danú 

problematiku. 

Použili sme nasledovné metódy: 

 Literárna rešerš – tvorba uceleného prehľadu o danej téme – inštitúte minimálnej 

mzdy pre užívateľov analýzy  a zároveň orientačné vodítko pre autorov analýzy. 

 

 Pozorovanie – systematické a plánované sledovanie vopred určených skutočností, 

vymedzených cieľmi analýzy a determinujúcich faktorov ktoré vplývajú na všetky 

zúčastnené strany, ktorých sa dotýka inštitút minimálnej mzdy. Za základný pohľad 

sme zvolili taký pohľad na minimálnu mzdu a jej výšku, ktorý reflektuje na jednej 

strane najmä ekonomickú situáciu zamestnávateľov a na druhej strane kvalitu života 

zamestnancov. 

 

 Analógia – hľadanie podobných znakov a orientácia pri definovaní dopadov 

zavedenia minimálnej mzdy z ekonomického hľadiska. 

 

 Analýza – rozbor, čiže teoretický rozklad skúmaného predmetu – minimálnej mzdy na 

menšie časti (najmä rôzne vplyvy minimálnej mzdy na jednotlivé skúmané aspekty – 

napr. konkurencieschopnosť podnikov, zamestnanosť, nezamestnanosť, kvalita 

života, štátny dôchodok, atď.), pričom podrobnejšie preskúmanie dopadov 
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minimálnej mzdy a jej výšky na jednotlivé oblasti umožní získať lepší náhľad na túto 

problematiku ako celok v jeho fungovaní60. 

 

 Syntéza61 – opak analýzy, zjednotenie častí problematiky do jedného celku, 

sledovanie vzájomných a podstatných súvislostí medzi rôznymi zložkami danej 

problematiky. 

 

 Porovnanie / Komparácia – zhodnotenie rovnakých alebo rôznych stránok 

skúmaného predmetu (napr. právnej úpravy minimálnej mzdy vo vybraných krajinách 

EÚ). 

 

Dokument má teoreticko – empirický charakter. Teoretická časť, ktorá je východiskom 

pre návrhy prezentované v praktickej časti, je obsiahnutá v príslušných kapitolách. Praktickú 

časť tvorí časť, venovaná minimálnej mzde z pohľadu sociálnych partnerov, ktorá je 

ukončená návrhmi a odporúčaniami odborníkov v oblasti ekonómie pre hospodársku prax. 

 

Aby bolo možné  zodpovedne a zo všetkých zúčastnených strán akceptovane 

dohodnúť prístup k úprave minimálnej mzdy, bolo potrebné si ujasniť, čo to minimálna mzda 

je, aké sú jej základné funkcie (sociálna funkcia, ekonomické funkcie), ako sa ustanovuje a 

ako funguje v jednotlivých vyspelých krajinách (patriacich do OECD, EÚ, či V4), jej vývoj 

v čase, aké sú jej mechanizmy úpravy, vrátane možnosti zlepšenia právnej úpravy, atď. 

                                                      
60

 Analýza spočíva v rozdelení celku na jeho komponenty a skúmanie, ako tieto komponenty fungujú ako 
relatívne samostatné prvky a aké sú medzi nimi vzťahy. Každá analýza sa vyznačuje určitým stupňom explorácie 
(výskum, prieskum, vyšetrovanie). Znamená to, že pri nej vykonávame prieskumné a objavujúce aktivity. 
V syntéze ide naopak o zloženie častí do celku a o popis hlavných organizačných princípov, ktorými sa tento 
celok riadi v závislosti na jeho častiach. (Hendl, 2008 str. 32) 
61

 Analýza znamená výber z množstva faktov pre nás tých najpodstatnejších, na druhej strane syntéza umožňuje 
sledovať vzťahy medzi faktami, charakter vzájomných súvislostí medzi nimi (analýza od celku k časti, syntéza od 
časti k celku). 
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V tejto súvislosti sa nedalo vyhnúť ani analýze problému nezamestnanosti – druhy, 

dôsledky a faktory ovplyvňujúce mieru nezamestnanosti. Nezamestnanosť so sebou prináša 

ekonomické a sociálne následky a patrí medzi najzložitejšie problémy súčasných trhových 

ekonomík. 

Pokúsili sme sa aj o vymedzenie a definovanie základných sociálnych aj ekonomických 

charakteristík minimálnej mzdy a to aj v nadväznosti na trh práce, či ekonomickú situáciu 

podnikateľských subjektov. Ich definovanie je nevyhnutné pre pochopenie vzťahov medzi 

jednotlivými aktérmi pôsobiacimi na pracovnom trhu62. Priblížime si aj niektoré faktory, 

ktoré trh práce63, vrátane sociálnej aj ekonomickej situácie zúčastnených strán svojim 

pôsobením ovplyvňujú. 

Za účelom identifikácie a zdôvodnenia vhodných návrhov, prednesených v návrhovej 

časti tohto dokumentu, potrebujeme poznať aká je situácia v oblasti právnej úpravy 

minimálnej mzdy na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ. Preto analýza obsahuje 

v analytickej časti dokumentu aj kapitolu venovanú situácii v oblasti inštitútu minimálnej 

mzdy na Slovensku (vrátane vytipovaných krajín z ktorých si chceme vziať pozitívne príklady) 

za účelom na Slovensku uplatniteľných návrhov možností na zlepšenie právnej úpravy 

minimálnej mzdy (vrátane pohľadov z geopolitického, národného, regionálneho ale aj 

odvetvového hľadiska). 

V poslednej kapitole uvádzame prehľad skutočností, na základe ktorých navrhujeme vlastné 

riešenia, alebo uvádzame verejne prezentované riešenia, ktoré považujeme za relevantné. 

Snažili sme sa, aby názory na inštitút minimálnej mzdy vychádzali z dobrého pochopenia 

ekonomických kritérií a boli kompatibilné s navrhovanými riešeniami v oblasti problémov 

pracovného trhu. 

                                                      
62

 Budeme vnímať aj ekonomickú stránku veci, resp. ekonomické vnímanie inštitútu minimálnej mzdy zo strany 
zamestnávateľov a zamestnancov. 
63

 Najmä faktory, ktoré trh práce ovplyvňujú v negatívnom zmysle (vrátane diskriminácie niektorých skupín na 
trhu práce) a majú celospoločenské ekonomické a sociálne dôsledky. 
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Praktická časť je postavená na interpretácii a následnej komparácii relevantných faktov, 

štatistických ukazovateľov a vyslovených názorov zainteresovaných skupín, čo sa týka 

identifikácie aktuálnych problémov a navrhovaných spôsobov ich riešenia. 

 

 

 

 

 

3. ANALÝZA PRÁVNEJ ÚPRAVY MINIMÁLNEJ MZDY 

 

3.1. Vývoj právnej úpravy minimálnej mzdy v SR 

 

Prax minimálnej mzdy v Československu mala svoje korene ešte za čias prvej ČSR 

(1919), kedy sa minimálna mzda stanovovala pre niektoré veľmi nízko platené skupiny 

profesií. Vzťahovala sa len na domácky priemysel, pretože v tomto odvetví bolo robotníctvo 

veľmi chudobné a aj zle organizované. Toto opatrenie bolo považované za sociálne 

opatrenie. Zákonná forma minimálnej mzdy pre robotníkov ako celok sa v predmníchovskej 

republike nepoužívala. 

 

V období socialistického Československa bola minimálna mzda spájaná väčšinou  

s prvými tarifnými triedami mzdových stupníc. Obyčajne predstavovala hodnotovú náplň 

najnižšej tarifnej triedy. To sa odrazilo aj v názore, že minimálnou mzdou sú odmeňovaní 

nekvalifikovaní pracovníci, vykonávajúci ľahkú prácu. Takto stanovená minimálna mzda 

nebola silne zviazaná so životnou úrovňou rodiny. Vychádzalo sa z toho, že minimálna mzda 
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má zabezpečovať v prvom rade životnú úroveň jednotlivca, poprípade dvojice. Tento názor 

sa opieral o skutočnosť, že v prvej a druhej triede sa takmer nevyskytujú živitelia rodín. Toto 

viedlo k predstave, že minimálna životná úroveň je automaticky zabezpečená (živitelia rodín 

sa spravidla nachádzali od 4. triedy vyššie). Preto sa  neskúmali ani širšie problémy súvisiace 

so životným minimom. 

Socialistické Československo bolo jednou z mála krajín socialistického tábora, kde 

minimálna mzda nebola vyhlásená zákonom, vládnym nariadením alebo iným právnym 

aktom. 

Dohovor MOP č. 26/1928 o zavedení metód určenia minimálnych miezd bol 

ratifikovaný Československom 12.6.1950 a Dohovor MOP č. 99/1951 o metódach určenia 

minimálnych miezd v poľnohospodárstve bol ratifikovaný Československom 21.1.1964 */ 

Československo sa stalo členom MOP v roku 1919.  Minimálna mzda v tom čase plnila funkciu 

ekonomickú a sociálno ochrannú. Ekonomická funkcia sa chápala v československom 

hospodárstve v tom zmysle, že bude plniť predovšetkým funkciu zákonom zaručenej 

najnižšej odmeny za prácu. Malo teda ísť o najnižšiu mzdu za prácu, ktorá vyplývala 

z pracovného pomeru. Minimálna mzda mala byť súčasne spodnou hranicou pre mzdovú 

diferenciáciu, odmenou za najjednoduchšie práce vykonávané dospelým pracovníkom po 

nutnom zapracovaní. Plnenie sociálno-ochrannej funkcie ako spoločensky zaručenej najnižšej 

pracovnej odmeny, ktorá by zabezpečila pracovníkom základnú sociálnu istotu na pokrytie 

ich potrieb v takom rozsahu, ktorý je daný stanoveným existenčným minimom jednotlivca, 

mala minimálna mzda ako svoju druhú funkciu. Nešlo teda o zabezpečenie rodiny 

zamestnanca. Sledoval sa tým účel „nenarušiť princípy socialistického odmeňovania za 

prácu“. Takýto prístup vychádzal z posudzovania mzdy ako určitého ekonomického vzťah 

medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a teda v rámci tohto vzťahu nemala byť riešená 

diferenciácia podľa rodinných pomerov pracovníka. 

Po zmene politických pomerov v roku 1989 bol konečne v ČSFR začlenený inštitút 

minimálnej mzdy do novelizovaného Zákonníka práce  č. 65/1965 v znení zákona č. 3/1991 
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Zb. (§ 111 ods. 3 */ Mzda nesmie byť nižšia než minimálna mzda. Vláda Českej a Slovenskej 

federatívnej republiky ustanoví nariadením výšku, prípadne podmienky pre určenie 

minimálnej mzdy a jej výšky“.  

Na tomto základe bola nariadením vlády ČSFR č. 99/1991 Zb. o určení minimálnej 

mzdy */ Pre zamestnancov -požívateľov čiastočných dôchodkov mesačne 1500 Kčs., pre 

zamestnancov požívateľov invalidného dôchodku a pre invalidných pracovníkov mladších ako 

18 rokov 1000 Kčs mesačne., pre zamestnancov mladších ako 16 rokov mesačne1500,. Kčs. 

Pri inej dĺžke ustanoveného týždenného pracovného času sa výška minimálnej mzdy úmerne 

upravovala  (s účinnosťou dňom vyhlásenia) zo dňa 25.2.1991 ustanovená jednotná 

minimálna mzda, a to po predchádzajúcom prerokovaní v Rade ekonomickej  a sociálnej 

dohody /RHSD/ ako tripartitnom orgáne. Podľa tohto nariadenia bola ustanovená základná 

mesačná minimálna mzda vo výške 2000 Kčs a základná hodinová sadzba minimálnej mzdy 

10,80 Kčs, a to pre pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf pri ustanovenom, 

bežnom 42,5 hodinovom týždennom pracovnom čase (pri 41,25 týždennom pracovnom čase  

= 11,10 Kčs/hod., pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase = 11,40 Kčs/hod., pri 36 

hodinovom týždennom pracovnom čase = 12,90 Kčs/hod.). 

Pre pracovníkov, požívateľov čiastočného invalidného dôchodku bola ustanovená 

základná mesačná sadzba minimálnej mzdy vo výške 1500 Kčs a základná hodinová sadzba 

minimálnej mzdy 8,10 Kčs, a to pre pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf pri 

ustanovenom, bežnom 42,5 hodinovou týždennom pracovnom čase (pri 41,25 týždennom 

pracovnom čase  = 8,30 Kčs/hod., pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase = 8,60 

Kčs/hod., pri 36 hodinovom týždennom pracovnom čase =  9,70 Kčs/hod.). 

Pre pracovníkov, požívateľov invalidného dôchodku a pre invalidných pracovníkov 

mladších ako 18 rokov bola ustanovená základná mesačná sadzba minimálnej mzdy vo výške 

1000 Kčs a základná hodinová sadzba minimálnej mzdy5,40 Kčs, a to pre pracovníkov 

odmeňovaných podľa mzdových taríf pri ustanovenom, bežnom 42,5 hodinovom týždennom 

pracovnom čase. 
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Pre pracovníkov mladších ako 16 rokov bola ustanovená základná mesačná sadzba 

minimálnej mzdy vo výške 1500 Kčs a základná hodinová sadzba 10,80 Kčs, a to pre 

pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf pri ustanovenom 33 hodinovom 

týždennom pracovnom čase. 

Pri inej dĺžke ustanoveného týždenného pracovného času sa výška minimálnej mzdy 

úmerne upravovala. Pritom sa vychádzalo z výšky minimálnej mzdy pri ustanovenom 

týždennom pracovnom čase 42,5 hodín pre zamestnancov nad 16 rokov (v súlade s hore 

uvedenou kategorizáciou) a z 33 hodinového týždenného pracovného času pre 

zamestnancov mladších ako 16 rokov. Pracovníkom odmeňovaným podľa mzdových taríf, 

ustanovených na mesiac, ktorí mali dojednaný alebo povolený kratší pracovný čas 

a pracovníkom,  ktorí neodpracovali v mesiaci všetky pracovné dni, patrila minimálna mzda 

vo výške zodpovedajúcej odpracovanej dobe. 

Ak mzda pracovníka nedosiahla v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, 

organizácia alebo občan, u ktorých bol pracovník v pracovnom pomere (ďalej len 

„organizácia“), mu rozdiel musela doplatiť (§ 3 ods. 1). Zamestnancom, odmeňovaným tiež 

mzdovými zložkami za dlhšie ako mesačné obdobie, sa doplatky poskytovali ako preddavok 

a zúčtovali v mesiaci výplaty uvedených mzdových zložiek (§ 3 ods. 2). 

Pracovníkovi sa zaručil nárok na minimálnu mzdu nezávisle od pracovného zaradenia, 

vykonávanej pracovnej činnosti, dosiahnutých výsledkov a platobnej schopnosti organizácie.  

U domáckych pracovníkov sa na účely tohto nariadenia považuje za hodinu  práce 

norma spotreby určená organizáciou na hodinu. 

V § 5 sa uvádza, že do mzdy podľa § 3 ods. 1 sa nezahrnuje mzda za prácu nadčas 

u pracovníkov odmeňovaných podľa mzdových taríf ustanovených na mesiac a vernostné  

stabilizačné odmeny pracovníkom v Severočeskom, Západočeskom a Juhočeskom kraji podľa 

osobitného predpisu. Doplatok do výšky minimálnej mzdy sa poskytol prvýkrát za mesiac 

február 1991. 
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Podľa § 7 u pracovníka, ktorému sa poskytuje minimálna mzda, nesmie byť priemerný 

zárobok na pracovnoprávne účely menej ako minimálna mzda, na ktorú pracovníkov vznikol 

alebo by vznikol nárok v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla potreba tento zárobok 

zistiť., do platí obdobne tiež pre započítateľný zárobok na účely nemocenského poistenia. 

Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, 

Pri stanovení výšky minimálnej mzdy sa vychádzalo z minimálneho dôchodku, ktorý 

bol jediným zdrojom príjmu (od 1.10.1990 bol stanovený v nasledovnej výške: pre 

jednotlivca 1200 Kčs a pre dvojicu 2000 Kčs). Minimálna mzda sa stala súčasťou záchrannej 

sociálnej siete, pričom podmienky jej úpravy boli stanovené v Generálnej dohode. Takto 

stanovená minimálna (nominálna) mzda (2000 Kčs) tvorila v pomere k priemernej 

nominálnej mzde za celé hospodárstvo SR v roku 1991 (3770 Kčs) 53,1 %. 

Nárok na záruku minimálnej mzdy bol garantovaný aj v zákone  č. 1/1992 Zb. o mzde, 

odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku zo dňa 10.12.1991, kde v časti 

druhej, v § 4 ods. 4 sa uvádzalo: „Mzda patrí najmenej vo výške a za podmienok 

ustanovených týmto zákonom. Mzda nesmie byť nižšia než minimálna mzda. Vláda Českej 

a Slovenskej Federatívnej republiky určí nariadením výšku, prípadne podmienky na určenie 

minimálnej mzdy a jej výšky. V kolektívnej zmluve možno dohodnúť minimálnu mzdu vyššiu, 

než ustanoví nariadenie vlády podľa predchádzajúcej vety“. 

V ods. 5 uvedeného paragrafu sa tiež uvádza: „pracovná zmluva, v ktorej je 

dojednaná nižšia mzda, než patrí podľa kolektívnej zmluvy alebo podľa tohto zákona, je 

v tejto časti neplatná“. /*  tento zákon sa nevzťahuje  na poskytovanie mzdy a odmeny za 

pracovnú pohotovosť zamestnancom zamestnávateľa, ktorý je rozpočtovou a príspevkovou 

organizáciou, pokiaľ tak ustanovuje osobitný zákon. 

V SR môžu teda v zmysle tohto zákona existovať popri štátom garantovanej 

minimálnej mzde ešte tzv. odvetvové a podnikové minimálne mzdy, ktoré garantujú 

minimálnu mzdu nad rámec štrukturálnej minimálnej mzdy. 
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Nariadením vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde zo dňa 23.1.1992 (s 

účinnosťou dňom vyhlásenia) došlo k niektorým zmenám. Podľa § 2 ods. 1 písm. a/ a písm. 

b/ sa zmenila výška hodinovej minimálnej mzdy na 12 Kčs/hod. (pre týždenný pracovný čas 

42,5 hod., pri inej dĺžke sa úmerne upraví) a mesačnej minimálnej mzdy na 2200 Kčs pre 

zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pre zamestnanca odmeňovaného za prácu 

v poľnohospodárskom družstve sa stanovila hodinová sadzba vo výške 10,20 Kčs/hod. (pri 

42,5 hod. týždňovom pracovnom čase, pri inej dĺžke sa úmerne upraví) a mesačná minimálna 

mzda 1900 Kčs (nepodliehala dani zo mzdy). Podľa § 1 ods. 1 písm. c/ je výška minimálnej 

mzdy 75 % súm sadzieb minimálnej mzdy uvedených  v písm. a/ (12 a 10,20 Kčs) a b/ (2200 

a 1900 Kčs), ak ide o zamestnanca, ktorý je požívateľom čiastočného invalidného dôchodku 

a mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov. Podľa § 1 ods. 1 písm. d/ je výška 

minimálnej mzdy 50 % uvedených v písm. a/ a b/, ak ide o zamestnanca, ktorý je 

požívateľom invalidného dôchodku, invalidného zamestnanca mladšieho ako 18 rokov 

a zamestnanca mladšieho ako 16 rokov. Podľa § 2 ods. 3 ak pracovník odmeňovaný 

mesačnou minimálnou mzdou má dojednaný alebo povolený kratší pracovný čas (§ 86 

Zákonníka práce) alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu minimálna 

mzda vo výške zodpovedajúcej odpracovanej dobe 

Z tohto nariadenia o minimálnej mzde bolo vypustené ustanovenie, že zamestnanec 

má nárok na minimálnu mzdu nezávisle na pracovnom zaradení, vykonávanej pracovnej 

činnosti, dosiahnutých výsledkoch a platobnej schopnosti (§ 4 ods. 1 nariadenia vlády ČSFR č. 

53), pretože sa stalo nadbytočným, nakoľko tento nárok je pokrytý príslušnými právnymi 

predpismi (Zákonník práce, zákon č. 1/1992 Zb.). 

Nariadením vlády SR č. 645 z 15.12.1992 (s účinnosťou od 1.1.1993), ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce (ZP) a k zákonu o mzde (podľa 

čl. III) došlo k zmene § 2 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia vlády ČSFR č. 53, ktorá spočívala 

v tom, že došlo k zjednoteniu mesačnej a hodinovej sadzby minimálnej mzdy, to znamená, že 

výška minimálnej mzdy 2200 Kčs a hodinovej sadzby 12 Kčs (platná pri 42,5 týždennom 
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pracovnom čase) platila aj pre zamestnancov odmeňovaných za prácu v poľnohospodárskych 

družstvách (podliehala dani zo mzdy).  (Barošová, 1999, str. 31 - 34). 

 

Právne predpisy, ktoré sa zaoberajú minimálnou mzdou (Zdroj: Wikipedia): 

Česko-Slovensko patrilo k prvým štátom Európy, ktoré zaviedli minimálnu mzdu. Stalo 

sa tak v roku 1919 pre niektoré veľmi málo platené povolania. Počas socializmu sa minimálna 

mzda spájala s prvými tarifnými triedami mzdových stupníc. Všeobecne záväzná zákonná 

úprava minimálnej mzdy bola v Česko-Slovensku (a na Slovensku) zavedená v roku 1991 

nariadením č. 99/1991 Zb.  

Minimálnou mzdou sa na Slovensku dnes a v posledných desaťročiach zaoberá: 

 § 119 (a iné §) Zákonníka práce 311/2001 Z.z. (staršie: od februára 1991 do marca 

2002: § 111 ods. 3 Zákonníka práce 65/1965 Zb.; v rokoch 1992 - 2002 aj: §4 ods 4 

zák. č. 1/1992 Zb. o mzde); na Zákonník práce odkazuje aj § 1 ods. 4 zákona č. 

552/2003 Z.z (staršie v rokoch 1992 - 2001 tomu približne zodpovedal: §3 ods. 4 zák. 

č. 143/1992 Zb. o plate) 

 

 zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (predtým: zák. č. 90/1996 Z.z o minimálnej 

mzde, predtým: nariadenie 53/1992 Zb., predtým: nariadenie 99/1991 Zb.) 

 

 nariadenie vlády (resp. staršie: zákon NR SR) na určenie konkrétnej výšky minimálnej 

mzdy: 

o  na rok 2017: nariadenie č. 280/2016 Z. z. 

o na rok 2016: nariadenie č. 279/2015 Z. z. 

o na rok 2015: nariadenie č. 297/2014 Z.z. 

o na rok 2014: nariadenie č. 321/2013 Z.z. 

o na rok 2013: nariadenie č. 326/2012 Z.z. 
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o na rok 2012: nariadenie č. 343/2011 Z.z. 

o na rok 2011: nariadenie č. 408/2010 Z.z. 

o na rok 2010: nariadenie č. 441/2009 Z.z. 

o a rok 2009: nariadenie č. 422/2008 Z.z. 

o na feb. 2008 - dec. 2008: § 9 zákona č. 663/2007 Z.z.(prechodné ustanovenie) 

o na okt. 2007 -jan. 2008: nariadenie č. 450/2007 Z.z. 

o na okt. 2006 - sept. 2007: nariadenie č. 540/2006 Z.z. 

o na okt. 2005 - sept. 2006: nariadenie č. 428/2005 Z.z. 

o na okt. 2004 - sept. 2005: nariadenie č. 525/2004 Z.z. 

o na okt. 2003 - sept. 2004: nariadenie č. 400/2003 Z.z. 

o na okt. 2002 - sept. 2003: nariadenie č. 514/2002 Z.z. 

o na 19. okt. 2001/apr. 2002 - sept. 2002: nariadenie č. 411/2001 Z.z. 

o na okt. 2000 - 19. okt. 2001/apr 2002: nariadenie č. 298/2000 Z.z. 

o jan. 2000 - sept. 2000: zákon č. 346/1999 Z.z. (a 90/1996 Z.z.) (zákon č. 346/1999 

stanovil, že výšku bude odteraz určovať nariadenie vlády) 

o na apr. 1999 - jan. 2000: zákon č. 56/1999 Z.z. (a 90/1996 Z.z,) 

o na jan. 1998 -mar. 1999: zákon č. 366/1997 Z.z. (a 90/1996 Z.z.) 

o na apr. 1996 - dec. 1997: zákon č. 90/1996 Z.z. 

o na 30.10. 1993 - marec 1996: nariadenie č. 248/1993 Z.z. (a 53/1992 Zb.) 

o na 11.2. 1992 - 29.10. 1993 : nariadenie č. 53/1992 Zb. (a od 1.1. 1993 aj nariadenie 

645/1992 Zb.) 

o na 25.3. 1991- 10.2 1992: nariadenie č. 99/1991 Zb. 

Z medzinárodných zmlúv o minimálnej mzde pre Slovensko platia tieto64: 

                                                      
64

 Zoznam dohovorov Medzinárodnej organizácie práce, ktorými je Slovenská republika viazaná, ktoré 
ratifikovala a vypovedala: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-
spolupraca/medzinarodne-organizacie/medzinarodna-organizacia-prace-mop/zoznam-dohovorov-mop-
ktorymi-je-sr-viazana.pdf  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-organizacie/medzinarodna-organizacia-prace-mop/zoznam-dohovorov-mop-ktorymi-je-sr-viazana.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-organizacie/medzinarodna-organizacia-prace-mop/zoznam-dohovorov-mop-ktorymi-je-sr-viazana.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/medzinarodne-organizacie/medzinarodna-organizacia-prace-mop/zoznam-dohovorov-mop-ktorymi-je-sr-viazana.pdf
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 Dohovor MOP o vytváraní mechanizmu určovania minimálnej mzdy č. 26 z roku 1928 

(Ženeva, 16. júna 1928, 14. júna 1930, 1. januára 1993, č. 439/1990 Zb., 12. bod 

oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.) 

 

 Dohovor MOP o mechanizme určovania minimálnej mzdy v poľnohospodárstve č. 99 

z roku 1951 (Ženeva,28. júna 1951, 23. augusta 1953, 1. januára 1993,č. 470/1990 

Zb., 34. bod oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 

110/1997 Z. z.) 

Na koho sa minimálna mzda vzťahuje (Zdroj: Wikipedia): 

Minimálna mzda sa (podľa zák. č. 663/2007 Z.z. a zák. č. 552/2003 Z.z.) vzťahuje na 

pracovnoprávne vzťahy (t.j. 1. na pracovné pomery v súkromnom sektore i pri výkone práce 

vo verejnom záujme, a 2. na dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a na 

“obdobné pracovné vzťahy” (t.j. myslia sa najmä platy v štátnej službe a platy sudcov a 

prokurátorov ), pričom do roku 2012 sa minimálna mzda nevzťahovala na dohody o práci 

vykonávanej mimo pracovného pomeru. Keďže sa teda minimálna mzda vzťahuje aj na práce 

vo verejnom záujme a na štátnu službu resp. na práce „na dohodu“, v ktorých zamestnanci 

dostávajú „platy“ resp. „odmeny“, a nie „mzdy“, vzťahuje sa minimálna mzda 

(terminologicky) aj na platy resp. odmeny, nielen na mzdy. 

Kto minimálnu mzdu stanovuje (Zdroj: Wikipedia): 

Podľa zákona o minimálnej mzde: „§ 2 Sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca 

...ustanoví na príslušný kalendárny rok vláda Slovenskej republiky ... nariadením vlády [napr. 

na rok 2016 je to nariadenie č. 279/2015 Z.z.]...§ 5 Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní 

zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže so zástupcami orgánov odborových 

organizácií dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje nariadenie vlády; ak u 

zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak ustanoviť 
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svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj 

pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.“ 

Ako vzniká nariadenie vlády o výške minimálnej mzdy (Zdroj: Wikipedia): 

Zákon aj bližšie opisuje, ako vzniká spomínané nariadenie vlády. Konkrétne majú najprv 

na začiatku daného roka rokovať zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Následne 

platí: 

 Ak sa dohodnú, tak dohodnutú výšku minimálnej mzdy majú predložiť ministerstvu 

(MPSVR SR), ktoré musí predložiť návrh nariadenia obsahujúceho navrhovanú výšku 

minimálnej mzdy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) a následne 

na rokovanie vlády. 

 Ak sa naopak nedohodnú, tak sa najprv pokúsi MPSVR SR predložiť (so zohľadnením 

návrhov zamestnancov a zamestnávateľov) svoj návrh minimálnej mzdy na rokovanie 

HSR SR. Následne platí: 

o Ak tento návrh minimálnej mzdy na HSR SR prejde, tak MPSVR SR predloží návrh 

nariadenia obsahujúceho dohodnutú výšku minimálnej mzdy na rokovanie HSR SR a 

následne na rokovanie vlády. 

o Ak tento návrh minimálnej mzdy na HSR SR neprejde, tak MPSVR SR predloží na 

rokovanie HSR SR a následne na rokovanie vlády návrh nariadenia obsahujúceho 

výšku minimálnej mzdy určenú podľa postupu opísaného v zákone o minimálnej 

mzde: „§8: (2) Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí 

najmenej vo výške súčinu [mesačnej minimálnej mzdy platnej v kalendárnom roku, v 

ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy] a indexu medziročného rastu 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 

republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy 

minimálnej mzdy. O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra 
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s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov [t.j. zamestnancov a 

zamestnávateľov], vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6 [t.j. na 

celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu, najmä ceny, zamestnanosť, priemerné mzdy 

a životné minimum], vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy 

najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj 

produktivity práce.“ 

Kritériami pri všetkých vyššie uvedených dohadovaniach sa o výške minimálne mzdy 

majú byť podľa zákona najmä „ekonomická a sociálna situácia v Slovenskej republike za dva 

kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť sumu 

minimálnej mzdy, najmä vývoj: 

a) spotrebiteľských cien,  

b) zamestnanosti,  

c) priemerných mesačných miezd v hospodárstve Slovenskej republiky,  

d) životného minima. 

 

Pri náčrte vývoja právnej úpravy minimálnej mzdy sa zameriame aj na politickú a 

ekonomickú situáciu v určitej epoche, bližšiu charakteristiku trhu práce, ktorý od pádu 

socialistického systému prešiel mnohými výraznými zmenami aj charakteristiku faktorov, 

ktorými bol trh práce ovplyvnený. 

 

2.1.5 Vývoj od 1945 – 1989 – Minimálna mzda v Československu  

 

(Šenkýřová, 2010, str. 37) 

Slovenská aj česká ekonomika prešli rovnako ako ďalšie postkomunistické krajiny 

transformáciou, ktorej cieľom bola premena centrálne plánovanej ekonomiky na ekonomiku 
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založenú na trhovom hospodárstve. Trh práce pred transformáciou bol značne deformovaný. 

Do roku 1989 boli všetky podniky s centrálne riadenou organizáciou výroby chránené pred 

vplyvom zo zahraničia, takmer všetku produkciu zabezpečovali domáce firmy. Veľmi nízka, až 

žiadna konkurencia zaisťovala zamestnancom pomerne vysokú stabilitu pracovného miesta a 

istotu zamestnania. Na základe toho, že mzdy boli pomerne nízke, sa do pracovného procesu 

vo veľkej miere zapájali aj ženy, ktoré zvyčajne vykonávali aj náročnejšiu mužskú prácu. Z 

uvedeného môžeme vyvodiť záver, že nezamestnanosť v danom období takmer neexistovala. 

Ekonomika bola charakteristická stavom plnej zamestnanosti, ba dokonca 

prezamestnanosťou. Tento fakt sa samozrejme negatívne odrážal na výkonnosti 

hospodárstva, rovnako ako na neefektívnom využívaní pracovnej sily a nízkej výkonnosti 

zamestnancov. 

Centrálna regulácia miezd65 mala za cieľ udržiavať mzdy na nízkej úrovni a čiastočne 

prispievala k technickému a technologickému zaostávaniu ekonomiky. V období pred rokom 

1989 tak nedochádzalo k zavádzaniu výrazného počtu noviniek a inovácií z oblasti techniky a 

technológie, čo negatívne ovplyvňovalo aj dosahovanú produktivitu práce, ktorá oscilovala 

okolo pomerne nízkych hodnôt. 

Vo všeobecnosti je možné situáciu na československom trhu práce v období centrálne 

plánovanej ekonomiky zhrnúť tak, že sa vyznačovala stavom plnej zamestnanosti, absenciou 

konkurencieschopnosti a prevažujúcim dopytom po pracovnej sile nad jej ponukou. 

(Barošová, 2005, str. 16 – 17) 

 Socialistické Československo bolo jednou z mála krajín socialistického tábora, kde 

nebola MM vyhlásená ani zákonom, ani inou právnou normou. 

 MM sa väčšinou spájala s prvými triedami mzdových stupníc. 

                                                      
65

 Mzdovou reguláciou chápeme súbor pravidiel, na základe ktorých boli podnikom stanovené maximálne 
prostriedky na zvyšovanie miezd svojich zamestnancov v rámci plánovaného obdobia, ktoré trvalo obvykle 
jeden rok. 
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 MM obyčajne predstavovala hodnotovú náplň 1. tarifnej triedy (najnižšej). 

Empirickým prieskumom sa zistilo že najnižšími triedami nie sú odmeňovaní živitelia 

rodín. Preto sa ani neskúmala väzba na životné minimum jednotlivca ani na životné 

minimum rodiny 

 Skutočnosť, že živitelia rodín boli odmeňovaní podľa vyšších platových tried viedla k 

predstave, že minimálna životná úroveň je automaticky zabezpečená. 

 Tieto skutočnosti boli dôvodom, že pretrvával názor, že MM nie je úzko zviazaná so 

životnou úrovňou rodiny66. 

 Dohovor MOP č. 26/1928 Československo ratifikovalo až v roku 1950 a Dohovor MOP 

č. 99/1951 o metódach určenia MM v poľnohospodárstve v roku 1954. 

 Problematikou MM sa v rokoch 1969-1971 zaoberali viaceré výskumné ústavy. 

Výskumný ústav sociálneho zabezpečenia v Prahe navrhoval v roku 1970 ustanoviť 

MM na úrovni 1 000 Kčs (50 % podiel na priemernej mzde). Výskumu MM (jej funkcií 

a uplatneniu sa venoval aj Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí 

Bratislava. Ing. Václav Sekanina vo svojej štúdii navrhoval princípy, na ktorých by 

mala byť MM v ČSSR založená. K NAPLNENIU TÝCHTO MYŠLIENOK VŠAK PO CELÚ 

DOBU EXISTENCIE ČSSR NEDOŠLO. 

 

2.1.6 Vývoj 1989 – 1993 – Minimálna mzda v ČSFR  

 

(Barošová, 2005, str. 31 - 34) 

 Po zmene politických pomerov v roku 1989 došlo k začleneniu inštitútu MM do 

Zákonníka práce. 

 Pri stanovení MM sa vychádzalo z minimálneho dôchodku, ktorý bol jediným zdrojom 

príjmu, ako z referenčnej veličiny. Na základe návrhu Federálneho ministerstva práce 
                                                      
66

 Dôsledky tohto uvažovania u nás pretrvávajú doteraz, napriek tomu, že v mnohých krajinách je MM 
spájaná aj so zabezpečením minimálneho životného štandardu zamestnanca aj jeho rodiny. 
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a sociálnych vecí schválila federálna vláda s platnosťou od 1. októbra 1990 minimálny 

dôchodok pre jednotlivca vo výške 1 200 Kčs a pre dvojicu vo výške 2 000 Kčs. 

Vychádzalo sa pritom zo sumy nevyhnutnej pre úhradu najzákladnejších životných 

potrieb osamelo žijúceho dôchodcu v cenách z roku 1988. 

 Návrh výšky MM sa prerokoval v Rade ekonomickej a sociálnej dohody (federálnom 

tripartitnom orgáne). MM sa totiž považovala za súčasť záchrannej sociálnej siete, 

ktorej podmienky boli stanovené v generálnej (tripartitnej) dohode. 

 Na základe tripartitnej generálnej dohody bola nariadením vlády č. 99/1991 Zb. o 

určení MM ustanovená prvá jednotná MM v Československu, a to 2 000 Kčs/mes., 

10,80/hod. (pri 42,5 hod./týždenne). Išlo o tzv. základnú sadzbu MM. 

 Zníženú sadzbu MM mali nasledovní zamestnanci: 

 ZPS - poberatelia čiastočného invalidného dôchodku (75 % základnej sadzby) 

 ZPS - poberatelia invalidného dôchodku (50 % základnej sadzby) 

 ZPS - invalidní zamestnanci pod 18 rokov (50 % základnej sadzby), 

 MLADISTVÍ - zamestnanci < 16 rokov s 33 hod./týždenne (100 % základnej hodinovej 

sadzby alebo 75 % mesačnej sadzby) 

o Ustanovenia o MM neobsahovali kritériá pre jej ustanovenie a úpravu , ani termín 

úpravy a pod. MM sa upravovala nariadením vlády, a to prakticky až do roku 1996. 

o MM SA ZVYŠOVALA ”AD HOC” - NEPRAVIDELNE. 

o V tomto období sa MM zvýšila ešte 1 krát, a to na 2 200 Kčs/mes. a  12,00 Kčs/hod. (s 

platnosťou od 1.1.1992). 

 

2.1.7  Vývoj 1993 – 2000 – Minimálna mzda v SR  

 

(Barošová, 1993, str. 31 - 34) 
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1. januára 1993 vznikla samostatná  Slovenská republika (SR), ktorá prebrala 

zákonodarstvo (väčšinu) bývalej ČSFR. Platilo to aj pre zákony v oblasti odmeňovania. 

V Generálnej dohode na rok 1993 sa vláda zaviazala aktualizovať úroveň minimálnej mzdy 

tak, aby táto zachovala primeraný predstih oproti životnému minimu so súčasnou 

zodpovedajúcou úpravou minimálnych mzdových taríf (v zmysle zákona č. 1/1992 Zb. 

v podnikateľskej sfére)*/ uvedených v nariadení vlády ČSFR z 23.12.1991 o ustanovení 

minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu 

škodlivom zdravotnom prostredí a za prácu v noci, pričom primeraný predstih mal 

zohľadňovať motiváciu zamestnať sa a zabrániť nivelizačným tendenciám v mzdách. Tento 

záväzok splnila vláda svojím nariadením č. 248/1993 Z.z., ktorým sa mení  dopĺňa nariadenie 

vlády ČSFR č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády SR č. 645/1992 Zb. zo 

dňa 12.10.1993 (s účinnosťou dňom vyhlásenia). Touto novelizáciou došlo k zmene výšky 

minimálnej mesačnej mzdy z 2200 Kčs na 2450 Sk a hodinovej minimálnej mzdy z 12 Kčs na 

13,30 Sk. V tomto nariadení sa bližšie špecifikuje doplatok do minimálnej mzdy. V § 3 ods. 1 

je uvedené: „Ak mzda */ § 111 zamestnanca ods. 2 Zákonníka práce, § 4 ods. 2 zákona č. 

1/1992 Zb. a § 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť 

v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch zamestnanca nedosiahne 

v kalendárnom mesiaci výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi 

doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou minimálnej mzdy 

podľa § 2 (výška minimálnej mzdy)“. 

 

V § 3 ods. 2 sa upúšťa od stanovenia dĺžky obdobia, za ktoré sa účtuje doplatok pri 

mzde splatnej za dlhšie ako mesačné obdobie. V predchádzajúcom nariadení vlády SR č. 53 

sa stanovovalo, že zamestnancovi, ktorého mzda alebo jej časť je splatná za dlhšie ako 

mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok a účtuje sa pri výplate uvedenej 

mzdy alebo jej časti za tri kalendárne mesiace predchádzajúce dňu tejto výplaty. V nariadení 

vlády SR č. 248 v § 3 ods. 2 sa v tomto kontexte uvádza: „Zamestnancovi, ktorého mzda je 
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splatná za dlhšie než mesačné obdobie, sa doplatok poskytuje ako preddavok */§ 121 ods. 1 

písm. b) Zákonníka práce, § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 1/1992 Zb.  a zúčtuje sa pri výplate 

uvedenej mzdy alebo jej časti za obdobie predchádzajúce dňu tejto výplaty, prípadne bližšie 

podmienky zúčtovania doplatku dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo upraví 

vo vnútornom predpise vydanom po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom., 

u členov družstiev možno takú úpravu ustanoviť  uznesením členskej schôdze“. */ § 21 

zákona č. 1/1992 Zb.  Aj naďalej zostalo v platnosti ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že do 

minimálnej mzdy sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas. 

 

Aj keď sa minimálna mzda spravidla dotýka len malého okruhu zamestnancov, 

vážnym problémom  sa stala pre jej vplyv na ďalšie sociálne inštitúty, ktoré slúžia ako 

vymeriavací základ. Išlo najmä o jej vplyv tak pri určovaní príspevkov na poistenie (zdravotné 

a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie) */ neskôr ako odvody na zdravotné 

a sociálne poistenie a odvody do Národného úradu práce, príspevku do fondu zamestnanosti, 

ako aj pre jej vplyv pri určovaní podpory v nezamestnanosti (tzv. hmotného zabezpečenia). 

Tieto tzv. odvodené funkcie minimálnej mzdy spôsobili, že v nasledujúcich rokoch (1994, 

1995) nedošlo k zvyšovaniu minimálnej mzdy, pretože sa argumentovalo tým, že zvyšovanie 

minimálnej mzdy bude mať nepriaznivý vplyv nielen na štátny rozpočet (za osoby, za ktoré 

platí poistné štát), ale aj na podnikateľov (fyzické aj právnické osoby) a následne aj na 

nezamestnanosť. To bol aj jeden z dôvodov, prečo výška minimálnej mzdy stále viac 

zaostávala za vývojom nominálnych miezd, ako aj za rastom spotrebiteľských cien (životných 

nákladov). Podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde (za SR) predstavoval v roku 1994 

38,9 %, v roku 1995 to bolo už len 34,1 %. Zatiaľ čo index životných nákladov 1994/1993 

(1993=100) stúpol na 113,6 % a index 1995/1994 (1994=100) stúpol na 109,6 %, minimálna 

mzda počas týchto dvoch rokov zostala nezmenená (2450 Sk). Vývoj indexu spotrebiteľských 

cien bol v tom istom období nasledovný: 1994/1993 = 113,4 % (1993=100) a v období 

1995/1994 = 109,9 % (1994=100). 
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K ďalšiemu zvýšeniu minimálnej mzdy  sa pristúpilo až v roku 1996, a to zákonom NR 

SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde z 21.3.1996 (s účinnosťou od 1,4,1996). Týmto 

zákonom má SR ustanovenú jednotnú medziprofesiovú štatutárnu minimálnu mzdu. Zákon 

upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom  v pracovnom alebo v obdobnom 

pracovnom vzťahu ) § 1). V porovnaní s naposledy platným znením nariadenia vlády, 

v zákone došlo len k niektorým zmenám (týkali sa, napr. odvolávok na ZP a zákon č. 1/1992 

Zb. a výšky minimálnej mzdy). Výška mesačnej sadzby minimálnej mzdy sa zvýšila z 2450 Sk 

na 2700 Sk a hodinovej sadzby z 13,30 Sk na 14,60 Sk. Takto stanovená minimálna mzda 

tvorila k priemernej nominálnej mzde za celé hospodárstvo SR v roku 1996 (8154 Sk) 33,1 %. 

 

Zákonom č. 366/1997 Z.z. zo 4.12.1997, ktorým sa mení zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. 

o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov (s účinnosťou od 1.1.1998), došlo 

k opätovnému zvýšeniu mesačnej sadzby minimálnej mzdy z 2700 Sk na 3000 Sk a hodinovej 

sadzby minimálnej mzdy zo 14,60 Sk na 16,20 Sk (zvýšenie o cca 11 %)- toto zvýšenie bolo zo 

strany predkladateľa zákona (MPSVR SR) zdôvodnené minulým rastom životných nákladov, 

resp. spotrebiteľských cien, v skupine zamestnancov. Takto stanovená minimálna mzda 

tvorila 30 % z priemernej nominálnej mzdy za celé hospodárstvo SR v roku 1998 (10 003 Sk). 

V zákone sa tiež presnejšie vymedzuje okruh zamestnancov, pre ktorých možno v KZ 

dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, ako ustanovuje zákon. Išlo o zmenu § č. 6, kde bolo 

v zákone č. 90/1996 Z.z. uvedené, že v KZ možno dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu ako 

ustanovuje tento zákon. V tejto novelizácii bolo toto znenie nahradené nasledovným 

znením: „Pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje  mzdu podľa osobitného 

predpisu, */ Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom 

zárobku v znení neskorších predpisov  možno v kolektívnej zmluve dohodnúť vyššiu 

minimálnu mzdu, ako ustanovuje tento zákon., pre členov družstiev, ak je podľa stanov 

podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno tak vykonať uznesením členskej schôdze“. 
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K poslednému zvyšovaniu minimálnej mzdy sa pristúpilo zákonom č. 56/1999 Z.z. 

z 22.3.1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení 

zákona č. 366/1997 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (s účinnosťou od 

1.4.1999). zákonom sa zvýšila mesačná sadzba z 3000 na 3600 Sk a hodinová sadzba zo 16,20 

na 19,40 Sk. Zmenilo sa tiež definovanie (spresnilo) § 2 ods. 2, ktorý vymedzoval, že výška 

hodinovej sadzby uvedená v § 2 ods. 1 písm. a/ je určená pre týždenný pracovný čas 42,5 

hodín, pri skrátení ustanoveného týždenného pracovného času (§ 83 ods. 3 až 5 ZP) sa výška 

minimálnej mzdy mala úmerne upraviť. Nové znenie § 2 ods. 2 je nasledovné: Výška 

minimálnej mzdy ustanovená v odseku 1 písm. a)*/19,40 Sk je určená pre zamestnancov, 

ktorých týždenný pracovný čas je 42 a 1/2 hodiny; pri ustanovení skráteného týždenného 

pracovného času */ § 83 ods. 3 až 5 Zákonníka práce,  a pri týždennom pracovnom čase 

ustanovenom pre zamestnancov mladších ako 16 rokov */ § 83 ods. 2 Zákonníka práce sa 

výška minimálnej mzdy úmerne zvýši." 

 

Táto novelizácia bola reakciou na úpravu životného minima pre plnoletú fyzickú 

osobu v zmysle zákona č. 125/1988 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely 

štátnych sociálnych dávok, čo sa odzrkadlilo v zvýšení minimálnej mzdy cca o 20 %. 

 

Ďalej sa týmto zákonom menili a dopĺňali niektoré zákon upravujúce poistné systémy, 

a to zákon NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR 

č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 

273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení 

Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových 

a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov. Zhodným účelom 

v uvedených zákonoch upravujúcich poistné systémy v roku 1999 je nahradenie inštitútu 

minimálnej mzdy vo všetkých ustanoveniach týchto zákonov inou veličinou, konkrétne 
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sumou 3000 Sk, resp. sumami 2250 Sk a 1500 Sk, t.j. sumami naposledy platnej výšky 

minimálnej mzdy (pred týmto zvýšením) určenými v ustanovení  § 2 ods. 1 (podľa písm. b/ 

3000 Sk, písm. c/ 75 % zo sumy v písm. b/ a písm. d/ 50 % zo sumy v písm. b/ zákona č. 

90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z. (podrobnejšie v zákone). 

 

 

Veľmi významné je, že v tejto novelizácii došlo k odpojeniu väzby minimálnej mzdy na 

niektoré sociálne a poistné inštitúty, t. j. väzby na zákony, ktorými sa určujú príspevky do 

verejnoprávnych fondov (na zdravotné, sociálne poistenie a na poistenie proti 

nezamestnanosti) a stanovujú určité obmedzenia pri určovaní výšky podpory 

v nezamestnanosti. Týmto sa konečne otvoril priestor pre to, aby minimálna mzda plnila 

predovšetkým svoje pôvodné základné funkcie, a to ekonomickú a sociálnu. 

 

2.1.8 Vývoj 2000 – súčasnosť  

 

(Zdroj: MPSVaR SR67) 

Podľa zákona o minimálnej mzde sa minimálna mzda stanovuje pre zamestnanca 

odmeňovaného mesačnou i hodinovou mzdou. Do 1.9.2007 sa sadzby minimálnych 

mzdových nárokov odvádzali len z hodinovej minimálnej mzdy bez ohľadu na spôsob 

odmeňovania zamestnancov. Znamenalo to, že u zamestnanca odmeňovaného mesačnou 

mzdou sa musel minimálny mzdový nárok posudzovať v prepočte na odpracovanú hodinu, 

čím dochádzalo k zbytočným komplikáciám.  

 

Od 1.9.2007 sa minimálny mzdový nárok u zamestnancov odmeňovaných mesačnou 

mzdou určí ako násobok koeficientu a mesačnej minimálnej mzdy. Tým sa zjednodušil 

                                                      
67

 https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-
zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/  

http://www.porada.sk/t35797-minimalny-mzdovy-narok.html
http://www.porada.sk/t35797-minimalny-mzdovy-narok.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/
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výpočet miezd a zjednodušilo sa posudzovanie nárokov zamestnancov s mesačnou mzdou. 

Súčasne sa spresňuje postup pri priradení stupňa náročnosti k pracovným miestam. 

Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s 

charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest podľa najnáročnejšej pracovnej 

činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v 

pracovnej zmluve. 

 

O zmene výšky minimálnej mzdy rokujú zástupcovia zamestnávateľov 

a zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Ak sa dohodnú do 15. júla, predložia návrh 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ministerstvo predloží 

návrh výšky minimálnej mzdy Hospodárskej a sociálnej rade SR do 15. septembra 

a následne na rokovanie vlády.  Ak sociálni partneri nepredložia dohodu o sume mesačnej 

minimálnej mzdy do 15. júla, návrh na jej úpravu predloží ministerstvo do 31. júla. 

 

Pri úprave sumy minimálnej mzdy sa prihliada na celkovú ekonomickú situáciu za dva 

kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť 

minimálna mzda.   

 

Predovšetkým sa prihliada na: 

a) vývoj spotrebiteľských cien; 

b) zamestnanosť; 

c) vývoj priemerných mesačných miezd v hospodárstve; 

d) životné minimum. 

 

Ak sa na rokovaní rady nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy 

navrhnutej ministerstvom do 31. augusta, ministerstvo predloží na rokovanie rady návrh 

nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy nasledovne: 
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aktuálna mesačná minimálna mzda  x  index medziročného rastu priemernej mesačnej 

nominálnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky68 

Výška minimálnej mzdy sa ustanovuje vždy na obdobie od 01. januára do 31. 

decembra. Nariadenie vlády sa uverejňuje v zbierke zákonov najneskôr do 1. októbra 

kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa minimálna mzda 

určuje. 

Od 1.1.2013 sa na dohody aplikuje ustanovenie Zákonníka práce o minimálnej mzde a 

zákon o minimálnej mzde. 

Každý zamestnanec má v zmysle § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu 

najmenej vo výške minimálnej mzdy. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. 

z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje nielen na 

zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale od 1. januára 

2013 aj na fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, 

dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti). 

Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením 

dvomi sumami: 

 v eurách za mesiac (mesačná minimálna mzda) a  

 v eurách za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda) 

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní 

formou mesačnej mzdy. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, než je 

                                                      
68

 Index medziročného rastu pravidelne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri posudzovaní ich právnych nárokov na výšku 

mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy. 

Sumy minimálnej mzdy 

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2017 sú ustanovené nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 

2017, nasledovne: 

 mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 

v sume 435,00 eur a 

 hodinová minimálna mzda vo výške 2,500 eura. 

Sumy minimálnej mzdy platné od 1. januára 2016 boli ustanovené nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 

2016, nasledovne: 

 mesačná minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 

v sume 405,00 eur a 

 hodinová minimálna mzda vo výške 2,328 eura. 

 

Mesačná minimálna mzda 

Mesačná minimálna mzda v nominálnej sume, ustanovenej nariadením vlády Slovenskej 

republiky, sa použije len v prípade, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou pracuje 

v ustanovenom týždennom pracovnom čase, t.j. nemá dohodnutý kratší pracovný čas podľa 

§ 49 Zákonníka práce, a v príslušnom mesiaci odpracoval plný mesačný fond pracovného 

času. 

Ak má zamestnanec dohodnutý kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas alebo 

neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni alebo hodiny, suma mesačnej minimálnej mzdy 
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sa zníži v pomere, medzi skutočne odpracovaným časom a mesačným fondom pracovného 

času. Alikvotná výška sumy minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších 

desať eurocentov. 

 

Hodinová minimálna mzda 

Hodinová minimálna mzda v nominálnej sume, ustanovenej na príslušný rok 

nariadením vlády Slovenskej republiky, sa uplatní u zamestnancov na takých prevádzkach, 

v ktorých je pracovný čas podľa § 85 Zákonníka práce ustanovený na 40 hodín týždenne. 

V prípade, že na prevádzke zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas kratší ako 

40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa zvýši v pomere medzi 40 hodinami 

a ustanoveným týždenným pracovným časom; upravená suma minimálnej mzdy v eurách za 

hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. 

Ak by išlo o zamestnanca, ktorý má v pracovnej zmluve dohodnutý kratší týždenný pracovný 

čas podľa § 49 Zákonníka práce, suma hodinovej minimálnej mzdy sa z dôvodu jeho práce 

na kratší pracovný čas nezvyšuje. U takéhoto zamestnanca sa vychádza z hodinovej 

minimálnej mzdy, platnej pre ustanovený týždenný pracovný čas na pracovisku 

zamestnanca. 

 

Doplatok do sumy minimálnej mzdy 

Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak 

jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy. Do porovnávanej 

sumy hrubej mzdy zamestnanca sa nemôžu zahrnúť žiadne sumy plnení, ktoré sa v zmysle § 

118 ods. 2 Zákonníka práce nepovažujú za mzdu (napríklad náhrady mzdy alebo náhrada za 

pracovnú pohotovosť). 
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Doplatok predstavuje rozdiel medzi porovnávanou sumou minimálnej mzdy na príslušný 

kalendárny rok, zodpovedajúcou počtu zamestnancom odpracovaných hodín v príslušnom 

mesiaci, a zamestnancom dosiahnutou mzdou. Pri výpočte jeho výšky sa zo zamestnancom 

dosiahnutej mzdy musia vylúčiť vyplatené sumy mzdy za prácu nadčas, mzdového 

zvýhodnenia za prácu vo sviatok, mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdy za neaktívnu 

časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon 

práce. 

Týmto postupom sa zabezpečí, že sumy taxatívne vymedzených nárokových zložiek mzdy sa 

musia poskytnúť nad rámec mzdy, dorovnanej do úrovne minimálnej mzdy. Sumy všetkých 

ostatných zložiek mzdy (napr. prémií, výkonnostných odmien, osobného ohodnotenia, 

nenárokových príplatkov a zvýhodnení) sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa 

porovnáva so sumou minimálnej mzdy. 

Na účely výpočtu hodinového podielu z takto očistenej dosiahnutej mzdy sa do počtu 

odpracovaných hodín v mesiaci nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti 

pracovnej pohotovosti na pracovisku. 

 

Legislatíva 

 Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 

 Nariadenie vláda Slovenskej republiky č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy na rok 2017 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma 

minimálnej mzdy na rok 2016 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/663/20130101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/280/20170101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/280/20170101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/279/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/279/
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2.1.9 Minimálna mzda v roku 2017 

2.1.10  

Vláda SR, na svojom zasadnutí dňa 12. 10. 2016, schválila zvýšenie minimálnej mzdy 

zo súčasných 405 eur na 435 eur od roku 2017. Schválené nariadenie vlády, ktorým sa 

ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017, ďalej ustanovuje hodinovú minimálnu mzdu 

vo výške 2,500 eura.  

Minimálna mzda pre rok 2017 je ustanovená nariadením vlády SR č. 280/2016 Z. z., ktorým 

sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017. 

Zamestnávatelia musia od roka 2017 rešpektovať nárast sumy minimálnej mzdy o 7,41 %, 

resp. 30 eur. Na minimálnu mzdu majú zo zákona nárok nie len zamestnanci v pracovnom 

pomere, ale aj zamestnanci pracujúci na dohodu (obvykle študenti, dôchodcovia). 

Minimálna mzda sa od roku 2017 zvýši o sumu, ktorá je viac ak dvojnásobkom toho, čo 

požaduje zákon o minimálnej mzde. Minimálna mzda na rok 2017 by sa mala určiť najmenej 

vo výške súčinu: 

 platnej mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2016 (t. j. 405,00 eur) a 

 indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za 

rok 2015 (t. j. 102,9). 

Podľa tohto valorizačného mechanizmu by suma minimálnej mzdy od roku 2017 mala byť 

najmenej 416,80 eura. Vláda schválila minimálnu mzdu vyššiu o 18,20 eura, ako požaduje 

zákon o minimálnej mzde. 

Minimálna mzda od 1.1.2017 podľa kategórií náročnosti práce 

Podľa zákonníka práce, ak nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v 

kolektívnej zmluve (čo je bežné pre malých a stredne veľkých podnikateľov), zamestnávateľ 
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je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku 

určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. 

Zamestnávateľ má v tomto prípade povinnosť posúdiť náročnosť každého pracovného 

miesta podľa charakteristík uvedených v prílohe č. 169 k zákonníku práce a priradiť mu 

stupeň náročnosti od 1 do 6. Za prácu zatriedenú do vyššieho stupňa náročnosti patrí 

zamestnancovi vyššia minimálna mzda. Platí to rovnako v prípade, ak je zamestnanec 

odmeňovaný mesačnou mzdou aj hodinovou mzdou. Sumy mesačnej minimálnej mzdy a 

hodinovej minimálnej mzdy od roku 2017 pre každý stupeň náročnosti práce sa nachádzajú 

v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 1: Stupeň náročnosti práce 

Stupeň náročnosti práce Koeficient 

minimálnej 

mzdy 

Mesačná 

minimálna 

mzda 

Hodinová 

minimálna 

mzda 

1. (napr. upratovačka) 1 435,00 € 2,500 € 

2. (napr. predavačka) 1,2 522,00 € 3,000 € 

3. (napr. administratívny pracovník) 1,4 609,00 € 3,500 € 

4. (napr. hlavný účtovník) 1.6 696,00 € 4,000 € 

5. (napr. manažér výroby) 1,8 783,00 € 4,500 € 

6. (napr. generálny riaditeľ) 2 870,00 € 5,000 € 

 

Minimálna mesačná mzda v rokoch 2009 až 2017 

                                                      
69

 https://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/prilohy-v-clankoch/2016-10-12-prloha-1-ZP-stupne-
narocnosti.pdf  

https://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/prilohy-v-clankoch/2016-10-12-prloha-1-ZP-stupne-narocnosti.pdf
https://www.podnikajte.sk/Data/881/UserFiles/prilohy-v-clankoch/2016-10-12-prloha-1-ZP-stupne-narocnosti.pdf
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V porovnaní s minimálnou mzdou v roku 2009 sa výška minimálnej mzdy od roku 2017 zvýši 

o 139,50 eura, t. j. ide o 1,47-násobné zvýšenie. V tomto období minimálna 

mzda medziročne rástla v priemere o 17,44 eura. 

 

Úprava minimálnej mzdy v roku 2017 

U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval 

určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba 

minimálnej mesačnej mzdy zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. 

Znížená mesačná minimálna mzda sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. 

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín (napr. na 38 a 3/4 

hodiny v dvojzmennej prevádzke alebo 37 a 1/2 hodiny týždenne v trojzmennej prevádzke) 

sa sadzby minimálnej hodinovej mzdy úmerne zvýšia. Zvýšená minimálna hodinová mzda sa 

zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. 

Vyššia čistá mzda zamestnanca a náklady práce zamestnávateľa 

Zvýšením minimálnej mzdy sa zvýši čistý príjem zamestnanca, ale porastú aj náklady 

práce pre zamestnávateľa. 

Zamestnancom narastie príjem v hrubom o 30 eur a čistý príjem o 19,10 eura. 

Zamestnávateľom sa zvýšia odvody platené za zamestnanca o 16,56 eura a celková cena 

práce dosiahne sumu 561,11 eura. Uvedené platí pre prípad, ak sa uplatní odpočítateľná 

položka na zdravotné poistenie. 

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie nemá v súčasnosti stanovený valorizačný 

mechanizmus, t. j. nezvyšuje sa. Pri zavedení sa jej výška rovnala minimálnej mzde (380 eur v 

roku 2015). Vplyvom rastu minimálnej mzdy sa výška odpočítateľnej položky medziročne 
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znižuje, čoho dôsledkom sú nižší čistý príjem zamestnanca a vyššie náklady práce 

zamestnávateľa. 

Návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy v roku 201870 

V zmysle § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho 

kalendárneho roka majú rokovať zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov 

(ďalej len "sociálni partneri").  

Nakoľko sociálni partneri podľa § 7 ods. 3 zákona nepredložili do 15. júla 2017 

dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy71, MPSVaR SR predložilo na rokovanie 

Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky návrh na úpravu sumy mesačnej 

minimálnej mzdy na rok 2018 na 480 eur mesačne, čo oproti sume mesačnej minimálnej 

mzdy 435,00 eur v roku 2017 predstavuje nárast o 10,34 %. Navrhované zvýšenie sumy 

minimálnej mzdy je o 7,04 percentuálneho bodu vyššie, ako jej minimálny nárast, 

vyplývajúci z valorizačného mechanizmu úpravy sumy minimálnej mzdy podľa § 8 ods. 2 

zákona, ktorý predstavuje 3,3 %. 

 

 

3.2. SWOT Analýza súčasnej úpravy minimálnej mzdy 

 

SWOT je analýza vnútorných silných a slabých stránok podniku, produktu, regiónu 

a podobne, v súvislosti s vonkajšími príležitosťami a hrozbami napríklad na predmetnom trhu 

                                                      
70

 Zdroj: http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/  
71

 Ak sa sociálni partneri v termíne do 15. júla nedohodnú na sume mesačnej minimálnej mzdy, sú povinní 
bezodkladne po tomto termíne predložiť MPSVaR SR svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. 
MPSVaR SR následne predloží návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie HSR do 31. júla. 

http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/
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(v tomto prípade napr. trhu práce) či v inej oblasti (napr. v oblasti hospodárstva či 

zamestnanosti). 

SWOT analýzu využijeme ako nástroj strategického plánovania na hodnotenie silných 

a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v situáciách, sprevádzajúcich 

zavedenie/zrušenie či ponechanie inštitútu minimálnej mzdy, resp. určenia jej výšky. Každá 

zo zúčastnených strán sa nachádza v určitej situácii, na ktorú vplýva existencia zavedenia 

minimálnej mzdy ako aj jej výška. SWOT analýza preto zahŕňa aj monitorovanie interného 

a externého prostredia. 

SWOT analýza začína definovaním cieľa, pretože ak je cieľ jasne definovaný, SWOT 

analýza sa môže použiť ako podporný dokument akceptovaný zúčastnenými stranami 

k dosiahnutiu tohto cieľa. Ak však konečný cieľový stav nie je jasne a otvorene definovaný 

a akceptovaný, účastníci rozhodovania môžu mať na mysli rozdielne koncové stavy 

a výsledky analýzy tým budú neefektívne. SWOT analýza nie je stratégia. Ale opis 

podmienok, kým možné stratégie definujú akcie.  

Využitie SWOT analýzy je vhodné v situácii prijímania rozhodnutí tam, kde je možné 

definovať želaný koncový stav, v našom prípade napríklad zvýšenie zamestnanosti a kvality 

života ľudí. Sledovaním postupnosti SWOT analýzy si vyjasníme situáciu a jej faktory, ktoré 

budú viesť k cieľovo-orientovaným alternatívam. 

Cieľ: uplatniť zavedenie inštitútu minimálnej mzdy, jej právnu úpravu a spôsoby 

určovania jej výšky takým spôsobom, ktorý bude najviac prospešný pre štát, zamestnancov aj 

zamestnávateľov, smerujúci k dosiahnutiu čo najvyššej zamestnanosti. 

 Silné stránky (Strenghts) – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, ktoré môžu 

napomôcť k dosiahnutiu želaného cieľa 

 Slabé stránky (Weaknesses) – interné / vnútorné atribúty / vlastnosti, ktoré sťažujú 

dosiahnutie cieľa 
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 Príležitosti72 (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť 

k dosiahnutiu cieľa73 

 Ohrozenia (Threats) - externé podmienky, ktoré môžu sťažiť dosiahnutie cieľa 

Ďalší krok k úspešnému plánovaniu môže závisieť práve od dobre premyslenej SWOT 

analýzy. SWOT analýza je však len jednou z metód kategorizácie a sama má svoje slabé 

stránky. Napríklad, vyvoláva tendenciu k vytváraniu zoznamov namiesto toho, aby 

dotknuté strany prinútila rozmýšľať o tom, čo je naozaj dôležité pri dosahovaní cieľa74.  

 

Pri tvorbe SWOT analýzy je vhodné použiť napríklad aj Porterovu analýzu 5 síl75, pričom 

model pozostáva z týchto 5 síl: 

 Riziko vstupu potenciálnych konkurentov 

 Rivalita medzi existujúcimi konkurentmi 

 Vyjednávacia sila odberateľov 

 Vyjednávacia sila dodávateľov 

 Hrozba substitučných výrobkov 

Pre naše účely SWOT analýzy právnej úpravy inštitútu minimálnej mzdy si model piatich síl 

upravíme takto: 

                                                      
72

 O príležitostiach je potrebné rozmýšľať ako o „vhodných podmienkach“. 
73

 Napríklad posilnenie pozície určitých odvetví na Slovensku 
74

 SWOT analýza  môže vyústiť do nekritického zoznamu položiek bez prioritizácie, z ktorého sa môže zdať, že 
(slabé) príležitosti vyvažujú (veľké) hrozby. Dôležitosť SWOT analýzy sa ukáže až na základe hodnoty stratégie, 
ktorú vygeneruje. Položka SWOT analýzy, ktorá produkuje cennú stratégiu je dôležitá. Položka ktorá žiadnu 
stratégiu negeneruje nie je dôležitá. 
75

 Porterov model piatich síl patrí k základným a zároveň najvýznamnejším nástrojom pre analýzu 
konkurenčného prostredia firmy a jej strategického riadenia. Tvorcom modelu je profesor Michael Eugene 
Porter z Harvard Business School, Institute for Strategy and Competitiveness. Hlavnou úlohou Porterovho 
modelu je nájsť pozíciu pre spoločnosť, v ktorej sa môže najlepšie brániť proti konkurenčným silám. Porterova 
analýza je vhodná pre vyhodnotenie strategických príležitostí a hrozieb konkurencie. Analýza skúma oblasti 
ktoré určujú chovanie konkurentov a to: riziko vstupu potenciálnych konkurentov, rivalitu stávajúcich 
konkurentov, vyjednávaciu silu dodávateľov a odberateľov a hrozbu substitučných produktov. Zdroj: Wikipedia 
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 Riziko zvyšovania minimálnej mzdy z pohľadu zamestnávateľov. Aké sú bariéry vstupu 

firmy ktorej výkonnosť je závislá na väčšom počte zamestnancov76 poberajúcich 

minimálnu mzdu na trh? 

 Rivalita medzi konkurentmi v určitom odvetví. Pôsobí v odvetví nejaký dominantný 

zamestnávateľ, ktorý nepriamo určuje mzdové hladiny v tomto odvetví? Tu sa tiež 

budeme pýtať, či zamestnávateľ „prežije“ na trhu v prípade zvyšovania mzdových 

nákladov. Bude v prípade zvyšovania minimálnej mzdy firma schopná rozvinúť svoju 

konkurenčnú výhodu a bude schopná držať krok s konkurenciou? 

 Vyjednávacia sila zamestnávateľov, resp. zamestnávateľských zväzov – tu máme na 

mysli najmä vyjednávanie o cene práce. Patrí sem teda aj hľadanie kompromisov pri 

určovaní výšky minimálnej mzdy. 

 Vyjednávacia sila zástupcov zamestnancov77 – aká je pozícia zástupcov zamestnancov 

v konkrétnych odvetviach? Vyjednávacia sila zástupcov zamestnancov je prirodzene 

tým vyššia, čím sú zamestnávatelia závislí na potrebe ľudskej práce. Táto 

vyjednávacia sila je tiež úmerná konkurencieschopnosti samotných zamestnancov na 

trhu práce78. 

 Možná substitúcia zamestnancov – ako ľahko môže byť jeden zamestnanec 

nahradený druhým. 

 

2.1.11 Slabé stránky 

                                                      
76

 Myslíme tým zamestnancov, ktorí poberajú minimálnu mzdu a z celkového počtu zamestnancov konkrétneho 
zamestnávateľa tvoria väčšinu (napríklad zamestnávateľ pôsobiaci v sektore služieb – hotel, reštaurácia, atď.). 
77

 Za dodávateľa budeme v našom prípade považovať zamestnanca, ktorý „dodáva“ svoju prácu odberateľovi 
(zamestnávateľovi) 
78

 Pri zamestnancoch, ktorí poberajú minimálnu mzdu však často nemôžeme hovoriť o ich 
konkurencieschopnosti, nakoľko títo zamestnanci zväčša pochádzajú zo znevýhodnených sociálnych skupín. 
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Medzi slabé stránky súčasnej právnej úpravy minimálnej mzdy môžeme zaradiť79: 

o Minimálna mzda (za súčasnej právnej úpravy) spôsobuje nárast nezamestnanosti. 

Nárast je tým vyšší, čím vyššia je minimálna mzda v porovnaní s trhovou mzdou v 

danom odvetví, i regióne. Na Slovensku dlhodobo rastie minimálna mzda rýchlejšie 

ako mediánová mzda vo všetkých krajoch. 

o Najviac škodí nízkopríjmovým a nízkokvalifikovaným skupinám, ktoré zamýšľa chrániť. 

Nárast miezd jednej skupiny zamestnancov má za následok prepustenie inej skupiny 

zamestnancov. Podpisuje sa tak aj pod nárast šedej ekonomiky. 

o Má negatívnejšie dopady na regióny s vyššou nezamestnanosťou (resp. nižšou 

mzdovou úrovňou). Minimálna mzda rástla v krízových rokoch vo všetkých krajoch na 

Slovensku rýchlejšie ako mediánová mzda. Znamená to, že minimálna mzda 

ovplyvňuje mzdy čoraz väčšieho potu pracujúcich, a tým pádom má aj čoraz väčší 

vplyv na (ne)zamestnanosť ľudí v produktívnom veku. Možno preto konštatovať, že 

minimálna mzda na Slovensku rástla neprimerane rýchlo vzhľadom na vývoj na trhu 

práce. 

o Realitou Slovenska sú veľké regionálne rozdiely. V regiónoch, kde je pomer medzi 

minimálnou a mediánovou mzdou vyšší, obmedzuje minimálna mzda vznik 

pracovných príležitostí omnoho viac ako v ekonomicky výkonnejších regiónoch. 

Teória aj empirické štúdie potvrdzujú, že minimálna mzda z trhu práce odstraňuje 

pracovné pozície s najnižšou pridanou hodnotou. Celoslovenská minimálna mzda má 

na mzdy v Bratislavskom kraji omnoho menší priamy vplyv ako v ostatných krajoch. 

Mzdovú politiku však ovplyvňuje aj tam, prejavuje sa najmä pri príplatkoch, ktoré sa 

legislatívne odvodzujú od minimálnej mzdy, napr. za prácu v noci, i prácu v škodlivom 

prostredí. Z rôznej mzdovej úrovne v rámci slovenských regiónov vyplýva, že tá istá 

                                                      
79 Spracované podľa: http://www.iness.sk/sk/blog/minimalna-mzda a 

http://www.mzdovecentrum.sk/odborny-clanok/itemid/5695853/ 

http://www.iness.sk/sk/blog/minimalna-mzda
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pozícia (napr. čašník), ktorá môže vzniknú v Bratislave, už nemusí vzniknú v Rimavskej 

Sobote, keďže jej vytvorenie nie je kvôli nízkej mzdovej úrovni na hranici minimálnej 

mzdy rentabilné. Kúpyschopnosť vyplatenej mzdy pritom môže by rovnaká, keďže 

regióny majú rozdielnu cenovú hladinu. Minimálna mzda tak u nás naprieč regiónmi 

poškodzuje vybrané sociálne skupiny. 

o Na Slovensku priamo ovplyvňuje vyše 100-tisíc zamestnancov, teda viac ako 6 % ľudí 

v zamestnaneckom pomere, a viac ako 300-tisíc nezamestnaných. K zamestnancom 

treba --pripočítať desiatky tisíc pracovných miest, ktoré vyžadujú prácu v noci, i v 

škodlivom prostredí, výšku ich príplatkov ovplyvňuje minimálna mzda. Od začiatku 

roku 2013 k skupine zamestnaných patria aj desaťtisíce dohodárov, na ktorých sa tiež 

vzťahuje minimálna hodinová mzda. 

o Podpisuje sa pod vyššiu nezamestnanosť mladých a obmedzuje ich šancu na prvé 

zamestnanie. Mladí ľudia do 30 rokov tvoria viac ako tretinu všetkých 

nezamestnaných na Slovensku. 

o Minimálna mzda zasahuje do mzdových nákladov firiem. Zasahuje teda do 

podnikateľského plánu firmy. Pravidelné zvyšovanie minimálnej mzdy o vopred 

neznámu sumu vyvoláva neistotu budúcich mzdových nákladov, o sťažuje firmám 

plánovanie a znižuje predvídateľnosť budúceho vývoja celkových nákladov 

podnikania. Aj malé zvýšenie minimálnej mzdy môže firme výrazne zvýši celkové 

mzdové náklady. Nedá sa preto konštatovať, že navýšenie o malú čiastku firmy ľahko 

absorbujú. Ak firma podniká s minimálnou maržou, resp. je vystavená lacnej 

konkurencii zo zahraničia, môže takýto zásah ovplyvni jej ďalšie aktivity. Zvyšovanie 

minimálnej mzdy tak síce môže zdvihnú mzdovú úroveň jednej fabrike, ktorá vypláca 

nízke mzdy, keďže v regióne sa kvôli vysokej nezamestnanosti o jej pracovníkov 

neuchádza konkurencia. V inej firme však môže spôsobiť prepúšťanie, ak podniká s 

minimálnou maržou kvôli lacnejšej konkurencii zo zahraničia. Proces sa môže udiať aj 
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v rámci jednej fabriky, keď sa jednej skupine zamestnancov zvýšia mzdy na úkor 

druhej, ktorá príde o prácu. 

o Neznižuje chudobu plošne, ale selektívne. Jednej skupine nízkopríjmových 

zamestnancov síce pomáha, poškodzuje však ľudí, ktorí v jej dôsledku prídu o prácu, 

resp. si nevedia nájsť zamestnanie kvôli nižšiemu dopytu po práci zo strany 

zamestnávateľov.  

o Vládna politika zamestnanosti si je negatív minimálnej mzdy vedomá. Štát 

absolventovi, ktorý vykonáva u zamestnávateľa absolventskú prax (v rozsahu 20 

hodín týždenne) vypláca 65 % sumy životného minima (stav v roku 2013). Hodinová 

sadzba sa v tomto prípade pohybuje pod hranicou minimálnej mzdy. Je na mieste 

otázka, prečo efekt získavania skúseností a praxe umožňuje štát selektívne u 

niektorých nezamestnaných, a nie plošne pre všetkých ľudí bez práce. 

o Má negatívny vplyv na fiškálnu bilanciu verejnej správy. Ak každý 31. zamestnanec 

zarábajúci minimálnu mzdu príde kvôli jej navyšovaniu o prácu, celkový efekt na 

verejné financie je negatívny, napriek rastu odvodov a daní zvyšných 30 

zamestnancov. 

o Z hľadiska pracovnoprávnych nárokov zamestnancov zvýšenie sumy minimálnej mzdy 

má okrem zvýšenia sadzieb minimálnych mzdových nárokov priamy dosah aj na 

niektoré ďalšie nároky zamestnancov garantované Zákonníkom práce: a) minimálna 

sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu (§ 123), b) minimálna sadzba mzdovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce (§ 124), c) minimálna výška náhrady za 

neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (§ 96 ods. 5), d) garantovaná 

spodná hranica výšky mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 

96 ods. 3), e) minimálna výška zisteného alebo používaného priemerného zárobku 

zamestnanca (§ 134 ods. 5), f) minimálna výška odmeny za prácu vykonávanú na 

základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo 

dohody o pracovnej činnosti (Deviata časť Zákonníka práce). 
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o Po zvýšení daňového a odvodového zaťaženia zamestnávateľov dostane z nej 

v konečnom dôsledku viac štát ako samotný zamestnanec. 

 

Jedno z podstatných nevýhod je aj skutočnosť, že zvyšovanie sumy minimálnej mzdy  

ovplyvňuje ustanovenia 42 ďalších zákonov80.  

Medzi právne predpisy, ktoré obsahujú väzbu na minimálnu mzdu je možné zaradiť: 

3. Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 

4. Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave 

5. Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov 

6. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

7. Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase 

8. Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii 

9. Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl 

Slovenskej republiky 

10. Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 

11. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

12. Zákon č. 312/2001 Z. z. resp. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe 

13. Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 

14. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

15. Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

16. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

17. Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 

                                                      
80

 Pre určité skupiny ľudí to môže mať neželané následky. Napríklad zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok, 
podľa ktorého exekútor môže povoliť splatiť dlh v splátkach, ak je vymáhaná suma vyššia ako minimálna mzda 
a teda ak stúpne minimálna mzda skokovo, nebudú môcť niektorí ľudia splatiť dlh v splátkach. Alebo zákon o 
Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, podľa ktorého pomoc bude 
poskytnutá, ak hodnota sporu prevyšuje minimálnu mzdu, t. j. určitej skupine ľudí (patriacej do 
znevýhodnených skupín) sa nemusí dostať bezplatnej právnej pomoci. 
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18. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

19. Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 

20. Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 

21. Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii 

22. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

23. Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi 

24. Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody 

25. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 543/2005 Z. z. Slovenskej republiky 

o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd 

a vojenské súdy 

26. Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 

27. Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby. 

28. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny 

a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným 

29. Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde 

30. Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

31. Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 

32. Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 

polície 

33. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) 

34. Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 

35. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore 

36. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 

37. Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov 
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38. Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu 

39. Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 

40. Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch 

41. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

42. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

43. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva 

Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 

44. Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch 

 

2.1.12 Silné stránky 

Medzi silné stránky súčasnej právnej úpravy minimálnej mzdy môžeme zaradiť81: 

1. Vplyv minimálnej mzdy na celkový mzdový vývoj. Pozitívne vplyvy minimálnej mzdy na 

potieranie chudoby, a to aj v kombinácii s daňovými nástrojmi zvyšujúcimi čisté príjmy. Je 

vhodné kombinovať štátom stanovené opatrenie vo forme ustanovenia minimálnej mzdy 

s ďalšími, ak sa majú znižovať príjmové (a majetkové) rozdiely, či ďalej znižovať 

nezamestnanosť. 

2. Ochraňuje pred nezamestnanosťou a platobnou neschopnosťou. 

3. Využitie MM ako nástroja na znižovanie nerovnosti. Zabezpečí pracovníkovi základnú 

sociálnu istotu (zaručenú mzdu) na pokrytie jeho potrieb v takom rozsahu, aby pracovník 

(a jeho rodina) mohol prežiť zo zárobku (ochrana pred chudobou)82. 

                                                      
81

 Spracované podľa: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-
media/aktuality/analyza-mm.pdf  Je však potrebné zdôrazniť, že pozitívne vplyvy zákonnej úpravy minimálnej 
mzdy sa prejavia v želanom rozsahu len za predpokladu, ak je výška MM určovaná rozumne a zohľadňuje 
ekonomický aj sociálny vývoj. 
82

 Osobitá pozornosť by mala byť venovaná tým skupinám, ktoré sú na pracovnom trhu najviac 
znevýhodnené. Podpora integrácie rizikových skupín na trh práce v sebe zahŕňa zlepšenie podmienok vstupu 
týchto občanov na trh práce podporou ich zamestnateľnosti, zvyšovaním počtu vhodných pracovných miest a 
prevenciou všetkých foriem diskriminácie. Za vhodný nástroj v boji proti znevýhodňovaniu akéhokoľvek druhu 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/aktuality/analyza-mm.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/aktuality/analyza-mm.pdf


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

119 

4. zabraňuje "stlačeniu" úrovne miezd (zárobkov) pod hranicu reprodukčných nákladov na 

pracovnú silu, 

5. Zvyšovaním minimálnej mzdy vláda nepomáha len ľuďom s najnižším príjmom z práce, 

ale tiež vytvára tlak aj na rast ostatných platov v ekonomike. V trhovom hospodárstve je 

to pre vládu – ako jediného aktéra v hospodárstve s demokratickým mandátom – jeden z 

mála účinných nástrojov na ovplyvňovanie mzdového vývoja. Vláda môže 

prostredníctvom MM výraznejšie regulovať pracovný trh a podporiť rovnomernejšie 

rozdeľovanie príjmov v ekonomike. Pracovné trhy, rovnako ako finančné, potrebujú istú 

mieru štátnej regulácie, aby fungovali dobre a vytvárali konkurenčné prostredie a 

minimálna mzda je legitímnym a efektívnym nástrojom takejto užitočnej regulácie. Platí 

to najmä v prípade, ak je doplnená dobre fungujúcim a široko uplatňovaným systémom 

kolektívneho vyjednávania na všetkých úrovniach – napokon aj určovaniu výšky 

minimálnej mzdy, ktorá má byť pravidelne prehodnocovaná, prospieva, ak je predmetom 

konzultácií medzi sociálnymi partnermi, počas ktorých sa zohľadňujú aj sociálne a 

ekonomické kritériá. 

6. Motivačná funkcia MM – dostatočne vysoká MM je pre ľudí dostatočnou motiváciou, 

legálne pracovať a vyhnúť sa tzv. „šedej ekonomike“83. 

7. Správne vyvážené zvýšenie minimálnej mzdy s nárokmi na sociálnu pomoc vedie k 

zníženej závislosti pracujúcich na sociálnych dávkach. Menšie obecné služby sú 

spôsobom aktivácie nezamestnaných s cieľom umožniť im získať (naspäť) pracovné 

návyky a tým sa lepšie uplatniť na pracovnom trhu – nájsť si zamestnanie. 

                                                                                                                                                                      
považujú ekonómovia pravidelné kontroly a vysoké sankcie pre daný subjekt, prípadne obmedzenie jeho 
činnosti (Šenkýřová, 2010, str. 57). 
83

 Mnohí ekonómovia sa domnievajú, že sociálne dávky poskytované štátom sú príliš štedré. 
Považujú preto za žiaduce prehodnotenie systému sociálneho zabezpečenia, resp. dĺžku vyplácania podpory v 
nezamestnanosti a jej výšku, ktorá demotivuje mnohých nezamestnaných od hľadania si opätovného 
uplatnenia na pracovnom trhu. Zmeny v systéme sociálnych dávok by zároveň pomohli eliminovať nelegálnu 
prácu a zmeny v daňovom systéme a podmienkach vykonávania podnikateľskej činnosti by mohli prispieť k jej 
transformácii na prácu legálnu. 
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3.3. Právna úprava minimálnej mzdy na úrovni Európskej únie 

 

V súčasnosti existujú v niektorých krajinách celoštátne alebo zákonom ustanovené 

minimálne mzdy. V niektorých krajinách sú minimálne mzdy stanovované kolektívnym 

vyjednávaním (KV) v kolektívnych zmluvách (KZ), a to ako odvetvové minimálne mzdy. 

Medzi jednotlivými krajinami sú značné rozdiely v (Barošová, 1999, str. 10 - 11): 

- spôsobe ich stanovenia, 

- spôsobe fungovania systému, 

- úrovni minimálnej mzdy vo vzťahu k priemerným mzdám, 

- v diferenciácii:  

 podľa veku – odlišná úroveň pre dospelých, mladistvých a učňov, 

 podľa regiónov (odlišná úroveň pre jednotlivé regióny), 

 prípadne podľa iných špecifických znakov (napr. znížená úroveň pre ZPS a pod.) 

 

- spôsobe valorizácie. 

Vo väčšine krajín OECD je ustanovená jednotná celoštátne minimálna mzda. Jej 

úroveň je však v niektorých prípadoch znížená pre niektoré skupiny zamestnancov 

(mladistvých, učňov a pod.). v Kanade a USA existuje sadzba na federálnej a regionálnej 

úrovni, v Japonsku a Mexiku len sadzby regionálne. 

Odlišnosti sú aj v okruhu zamestnancov, pokrytých inštitútom minimálnej  mzdy. Pre 

invalidných zamestnancov platia zvláštne predpisy, podobne ako je to pre mladistvých 

a učňov. V niektorých krajinách nie sú do systému zahrnutí: 

- štátni úradníci (Francúzsko, Grécko, Luxembursko), 

- manažéri a vedúci pracovníci (USA, Kanada). 

  

V rámci krajín OECD existujú rozdiely aj čo sa  týka spôsobu stanovenia minimálnej 

mzdy, jej úpravy a valorizácie (v závislosti na inflácii). Väčšinou sa vychádza z : 
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- rozhodnutia vlády, 

- alebo po konzultácii s tripartitným orgánom (Francúzsko, Japonsko, Kórea, Portugalsko, 

Španielsko), 

- alebo na základe zmluvy sociálnych partnerov (Belgicko – platí len pre súkromný sektor, 

Grécko – platí pre všetky odvetvia). 

 K valorizácii sa pristupuje rôzne, a to nasledovnými spôsobmi: 

- automatická valorizácia podľa vývoja cenových relácií (Belgicko a Luxembursko), 

- na základe analýzy minulého vývoja miezd a cien. 

  

V 70-tych rokoch došlo v Mexiku, Maďarsku a Československu k podstatnému 

poklesu reálnej hodnoty minimálnych miezd. Rast bol zaznamenaný v Poľsku, Francúzsku, 

Luxembursku, Japonsku a Kórei. Vo všeobecnosti má však vzťah minimálnej mzdy 

k priemernej mzde klesajúcu tendenciu. 

 

Čím vyššia je úroveň minimálnej mzdy vo vzťahu k priemerným (priemernej mzde – 

vážený aritmetický priemer) alebo stredným zárobkom (medián), tým nižší je podiel nízko 

platených zamestnancov v pomere ku všetkým zamestnancom a menšie mzdové nerovnosti 

(medzi mužmi a ženami a mladšími a staršími zamestnancami a pod.). 

 

Prospech z vyššej minimálnej mzdy majú zamestnanci s nízkou mzdou. Žiadny efekt 

neprináša chudobným rodinám, kde nemajú žiadneho zamestnaného  člena domácnosti. 

Preto má minimálna mzda len malý vplyv na znižovanie chudoby ako takej. Význam má ale 

jej previazanosť na sociálne systémy, nakoľko oslabenie týchto systémov v kontexte s nízkou 

minimálnou mzdou vyvoláva riziko rastu chudoby. 

 

Problematika minimálnej mzdy nie je v Európskej únii riešená na nadnárodnej európskej 

úrovni, ale zostáva v samostatnej kompetencii členských štátov.  
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Členské štáty minimálne mzdy určujú84 dvoma rôznymi spôsobmi: 

A. Minimálna mzda je stanovená priamo zákonom.  

 

B. Minimálna mzda vzniká v dôsledku záväznosti a rozšírenosti kolektívnych zmlúv, 

ktoré stanovia jednu minimálnu mzdu alebo viac ich úrovní v členení podľa odvetví, 

odborov, kvalifikačných resp. profesných štruktúr. 

 

Režimy minimálnej mzdy a proces ich stanovenia v krajinách EÚ: 

 

Tabuľka 2: Režimy minimálnej mzdy v krajinách EÚ 

Režim 

minimálnej 

mzdy 

Zákon Kolektívne alebo 

tripartitné vyjednávanie 

Univerzálny 

(uniformná 

národná spodná 

hranica miezd) 

Česká republika, Chorvátsko , Francúzsko, 

Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, 

Luxembursko, Maďarsko, Malta, Portugalsko, 

Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Spojené 

kráľovstvo 

Belgicko, Bulharsko*, 

Estónsko*, Nemecko, 

Poľsko*, Slovensko* 

Sektorálny 

(spodná hranica 

miezd 

stanovená 

špecificky pre 

odvetvia alebo 

skupiny 

Cyprus Dánsko, Fínsko, Rakúsko, 

Švédsko, Taliansko 
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 Tzv. mechanizmy utvárania minimálnej mzdy 
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povolaní) 

Poznámka: * ak nevznikne dohoda na tripartitnej úrovni, minimálnu mzdu stanoví 
zákonodarca 
Zdroj: Inštitút finančnej politiky (2015): Vplyv MM na zamestnanosť 

 
Tabuľka 3: Modely pre úpravu minimálnej mzdy 

Automatická 

indexácia 

Kolektívne 

vyjednávanie 

Konzultácie Unilaterálne 

rozhodnutie vlády 

Francúzsko, Belgicko, 

Holandsko, 

Luxembursko, Malta, 

Slovinsko 

Bulharsko, Nemecko, 

Estónsko, Poľsko, 

Slovensko, 

doplnkové pre 

Belgicko 

 

Spojené kráľovstvo, 

Portugalsko, 

Španielsko, 

Maďarsko, 

Chorvátsko, Litva, 

Lotyšsko, doplnkové 

pre Francúzsko, 

Luxembursko, 

Holandsko, Slovinsko 

Grécko, Írsko, 

Rumunsko, 

Česká republika,  

 

Zdroj: Inštitút finančnej politiky (2015): Vplyv MM na zamestnanosť 
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Zdroj: EUROSTAT
85 

 

 

3.4. Právna úprava minimálnej mzdy vo vybraných krajinách Európskej únie 

 

2.1.13 Česká republika  

Minimálna mzda má vo svete viac ako storočnú históriu. Česká republika patrila 

k prvým krajinám Európy, kde sa minimálna mzda začala používať (od roku 1919) pre 
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 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7860532/3-10022017-AP-EN.pdf/b5027315-
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niektoré veľmi málo platené profesie. V dobe socialistického Československa bola minimálna 

mzda spájaná s prvými tarifnými triedami mzdových stupníc.  

V rokoch 1950 a 1964 boli ratifikované dva základné dohovory MOP, týkajúce sa 

minimálnych miezd (dohovor č. 26 a č. 99).  Obidva dohovory boli po rozdelení 

Československa ratifikované i Českou republikou. Všeobecne záväzná zákonná úprava 

minimálnej mzdy bola v ČR zavedená od roku 1991. 

Základní právní úprava86 minimální mzdy je stanovená v § 111 zákoníku práce - zákon 

č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výši základní sazby minimální mzdy, dalších 

sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění 

zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanovuje nařízení vlády č. 

567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 

Minimální mzdy je vedle stanovení nejnižší úrovně příjmů za vykonanou práci 

používáno také jako pomocného kritéria v řadě právních předpisů (např. zákon o 

zaměstnanosti, zákon o všeobecném zdravotním pojištění, zákon o daních z příjmu, zákon o 

ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele nebo zákon o inspekci práce) 

jako kritéria pro uplatnění příslušného nároku, náhrady mzdy při ztrátě výdělku, stanovení 

výše pokut, poplatků, odškodnění, pojistného, příspěvků, přídavků, apod. Česká republika má 

ratifikovány dvě úmluvy Mezinárodní organizace práce, které upravují minimální mzdu. Jedná 

se o Úmluvu č. 26 o způsobech stanovení minimálních mezd a Úmluvu č. 99 o metodách 

stanovení minimálních mezd. 

V súčasnosti je v Českej republike základná právna úprava stanovená zákonníkom 

práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Výšku základnej sadzby MM a podmienky pre poskytovanie MM 

stanovuje nariadenie vlády č. 567/2006 Sb., o minimálnej mzde, o najnižších úrovniach zaručenej 
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 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí  ČR 
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mzdy, o vymedzení sťaženého pracovného prostredia a o výške príplatku k mzde za práci 

v sťaženom pracovnom prostredí. 

Minimálna mzda sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere nebo 

právnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. 

  

Nerozlišuje sa, či ide o pracovný pomer na dobu určitú či neurčitú alebo o súbežné 

pracovné pomery. Nárok na minimálnu mzdu vzniká v každom pracovnom pomere alebo 

právnom vzťahu založenom na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. 

 Minimálna mzda platí ako jediná mzdová veličina pro zamestnancov v organizáciách 

podnikateľskej sféry, v ktorých sa uplatňuje kolektívne vyjednávanie o mzdách. V 

jednotlivých kolektívnych zmluvách je možné dohodnúť minimálnu mzdu vyššiu, než uvádza 

nariadenie vlády o MM. 

 V ostatných organizáciách podnikateľskej sféry, v ktorých nie je uzatvorená 

kolektívna zmluva, alebo nie sú podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, platia popri 

minimálnej mzde najnižšie úrovne zaručenej mzdy. Najnižšia úroveň zaručenej mzdy pre 1. 

skupinu prác je zhodná s výškou MM. 

  V nepodnikateľskej sfére sa uplatňuje okrem minimálnej mzdy a najnižších úrovní 

zaručenej mzdy systém platových taríf. 

 

2.1.14  Rakúsko  

(Barošová, 1999, str. 16) 
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Nemá ustanovenú štatutárnu minimálnu mzdu. Minimálne štandardy odmeňovania 

sú stanovené v príslušných KZ. Vyjednáva sa každých 12 – 14 mesiacov. KZ pokrývajú 

približne 98 % pracovných síl. 

Rakúsko patrí medzi menšiu skupinu členských krajín Európskej únie, kde nie je 

zákonom stanovená minimálna mzda pre všetky profesie a všetky vekové kategórie. Mzda je 

súčasťou a predmetom kolektívnych dohôd, ktoré uzatvárajú určité profesie so 

zamestnávateľmi, pričom v nich sú stanovené aj minimálne mzdové nároky, najmä cez 

najmenšiu hodinovú mzdu. 

Minimálna mzda v Rakúsku je teda vecou nie legislatívy, ale dohody. Základom pre 

určenie platových nárokov a mzdy sú kolektívne zmluvy uzavreté medzi zástupcami 

zamestnávateľov a zamestnancami a tieto sa vzťahujú na určitú profesiu alebo odbor. V 

týchto zmluvách sú samozrejme dojednané nielen minimálne mzdy pre určité pracovné 

odvetvie alebo pracovnú províziu, ale aj iné zamestnanecké práva a parametre bežného 

zamestnávateľsko-zamestnaneckého vzťahu. 

Po otvorení pracovného trhu voči novým členským krajinám prijala rakúska vláda tiež 

tzv. antidumpingové opatrenia a v rámci nich stanovila, že pre profesie, ktoré nie sú vykryté 

týmito kolektívnymi zmluvami, platí, že hrubá mzda by nemala byť nižšia ako 1.000 €. Vo 

všeobecnosti sa ale plat dohodne vždy v každej pracovnej zmluve medzi zamestnávateľom a 

zamestnancom, avšak pokiaľ je daná profesia alebo pozícia pokrytá aj kolektívnou zmluvou, 

nesmie byť ponúknutá mzda nižšia, ako najnižšia mzda dojednaná prostredníctvom tejto 

zmluvy. 

Veľmi dôležité je ale pozerať aj na to, aká je minimálna čistá mzda v Rakúsku. Tá závisí aj od 

toho, aká je výška hrubej mzdy, pretože daň z príjmu fyzických osôb, kam spadajú aj 

zamestnanecké pomery ako tzv. závislá činnosť, je progresívna. Okrem toho treba odrátať aj 

odvody. 
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Väčšina kolektívnych zmlúv v Rakúsku obsahuje aj doložku o 13. alebo 14. plate, 

pričom tieto sumy tvoria tiež súčasť minimálnej mzdy, aj keď sú daňovo zvýhodnené oproti 

riadnym platom. 

Minimálna hodinová mzda v Rakúsku 

Viacero profesií má ustanovenú nie mesačnú minimálnu mzdu, ale hodinovú 

minimálnu mzdu, pod ktorú nemôže zamestnávateľ, ktorého sa kolektívna zmluva dotýka, 

znížiť. Obvyklá pracovná doba je síce 40 hodín týždenne, ale existuje veľa profesií, kde je 

skrátená práve kolektívnou zmluvou na 38,5 hodiny týždenne. Ak zamestnanec pracuje viac 

ako je pracovná doba, prináleží mu príplatok, minimálne vo výške 50%, ale aj tu idú viaceré 

kolektívne zmluvy ďalej a priznávajú aj 100%. 

2.1.15 Nemecko  

Nemecko do roku 2015 nemalo ustanovenú štatutárnu minimálnu mzdu. Minimálne 

mzdové tarify boli stanovené pre jednotlivé priemyselné odvetvia prostredníctvom KV (v KZ). 

Hlavnou funkciou KZ (tzv. tarifných zmlúv) teda bolo ustanoviť minimálne štandardy. 

O mzdách sa vyjednávalo spravidla ročne. V Nemecku nebol zavedený systém indexácie. 

Spod ochrany KZ sú v Nemecku boli pracovníci na čiastočný pracovný úväzok , ktorí pracovali 

pod určitý počet hodín v týždni (napr. pod 15 hodín vo verejnom sektore, pod 13 hodín 

v bankovníctve) a domáci pracovníci. Podľa odhadov bolo spod tejto ochrany vylúčených 

približne 17 % pracovníkov na čiastočný úväzok (z toho 16 % žien). KZ pokrývali približne 90 

% pracovných síl. (Barošová, 1999, str. 15). 

Dňa 1. januára 2015 v Spolkovej republike Nemecko nadobudol účinnosť zákon o 

úprave všeobecnej minimálnej mzde (MiLoG)87. Prostredníctvom MiLoG bola plošne, pre 

celú spolkovú oblasť zavedená vo výške 8,50 €/hod. minimálna mzda, ktorá pokrýva všetky 

pracovné oblasti, platí pre celé územie a všetky sektory. Veľmi dôležitá je interpretácia tohto 
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 http://www.gesetze-im-internet.de/milog/ 
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zákona z hľadiska územného rozsahu jeho pôsobnosti. Záväzky nemeckého zákona o 

minimálnej mzde sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území 

Nemecka, bez ohľadu na druh pracovného pomeru a štátnu príslušnosť zamestnávateľa. 

Minimálna mzda zavedená prostredníctvom MiLoG platí pre zahraničné spoločnosti, ktoré 

pôsobia na území SRN ako sú napríklad dopravné spoločnosti. Zamestnávatelia so sídlom vo 

vnútrozemí a v zahraničí sú povinný, vyplácať ich v zamestnaným pracovníkom nemeckú 

minimálnu mzdu. 

Znamená to, že nemecký zákon o minimálnej mzde sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, 

ktorý pochádza mimo územia Nemecka, napríklad zo Slovenskej republiky. Slovenský 

zamestnávateľ, ktorý vyšle svojho zamestnanca na výkon práce do zahraničia, tak bude 

musieť tomuto zamestnancovi počas výkonu práce na území Nemecka priznať nemeckú 

minimálnu mzdu vo výške 8,50 eur za hodinu. Nemecký zákon o minimálnej mzde sa tak 

dotkne najmä slovenských zamestnancov, ktorí pracujú ako vodiči v preprave, montážni 

pracovníci, stavební robotníci, pomocní pracovníci, zamestnanci v službách a podobne88. 

Ekonomickú a sociálnu situáciu v Nemecku, ktorá so zavedením jednotnej minimálnej 

mzdy súvisí, dobre mapuje článok:  

https://www.etrend.sk/ekonomika/zavedenie-minimalnej-mzdy-v-nemecku-

katastrofa-ocakavana-kritikmi-nenastala.html 

 

2.1.16  Belgicko  

(Barošová, 1999, str. 12) 

V Belgicku je národná minimálna mzda určovaná prostredníctvom centrálneho  KV, 

ide o tzv. zmluvnú (medziprofesiovú) minimálnu mzdu (uzatvorenú v Národnej rade práce). 
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 https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/1878/category/zakonne-povinnosti-
podnikatela/article/minimalna-mzda-v-nemecku-2015.xhtml 

https://www.podnikajte.sk/manazment-marketing/c/1536/category/zamestnanci-a-hr/article/nemecka-minimalna-mzda.xhtml
https://www.etrend.sk/ekonomika/zavedenie-minimalnej-mzdy-v-nemecku-katastrofa-ocakavana-kritikmi-nenastala.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/zavedenie-minimalnej-mzdy-v-nemecku-katastrofa-ocakavana-kritikmi-nenastala.html
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minimálna mzda sa vzťahuje na zamestnancov od 21 rokov. KZ č. 21 z 15.mája 1975 bola 

minimálna mzda určená prvýkrát. Odvtedy bola niekoľkokrát upravovaná. Vyjednáva sa 

každý druhý rok a minimálna mzda sa upravuje v závislosti od rastu životných nákladov. 

 Ďalšia medziprofesiová rozsiahla KZ, uzatvorená v Národnej rade práce, obsahuje 

minimálne mzdy pre minoritnú skupinu zamestnancov zamestnaných v priemyselných 

odboroch, ktoré nie sú zahrnuté do žiadneho spoločného výboru. Minimálne mzdové sadzby 

môžu byť a sú zvyšované prostredníctvom KZ pre celý priemysel alebo región, a to 

prostredníctvom rôznych spoločných výborov. 

V Belgicku existujú spoločné priemyselné komisie, ktoré stanovujú minimálne sadzby 

pre všetkých nemanuálnych zamestnancov, ktorí nie sú pokrytí žiadnou formou KV. Takáto 

zmluva účinne stanovuje ďalšiu formu národného minima pre „biele goliere“, ktorí sú 

vymedzení zo zákona., stanovuje vysoko diferencovaný mzdový systém so štyrmi 

kategóriami pracovných miest a 47 rôznymi vekovými bodmi. 

V Belgicku sú nižšie sadzby pre zamestnancov, ktorí majú pracovné skúsenosti pod 

šesť mesiacov a pre mladých zamestnancov pod 21 rokov. Ich minimálna mzda je stanovená 

určitým  percentom z minimálnej mzdy pre dospelého (pohybujú sa od 92,5 % pre vek 20 

rokov až po 62,5 % pre vek 16 rokov). Týka sa približne 4 % zamestnancov v priemysle. 

 

2.1.17  Poľsko 

V Poľsku je minimálna mzda stanovená každoročne na základe zákona z 10. októbra 

2002 a jej výška sa zverejní v Úradnom vestníku89 do 15. septembra každého roka.  

Rada ministrov každoročne do 15. júna predloží Rade pre sociálny dialóg okrem 

iného: 

                                                      
89

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Monitor_Polski 
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 návrh minimálnej mzdy v nasledujúcom roku a návrh minimálnej hodinovej sadzby v 

nasledujúcom roku, spolu s dátumom zmeny týchto súm, 

 informácie o indexe spotrebiteľských cien za predchádzajúci rok, 

 informáciu o prognóze vývoja priemernej mzdy a indexe spotrebiteľských cien na 

budúci rok, 

 informácie o výdavkoch domácností za predchádzajúci rok, 

 informácie o priemernom počte vyživovaných osôb pripadajúcich na jednu 

pracujúcich osobu v predchádzajúcom roku, 

 informácie o priemerných mesačných mzdách za predchádzajúci rok podľa druhu 

činnosti, 

 informácie o životnej úrovni rôznych sociálnych skupín, 

 úroveň produktivity práce, 

 indikátor predpokladaného reálneho rastu HDP 

Upravujúcim orgánom je tripartita s ohľadom na návrhy prezentované vládou, 

kritériami na úpravu je očakávaný index vývoja spotrebiteľských cien a ďalšie hospodárske 

indikátory. 

V prípade tzv. Zmluvy o poskytovaní služieb, upravenej § 734-751 poľského 

Občianskeho zákonníka, môže dodávateľ služby dostať zaplatené menej než minimálnu 

mzdu. Výška minimálnej mzdy v Poľsku predstavuje od 1. januára roku 2017 sumu 2000 

zlotých brutto, predpokladá sa, že v roku 2018 stúpne MM na 2049 zlotých brutto.  

2.1.18 Maďarsko  

V Maďarsku existujú dva typy minimálnych miezd:  

 

1) Minimálna mzda pre zamestnancov, ktorá je vyplácaná nekvalifikovaným 

pracovníkom, alebo zamestnancom, ktorí sú kvalifikovaní, ale pracujú v pozícii, ktorá 

nevyžaduje osvedčenie dosiahnutej zručnosti  
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a  

2) Zaručená minimálna mzda je stanovená pre profesionálnych pracovníkov. Je 

stanovená v súlade s úrovňou vzdelania, resp. úrovňou odbornej prípravy, požadovanej pre 

konkrétnu prácu alebo pracovnú pozíciu.  

 

V Maďarsku je výška minimálnej mzdy určovaná pravidelnou frekvenciou úprav90 

rozhodnutím vlády91 (po tom ako bola dosiahnutá dohoda v tripartite92), ktoré stanovuje 

minimálnu mzdu (hodinový, dennú, týždennú aj mesačnú). V prípade týždenného / 

mesačného pracovného času vychádza z pevne stanoveného počtu hodín - v Maďarsku je 

oficiálny pracovný čas 8 hodín / 5 dní / týždeň. 

 

Medzi subjekty, ktoré stanovujú minimálnu mzdu, patria:  

Štátne orgány - Ministerstvo hospodárstva a ministerstvo zahraničných vecí; Organizácie 

zamestnávateľov - ÁFEOSZ-Coop, MGYOSZ, VOSZ a odborové zväzy / konfederácie 

odborových zväzov, MSZOSZ, a zamestnanecké rady. 

 

 

 

 

Podľa systému ochrany MM môžeme krajiny EÚ rozdeliť do troch skupín (Barošová, 

1999, str. 17 – 23 a http://www.grantjournal.com/issue/0502/PDF/0502rievajova.pdf): 

o Štáty s jednotnou medziprofesiovou minimálnou mzdou, 

o Štáty s aplikáciou odvetvovo a profesne stanovených minimálnych mzdových 

taríf (sadzieb), ktoré pokrývajú minimálne 80 % pracovných síl, 

o Štáty s čiastočnou ochranou proti nízkym mzdám. 

                                                      
90

 Výška minimálnej mzdy sa reviduje v januári každého kalendárneho roka. 
91

 Vláda je v tomto prípade upravujúci orgán 
92

 Kritériá na úpravu: negociácie, ktoré sú súčasťou každoročného intersektorového mzdového vyjednávania. 

http://www.grantjournal.com/issue/0502/PDF/0502rievajova.pdf


 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

133 

 

Kritériá pre hodnotenie systémov ochrany minimálnej mzdy môžu byť rôzne. Jedným 

z nich je, do akej miery systém chráni proti nízkym mzdám v rôznych typoch firiem a odvetví. 

Napríklad ženy sú znevýhodnenou skupinou nízko platených pracovníkov v troch typických 

situáciách: 

= v odvetviach z nízkymi priemernými mzdovými sadzbami, najčastejšie s dominanciou 

ženskej pracovnej sily 

= v odvetviach s vysokou alebo priemernou úrovňou miezd, ale zamestnaných vo firmách, 

kde sa odmeňuje pod odvetvovým priemerom, najmä v malých alebo marginálnych firmách, 

= a v marginálnych alebo periférnych povolaniach (ako je napr. čistenie alebo stravovacie 

služby) alebo pracujú podľa flexibilných foriem zamestnávania (ako napr. na čiastočný 

úväzok) v spojení so všetkými typmi organizácií. 

Druhý typ kritérií sa týka rozsahu pokrytia minimálnym mzdovým systémom v teórii a v praxi. 

Ide o to, aké reštrikcie uplatňujeme pri vymedzení rozsahu uplatnenia tejto ochrany (koho sa 

týka) a aké diferencované sadzby uplatníme pre určité špecifické skupiny zamestnancov. 

A, samozrejme, s akou účinnosťou je systém ochrany minimálnych miezd implementovaných 

v praxi. 

Tretím a nemenej dôležitým kritériom pre ohodnotenie minimálneho mzdového 

systému je, ako tento systém odráža aktuálny (súčasný) stav, t.j. aká je aktuálna výška 

minimálnych miezd a tiež podľa mechanizmu, ktorý sa používa pre valorizáciu minimálnych 

miezd (po uplynutí určitého času). 

 

Efektívnosť mzdovej ochrany teda závisí aj od systému valorizácie (úpravy, zvyšovaní) 

minimálnych miezd. Stáva sa, že v určitých obdobiach pristupujú  niektoré krajiny 

k zmrazovaniu miezd. Tieto skúsenosti poukazujú na nebezpečenstvo, že štatutárne 

minimálne mzdy sa môžu stať subjektom určitej arbitrážnej intervencie vlády. 
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V EÚ neexistuje, čo sa týka či už zvýšenia alebo zníženia rozsahu systému ochrany 

nízkych miezd a znevýhodnených pracovníkov, žiadny jednoznačný trend. Dokonca, niektoré 

krajiny majú úplne protichodné názory na tento systém. Tieto sú, do určitej miery, odrazom 

ich makroekonomickej situácie, ale oveľa častejšie sú dôsledkom rôznych politických priorít 

a programov. Vo všeobecnosti však v poslednom období prevláda v ochrane minimálnej 

mzdy určitá expanzia, to znamená úsilie zahrnúť do tejto ochrany pomerne veľký počet 

pracovných síl. Je snaha rozšíriť túto ochranu aj na netypické pracovné režimy a malé 

podniky, kde ochrana minimálnej mzdy buď nie je aplikovaná alebo sa ťažšie presadzuje.  

Trendy vedúce k rozvoju (narastaniu) sektoru služieb a flexibilnej zamestnanosti 

môžu tiež redukovať účinnosť pokrytia systému ochrany minimálnych miezd. Tieto problémy 

budú mimoriadne akútne v tých krajinách, kde je systém minimálnej mzdy zabezpečovaný 

prostredníctvom  dobrovoľného KV. Ukazuje sa, že nízke mzdy budú aj naďalej záležitosťou 

žien. 

Netreba však zabúdať, že minimálne mzdy predstavujú len jeden prvok stratégie boja 

proti nízkym mzdám, pretože určujú len najnižšiu hladinu miezd. Postavenie nízkoplatených 

zamestnancov do značnej miery závisí aj na distribúcii zručností (t.j. politike kvalifikácie), na 

pokrytí kolektívnych pracovných vzťahov systémom KV a na stave ekonomiky (v ktorej hrajú 

rolu investície a rozvojová stratégia). 
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4. ZÁVERY 

 

V tejto kapitole sa zameriame na potenciál nových mechanizmov ustanovenia a úprav 

minimálnej mzdy na Slovensku, vrátane úlohy štátu a sociálnych partnerov v rámci  

problematiky minimálnej mzdy, najmä čo sa týka jej významu a ustanovenia. 

Minimálne mzdové systémy podľa MOP (Barošová, 2005, str. 3 - 4): 

1. Minimálne mzdové systémy sú ustanovené a aplikujú sa stále častejšie vo väčšine 

štátov sveta. 
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2. Minimálnu mzdovú ochranu je možné aplikovať na rôzne spôsoby a prispôsobiť ju 

potrebám vlastnej krajiny, platným v určitom časovom období. Jednotlivé minimálne 

mzdové systémy sa odlišujú v mnohých základných črtách. 

 

3. Jednotlivé minimálne mzdové systému teda často: 

a. sledujú - odlišné ciele, 

b. využívajú - odlišné mechanizmy a postupy, 

c. používajú - odlišné kritériá pre ustanovenie minimálnej mzdy a jej prispôsobenie, 

d. aplikujú - rôzny rozsah pokrytia. 

 

4. Minimálna mzda je najčastejšie kritizovaná za jej rigiditu a deformácie na trhu práce. 

Takýto pohľad je spravidla výsledkom obmedzenia pozornosti len na posudzovanie 

funkčnosti vlastného národného systému. Ignoruje sa rozmanitosť existujúcich iných 

systémov. To je aj dôvod následnej prezentácie jednotlivých systémov. 

 

5. V záujme dosiahnutia väčšej flexibility má prax ustanovenia MM miezd rôznu formu a 

genézu. 

 

6. Kritika určitého systému MM má často aj racionálne jadro, pretože viaceré inštitúcie, 

ktoré sú zodpovedné za určovanie minimálnej mzdy sú niekedy: 

 neochotné − revidovať svoje systémy MM, 

 nepripravené − revidovať svoje systémy MM, 

 nedostatočne pripravené − revidovať svoje systémy MM. 
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7. Pre potreby optimálneho rozhodnutia o ustanovení/úpravy minimálnej mzdy treba 

využívať nielen politické nástroje, ale aj informácie zo štatistických prieskumov. Je 

preto potrebné: 

 aby sa zistilo, či odráža národný kontext, 

 aby sa zvyšovala v súlade so sociálno-ekonomickým rozvojom danej krajiny. 

Pri koncipovaní mechanizmu ustanovenia MM treba pamätať aj na mieru účasti sociálnych 

partnerov a ich expertov. 

 

Medzi kritériá pre ustanovenie a úpravu minimálnej mzdy podľa MOP patria (Barošová, 

2005, str. 4 - 7): 

 ROZSAH UPLATNENIA 

Existuje široká škála možnosti rozsahu uplatnenia systémov MM. Môže ísť o: 

A. všeobecný systém pokrytia MM – Ide o jednotnú MM aplikovanú na národnej 

(celoštátnej úrovni). Stanovenie jednotnej výšky MM sa považuje za zložitý problém. 

Aplikácia takéhoto systému spravidla vyžaduje určitú úroveň homogenity 

ekonomického rozvoja a podmienok trhu práce v krajine; 

 

B. čiastočné pokrytie MM - Ide o systém MM obmedzený na niektoré menšie skupiny, 

ktoré predstavujú doplnok k iným, širšie zavedeným systémom. Sú nimi najčastejšie: 

i. malé skupiny najnižšie platených zamestnancov – ide spravidla o robotníkov v nízko 

platených odvetviach, ktorí sú osobitne znevýhodnení na trhu práce 

ii. niektoré profesie alebo odvetvia (vyžadujú vysoké nároky na koordináciu); 

 

C. systém MM založený na diferenciácii MM podľa: 
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 regiónov (štátov – v prípade federálneho štátu) – pri ich aplikácii sa treba zamerať na 

jednoduché systémy) 

 priemyselných odvetví a/alebo povolaní, iné (kombinácia a pod.). 

Jednotlivé systémy sa neodlišujú len podľa jednoduchosti/zložitosti. Hlavný rozdiel spočíva v 

špecifikácii cieľov, ktorým majú slúžiť. 

Hlavným cieľom systémov, ktoré môžeme zaradiť pod všeobecné MM, je spravidla 

stanovenie stropu pre mzdové štruktúry. 

Hlavným cieľom určitých parciálnych systémov pokrytia je spravidla ochrana určitých 

znevýhodnených skupín zamestnancov a pod. 

Treba pamätať aj na to, že popri týchto základných systémoch MM môžu existovať aj 

systémy, založené na iných zásadách. Napríklad, krajina so všeobecnou MM alebo s 

regionálnymi MM môže mať popri nich ešte aj paralelnú minimálnu mzdovú štruktúru podľa 

zamestnaní. Tieto si však spravidla vyžadujú vysoké nároky na koordináciu. 

 ROZSAH POKRYTIA 

V zásade by mali národné MM pokrývať takmer všetkých zamestnancov. Avšak niektoré 

systémy MM stanovujú pre určité osobitné situácie (prípady) niektoré dočasné (prechodné) 

výnimky. Napríklad, spod pokrytia MM sú vylúčené: 

o určité typy podnikov: 

 spravidla malé podniky (napr. s počtom zamestnancov do 10), 

 vylúčenie určitých typov podnikov na určitý vymedzený čas 

 podniky vo finančných ťažkostiach (na prechodnú dobu), atď. 

 

o určité skupiny zamestnancov, akými sú napríklad: 

 mladiství, 
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 osoby so zdravotným postihnutím, 

 domácki zamestnanci, 

 zamestnanci s nízkym počtom odpracovaných hodín, 

 nekvalifikovaní zamestnanci, 

 opatrovatelia/opatrovateľky v domácnosti. 

 

Niekedy existujú diferencovaná sadzby: 

 pre niektoré skupiny povolaní, 

 pre niektoré vekové skupiny, 

 v závislosti od pracovných skúseností (zručností), 

 pre osoby so zdravotným postihnutím, 

 pre učňov a účastníkov niektorých typov vzdelávania atď. 

 

 KRITÉRIÁ PRE STANOVENIE 

MOP má vo svojej agende aj problematiku MM. V tejto súvislosti sa prijalo niekoľko 

dohovorov a odporúčaní. Posledným dohovorom je Dohovor o metódach určovania MM 

hlavne pre rozvojové krajiny č. 131/1970, ktorý berie do úvahy situáciu v týchto krajinách. 

Pôvodne sa počítalo s tým, že problém určovania MM bude záležitosťou sociálnych 

partnerov. Vzhľadom na to, že kolektívne vyjednávanie (KV) a iné neštatutárne (nie zákonom 

ustanovené) spôsoby určovania miezd sa nerozšírili do takej miery ako sa pôvodne 

očakávalo, určenie (ustanovenie) MM sa preto často stáva úlohou štátu. Na toto pamätá aj 

článok 3 tohto dohovoru, ktorý požaduje (pre členov, ktorí ratifikovali tento dohovor), aby 
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verejní predstavitelia (verejné orgány), ktorí určujú MM pri jej určení brali do úvahy 

nasledovné faktory (kritériá)93: 

o potreby zamestnancov s prihliadnutím na: 

o všeobecnú úroveň miezd v krajne, 

o životné náklady, 

o dávky sociálneho zabezpečenia 

o relatívny (porovnateľný) štandard iných sociálnych skupín; 

 

o ekonomické faktory: 

i. ekonomický rozvoj, 

ii. úroveň produktivity, 

iii. a želanie dosiahnuť a udržať vysokú úroveň zamestnanosti. 

Vo všeobecnosti väčšina prístupov pre určenie výšky MM formulovaných v medzinárodnom 

kontexte vychádza z týchto 4 základných kritérií: 

iv. potreby zamestnancov, 

v. platobná schopnosť podnikov a firiem, 

vi. porovnateľnosť miezd a príjmov, 

vii. požiadavka ekonomického rozvoja. 

Uvedené kritériá zohľadňujú nielen záujmy jednotlivých odvetví a záujmy ich 

zamestnávateľov, ale aj makroekonomické záujmy príslušného štátu (verejný záujem). V 

praxi sa však verejné orgány (verejní predstavitelia), určujúci MM, nie vždy celkom striktne 

pridŕžajú týchto kritérií (čo sa týka ich interpretácie a aplikácie). Pri svojom rozhodovaní teda 

                                                      
93

 SR je viazaná dvoma dohovormi o minimálnych mzdách, a to Dohovorom č. 26/1928 o zavedení metód 
určenia minimálnych miezd (ratifikovaný Československom 12.6.1950; č. 439/1990 Zb.) a Dohovorom č. 
99/1951 o metódach určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve (ratifikovaný Československom 
21.1.1964; č. 470/1990 Zb.) 
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disponujú určitou relatívnou slobodou, nakoľko sa od nich očakáva, že udržia rovnováhu 

medzi ekonomickými a sociálnymi záujmami. 

Prax MM v jednotlivých krajinách dokazuje, že sa uvedené 4 kritériá spravidla zohľadňujú 

súčasne, čo však neznamená, že sú v každom čase a v každom prípade plne zohľadnené. 

Stanovenie MM totiž neznamená, že by mala platiť navždy. Stanovenie počiatočnej výšky 

MM aj úspešná úprava (valorizácia) by sa mali považovať len za časť určitého nepretržitého 

procesu. Skutočnosť, že jedno z kritérií sa v istej etape stáva dominantným neznamená, že sa 

v budúcnosti nebudú brať do úvahy aj iné kritériá. V praxi sa teda treba na určovanie MM 

pozerať ako na proces, ktorý v ťažkých (zložitých, problémových) časoch otvára pre 

vyjednávanie medzi jednotlivými zainteresovanými stranami ďalšie – nové možnosti (nové 

alternatívy) jej uplatnenia. 

 

 KRITÉRIÁ PRE ÚPRAVU 

Pri praktickej aplikácii systémov MM existujú pomerne významné rozdiely medzi 

počiatočným určením výšky MM a ich následnou úpravou (valorizáciou). Kým v prvom 

prípade sa prihliadnutie na už uvedené 4 kritériá (pre stanovenie MM) považuje za takmer 

nevyhnutné, v prípade následných úprav MM tomu tak nie vždy býva. V tomto prípade nie je 

ničím nezvyčajným, že sa tieto úpravy stávajú viac-menej automatickými, alebo že politici sa 

pri svojich rozhodnutiach opierajú skôr o využívanie menšieho počtu viac špecifikovaných 

ukazovateľov. Ide spravidla o využívanie týchto ukazovateľov: 

viii. index spotrebiteľských cien (ISC) - spravidla najčastejšie, 

ix. platobná schopnosť podnikov, 

x. reálne mzdy a príjmy, 

xi. zachovanie kúpnej sily a pod. 
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 FREKVENCIA PRISPÔSOBOVANIA 

 pravidelne, 

 podľa potreby 

V rámci niektorých systémov MM sa stala bežnou pravidelná periodicita úpravy MM. V 

mnohých ekonomikách s nízkou mierou inflácie sa tieto pravidelné úpravy MM 

uskutočňovali buď jedenkrát ročne alebo každý druhý rok. 

Nepravidelná úprava MM má svoje sociálne dôsledky. Tieto sú mimoriadne závažné najmä v 

krajinách s relatívne vysokou mierou inflácie. Dlhé a nepravidelné intervaly medzi 

jednotlivými úpravami MM majú za následok významné výkyvy v úrovni reálnej MM. Vo 

všeobecnosti sa zistilo, že frekvencia úprav MM sa priamo viaže na mieru inflácie, pričom 

vysoké miery inflácie tlačia na väčšiu frekvenciu úprav výšky MM. 

 

 MECHANIZMY ÚPRAVY (AKO SA UPRAVUJE MM) 

MM môže byť ustanovená prostredníctvom týchto základných druhov mechanizmov: 

 rozhodnutím parlamentu (zákonom) 

Týmto spôsobom sa MM ustanovuje len zriedkavo, najmä kvôli zdĺhavosti tohto procesu. 

 

 rozhodnutím vlády a to prostredníctvom: 

 vyhlášky alebo 

 nariadenia 

Tento prístup je flexibilnejší (rýchlejší). V niektorých krajinách je však zo zákona určená 

povinnosť, aby vláda pred samotným rozhodnutím o výške MM konzultovala túto záležitosť v 

tripartitnom zložení (tripartitnom orgáne). 
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 prostredníctvom orgánov s právomocou rozhodovať94, akými sú napríklad: 

 obchodné rady, 

 mzdové rady, 

 spoločné pracovné výbory. 

 

 s využitím orgánov95 s právomocou odporúčať, akými sú: 

i. rady, 

ii. komisie, 

iii. výbory, 

iv. správy. 

Pri koncipovaní mechanizmu úpravy, ako aj pri samotnej úprave MM, treba pamätať aj na 

mieru účasti sociálnych partnerov a ich expertov. Vyplýva to totiž z Dohovoru MOP č. 

26/1928, ako aj z Dohovoru č. 99/1951 (aj z Dohovoru č. 131/1970). 

 

4.1. Možnosti zlepšenia právnej úpravy minimálnej mzdy v SR 

 

Medzi kritériá, ktoré budeme stanovovať pre efektívne (a sociálnymi partnermi 

prijateľné96) fungovanie inštitútu minimálnej mzdy na Slovensku môžeme v zmysle 

dohovorov a odporúčaní MOP zaradiť tieto (Barošová, 1999, str. 24 - 30): 

 rozsah uplatnenia minimálnej mzdy 

 metódy stanovenia minimálnej mzdy 

 ustanovenie minimálnej mzdy 

                                                      
94

 Takéto orgány v minulosti vznikali napríklad v Austrálii, vo Veľkej Británii a v Írsku. 
95

 Orgány s takýmito právomocami sú často ustanovené v rozvojových krajinách. Ich úlohou je pripraviť návrh 
na rozhodnutie štátu (štátnej správy), ktorý má konečnú zodpovednosť za určenie výšky MM. Tieto orgány 
môžu mať rôzny stupeň nezávislosti na vláde. 
96

 Sociálni partneri musia tieto kritériá a ich plnenie akceptovať. 
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 prispôsobovanie minimálnej mzdy 

 kontrolný mechanizmus v súvislosti s jej uplatňovaním. 

 

A. Rozsah uplatnenia 

Rozsah uplatnenia systému stanovenia minimálnej mzdy môže byť: 

 

1. Čiastočný  

– pre malé skupiny najmenej platených pracovníkov,  

– pre niektoré profesie alebo odvetvia národného hospodárstva, pre ktoré treba 

zabezpečiť 

 výplatu aspoň „spravodlivej“ (primeranej) minimálnej mzdy. 

  

V týchto prípadoch ide o relatívne malé skupiny zamestnancov a stanovené 

minimálne mzdy sú doplnkovým systémom k iným, širšie zavedeným systémom. 

 

2. Všeobecný  

– stanoví najnižšiu všeobecnú mzdovú hladinu („podlahu“) ako jednotlivý základ. V tomto 

prípade mechanizmus minimálnej mzdy je len určitým skromným príspevkom k zníženiu 

chudoby – je pre všetkých zamestnancov len určitým nástrojom pre záchrannú sociálnu sieť, 

- ako makroekonomické regulačný nástroj – v tomto prípade je mechanizmus nástrojom 

makroekonomickej politiky, ktorou sa sledujú ciele hospodárskej stability a rastu, ako aj 

podstatné vylepšenie distribúcie príjmov a tým aj obmedzenie zdrojov sociálneho napätia, 

ktoré by mohli prameniť z pocitov nespravodlivej distribúcie aa redistribúcie. 

 

B. Mechanizmus stanovenia 
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Minimálna mzda môže byť ustanovená prostredníctvom štyroch základných druhov 

mechanizmov, a to: 

 Rozhodnutím parlamentu – týmto spôsobom sa minimálna mzda ustanovuje len 

zriedkavo. Takýto mechanizmus totiž nezodpovedá nárokom na dostatočnú 

flexibilitu. 

 Rozhodnutím štátnej správy (vyhláškou, nariadením) – tento spôsob je flexibilnejší. 

Ponecháva štátnej správe dostatočnú voľnosť na výber miesta a času úpravy. 

V niektorých krajinách je však zo zákona určená povinnosť, aby vláda pred samotným 

rozhodnutím konzultovala celú záležitosť v tripartitnom zložení (orgáne). 

 

 Orgány s právom rozhodovať – takéto orgány vznikali napr. v Austrálii, vo Veľkej 

Británii a Írsku (Trade Boards – Obchodné rady, Wage Boards – Mzdové rady, Joint 

Labour Committees – Spoločné pracovné výbory). 

 

 Orgány s právomocou doporučovať – orgány s takýmito právomocami  sú často 

ustanovené v rozvojových krajinách. Ich úlohou je pripraviť návrh na rozhodnutie 

štátu (štátnej správy), ktorý má konečnú zodpovednosť za stanovenie minimálnej 

mzdy. Ide o rôzne typy orgánov, akými sú napr. rady, komisie, správy atď., ktorý majú 

rôzny stupeň nezávislosti na  vláde. 

Pri koncipovaní mechanizmu ustanovenia (určenia) minimálnej mzdy treba pamätať 

aj na mieru účasti zamestnávateľských a zamestnaneckých organizácií alebo ich 

expertov. Vyplýva to totiž z Dohovoru MOP č. 26/1928, ako aj z Dohovoru MOP č. 

99/1951 (Aj z Dohovoru MOP č. 131/1970). Za ich najefektívnejší spôsob účasti sa 

najčastejšie považuje ich účasť na príslušnej rade, komisii, výbore, správe a pod., 

ktoré sú poverené doporučovať alebo stanovovať minimálnu mzdu. 

Medzi najväčšie problémy, ktoré je potrebné v tejto súvislosti riešiť, treba považovať 

voľbu alebo nomináciu členov týchto orgánov, dôslednosť a kvalitu pri prijímaní 
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rozhodnutí, oneskorovanie v rozhodovaní, malú spoľahlivosť, či dodržiavanie 

objektivity (z dôvodov nedostatku všetkých potrebných informácií z prieskumu). 

 

C. Východiská pre stanovenie 

Stanovenie zmysluplných kritérií pre voľbu úrovne  (výšky) minimálnych miezd sa 

považuje za jeden z najťažších problémov celého systému. Ak sú totiž zle zvolené kritériá, 

stáva sa potom rozhodovanie o výške minimálnych miezd svojvoľné a nespĺňa tak, spravidla, 

stanovené ciele. 

Väčšina  právnych úprav má buď veľmi všeobecné hľadiská (primeranosť, potreba, 

možnosť, atď.) a niekedy aj obmedzujúce (s prihliadnutím na ekonomický a sociálny rozvoj, 

úroveň zamestnanosti a pod.), alebo sa o nich vôbec nezmieňuje, s poukázaním na 

skutočnosť, že je to vec, ktorá si vyžaduje vysokú flexibilitu, a preto je užitočnejšie, aby si ju 

stanovili tí, ktorí budú o hladine minimálnej mzdy rozhodovať. 

Určité pokusy o stanovenie kritérií boli urobené v niektorých medzinárodných 

dohovoroch MOP. Ide o Dohovor č. 131/1970 a Doporučenie č. 135/1970. Podľa článku 3 

Dohovoru č. 131 by kritériom pre stanovenie minimálnej mzdy mali byť: 

 

a/ potreby zamestnancov s prihliadnutím na: 

- všeobecnú úroveň miezd v krajine, životné náklady, dávky sociálneho zabezpečenie, 

relatívny životný štandard iných skupín 

 

b/  ekonomické faktory: 

- potreby ekonomického rozvoja, úroveň produktivity , užitočnosť získavania a udržania 

vysokej úrovni zamestnanosti. 

  

Niektoré krajiny to urobili tak, že si stanovili ako minimum nie menej než 2/3 a nie viac ako ¾ 

obvyklých miezd vyplatených zamestnancom v rovnakom odvetví a s rovnakou kvalifikáciou. 
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Takto vymedzené kritérium sa vyskytuje len zriedka a v Európe sa v takejto forme 

nevyskytuje. 

Článok 3 Dohovoru č. 131 naznačuje, že pri stanovení minimálnej mzdy nie sú životné 

náklady jediným kritériom, ale že minimálna mzda musí byť výsledkom bilancovania 

ekonomických a sociálnych hľadísk. V európskych krajinách sa obyčajne tieto kritériá bližšie 

nestanovujú a ponecháva sa to na rozhodnutie tých, ktorí o konkrétnej výške minimálnej 

mzdy budú rozhodovať.  

 

Napriek tejto flexibilite pri stanovení minimálnej mzdy, ak vychádzame z konkrétnej 

praxe používania mechanizmu jej stanovenia, možno v podstate identifikovať štyri základné 

kritériá, ktorými sú: 

 potreby zamestnancov 

 porovnateľné mzdy a príjmy 

 schopnosť zamestnávateľov platiť takéto mzdy 

 požiadavky ekonomického rozvoja. 

 

 Potreby zamestnancov 

 Stanovenie potrieb zamestnancov je veľmi zložité a plné rozporov. Pokusy stanoviť 

spotrebné koše alebo používať kalorické výdajové tabuľky doporučené FAO /Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo 

Organizácie Spojených národov)/ sa neosvedčili. Nikto totiž nebol doteraz schopný definovať, 

aké množstvo jedla a v akej štruktúre  je nevyhnutné pre ľudí, nakoľko tieto potreby sa 

menia v závislosti od veku, rozsahu rodinných povinností, kalorického výdaja pri práci 

a v závislosti na rôznej miere devastácie prostredia, v ktorom ľudia žijú a pracujú. Ešte ťažšie 

je definovať nevyhnutné nepotravinové potreby, ako je obliekanie, bývanie, zdravotníctvo 

a doprava. Nevystačí sa iba s princípom akceptovania ľudskej dôstojnosti. Preto sa upúšťa od 

absolútne objektivizovateľných kritérií pre jednotlivé potreby a väčšina krajín buď vôbec 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

148 

nesleduje toto kritérium (niektoré africké rozvojové krajiny)alebo ho sleduje ako relatívne 

kritérium, a to touto formou: 

a/ dohodovaním – medzi zainteresovanými stranami, 

b/ empiricky -  podľa zistených spotrebných štruktúr príslušných nízkopríjmových skupín, 

c/ výskumom – pomocou používaných indikátorov alebo štandárd pre výživu (výživových 

noriem), bývanie, zdravie a vzdelanie, pomocou rodinných rozpočtov (účtov) a ankiet 

názorov odborárov, ekonómov, sociológov a pod. na uvedené otázky. Tieto potom slúžia 

sako podkladové informácie pre rozhodovanie. 

 

 Porovnateľné mzdy a príjmy 

 Tomuto kritériu sa v právnych normách neprikladá veľký význam. O to viac pozornosti 

sa mu však venuje v praxi tých orgánov, ktoré zodpovedajú za rozhodovanie o výške 

minimálnej mzdy. 

Dôvodov, ktoré vedú k používaniu tohto kritéria je viac: 

- v neoklasickej ekonomickej teórii sa zdôrazňuje, že jednou z podmienok optimálnej 

ekonomickej účinnosti je, že vo výrobe dostanú všetci príjem porovnateľný s ich možno 

príležitostnou cenou, teda najvyšší príjem, ktorý možno zarobiť inde. 

- v pragmatickej ekonomike rozhodnutie o minimách vždy zrkadlí bilanciu medzi ponukou 

pracovnej sily a tlakom dopytu, ktorý zahrnuje aj produktivitu a schopnosť jednotlivých 

odvetví vyrábať príjmy. Preto sa používajú informácie o priemerných príjmoch (priemerných 

mzdách) pre prvotnú aproximáciu schopností ekonomiky uspokojiť potreby zamestnancov 

a ich rodín. Preto stanovenie minimálnej mzdy nemôže byť výsledkom ľubovoľnej úvahy 

a želaní bez toho, aby to nemalo vážne dôsledky pre dané hospodárstvo. 

 Porovnanie sa však musí robiť pružne, nedogmaticky, pretože štatistiky o mzdách 

a príjmoch bývajú často zastarané, neúplné a často aj nespoľahlivé (nespoľahlivé vstupné 

dáta). Preto sa tieto štatistiky doplňujú (kombinujú) o periodické alebo jednorazové 

zisťovania, alebo o iné preverené metódy používané v oblasti výskumu. 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

149 

V niektorých krajinách je minimálna mzda stanovená s prihliadnutím k úrovni miezd 

v najhoršie platenom odvetví priemyslu. Sleduje sa aj štruktúra zamestnancov podľa príjmov. 

Sledovanie príjmov sa robí preto, aby sa dalo zistiť, koľkých ľudí sa minimálna mzda dotkne. 

V iných krajinách prihliadajú pri stanovení minimálnych miezd podľa odvetví 

k mzdovej štruktúre v danom odvetví. Tieto údaje sú potrebné na to, aby vedeli koľkých ľudí 

sa pri danom rozhodnutí o výške minimálnej mzdy bude toto rozhodnutie dotýkať. Musí sa 

potom prihliadať aj na mzdové rozdiely medzi jednotlivými odvetviami, ktoré sú niekedy 

pomerne veľké. 

Neadekvátne stanovenie minimálnej mzdy môže dopomôcť k likvidácii niektorých 

odvetví a v niektorých rozvojových krajinách aj k presunom („útekom“) ľudí z dedín do miest. 

Preto sa často prihliada aj na príjmovú úroveň v poľnohospodárstve. Tu sa však vyskytujú 

problémy s odhadom ceny naturálnej spotreby. 

 

 Schopnosť platiť 

Toto  kritérium má sledovať, aby neuvážené stanovenie minimálnej mzdy neviedlo 

k zániku pracovného miesta (miest) zamestnávateľa (jeho platobnej neschopnosti), prípadne 

k inému nepriaznivému ekonomickému alebo sociálnemu dôsledku. 

 

 Požiadavky ekonomického rozvoja 

 Tento prípad je aktuálny všade tam, kde sú minimálne mzdy koncipované ako nástroj 

makroekonomickej regulácie a sú predovšetkým využívané ako nástroj na ovplyvňovanie 

celkových mzdových pohybov, tento nástroj musí prihliadať k „celoštátnej platobnej 

schopnosti“. 

 Tento spôsob, ako to už dokázali niektoré výskumy, môže viesť k ovplyvneniu 

ekonomického rastu, pretože môže viesť k rastu reálnych miezd na úkor ziskov organizácií, 

čo môže nepriaznivo ovplyvniť investičnú politiku. Môže tiež spôsobiť presun 

podnikateľských aktivít do oblastí menej náročných na prácu a ovplyvniť tak nepriaznivo 
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zamestnanosť. Príliš vysoké „spodné“ mzdy môžu tiež viesť k nežiaducej nivelizácii miezd. 

Nakoľko mzdy sú aj nákladovou zložkou a majú vplyv na cenovú skladbu výrobkov a služieb, 

môžu nepriaznivo ovplyvniť aj rovnováhu cien a rovnováhu platieb. 

 Preto je, už z uvedených dôvodov, veľmi dôležité pri stanovovaní minimálnych miezd 

vychádzať zo štatistík o reálnych mzdách, o celkovom národnom dôchodku (hrubom 

domácom produkte). O úrovni zamestnanosti (celoštátnej, regionálnej, odvetvovej) 

a sledovať ich vzťah ako dynamický proces. Nie je mysliteľné, aby sa nebral do úvahy vývoj 

minimálnych miezd vo vzťahu k priemerným mzdám a k celkovým vyplateným mzdám 

a nesledoval vývoj schopnosti hospodárstva „absorbovať minimálne mzdy“ verzus vývoj 

národného hospodárstva. Doporučuje sa nemeniť historicky vzniknuté proporcie príliš 

radikálne, aby tak nedošlo k ohrozeniu stability a rastu hospodárstva nepriaznivým smerom. 

 

 Záverečné  poznámky 

 Uplatnenie všetkých štyroch kritérií nemá byť, v žiadnom prípade, len vecou presnej 

matematickej objektivizácie, ale má byť predmetom vyjednávania medzi jednotlivými 

zainteresovanými stranami, s prihliadnutím na konkrétne historicky sa utvárajúce podmienky 

(na reálny čas a priestor, v ktorom sa historicky utvárala životná úroveň), ktoré budú 

ovplyvňovať konanie a chovanie jednotlivých strán. 

 Minimálne mzdy možno stanoviť objektívnejšími metódami len tam, kde tieto určujú 

životné podmienky pre marginálne skupiny veľmi slabo platených a odborovo 

neorganizovaných zamestnancov. V týchto prípadoch sa doporučuje postupovať podobne 

ako pri stanovovaní minimálnych starobných dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmov. 

 

D. Prispôsobovanie (valorizácia) 

V súvislosti s politikou prispôsobovania (valorizácie, úpravy) minimálnej mzdy 

(minimálnych miezd) si musíme odpovedať na tieto otázky: 

 aké kritériá zvoliť pre prispôsobovanie ? 
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 akým spôsobom ich budeme prispôsobovať? 

 v akom čase budeme robiť prispôsobovanie. 

 

 Výber kritéria(rií) 

Základom pre prispôsobovanie miezd môže byť:  

a) Rast spotrebiteľských cien (životných nákladov) - tento prístup je najmenej problematický. 

Vychádza z presvedčenia o potrebe zachovania reálneho obsahu dohodnutej minimálnej 

mzdy. Problémom je len v tom prípade, keď sa v makroekonomickej politike uvažuje 

s obmedzovaním reálnych príjmov ako s faktorom stability jeho rastu (napr. v období prudkej 

inflácie). V tom prípade je vhodnejší prístup b) 

b) Rast reálnych miezd a príjmov – toto kritérium volíme vtedy, keď v makroekonomickej 

stabilite počítame s obmedzovaním reálnych miezd alebo príjmov, ako s faktorom stability 

alebo rastu (zabránenie prudkej inflácii a pod.). zároveň sa tým odstráni znevýhodnenie 

prístupu a), to znamená tomu, aby príjemcovia minimálnej mzdy neboli vystavení 

výhodnejšiemu vývojovému vzoru 

c) Zviazanie minimálnych miezd s priemernými mzdami – vo väčšine krajín vznikla nepriama 

väzba medzi minimálnou mzdou a rastom produktivity práce. minimálne mzdy sú naviazané 

na vývoj nominálnych miezd, ktoré by mali aspoň z dlhodobého hľadiska sledovať vývoj 

životných nákladov + vývoj produkčnej kapacity národného hospodárstva. 

 

Táto nepriama väzba má viaceré výhody, akými sú napr.  

- štatistika mzdového vývoja je bežne dostupná a nie je príliš problematická (ak ju 

porovnávame k sledovaniu produkčnej kapacity národného hospodárstva, ktorá je 

neporovnateľne problematickejšia), 

- dlhodobé sledovanie a modelovanie umožní „vymazať“ krátkodobé cyklické výkyvy, 

- väzba na vývoj miezd viac zrkadlí situáciu a zmeny na trhu práce, 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

152 

- väzba minimálnych miezd na priemerné mzdy nevyvolá cyklické problémy (vývoj v kruhu), 

lebo vo  väčšine týchto krajín (s trhovou ekonomikou) plnia minimálne mzdy úlohu 

„záchrancu sociálnej siete“ (časť tejto siete) a nemajú príliš veľký vplyv na vlastný mzdový 

vývoj. 

 

 Výber spôsobu 

 Prispôsobovanie minimálnych miezd sa spravidla neuskutočňuje zákonom, ale 

právnymi normami nižšej právnej sily. Prispôsobovanie sa teda môže uskutočňovať buď 

periodicky alebo podľa potreby. Vo väčšine krajín sa prispôsobovanie (valorizácia, indexácia, 

úprava) minimálnej mzdy uskutočňuje až pri raste kritéria pre prispôsobovanie najmenej o 3 

– 5 %. 

 

 Výber času 

 Čas prispôsobovania minimálnej mzdy sa musí určiť tak, aby prispôsobovanie 

minimálnych miezd bolo načas a neodôvodnene sa neoneskorovalo. 

 

E. Kontrolný mechanizmus 

Samotné ustanovenie (vyhlásenie, uzákonenie) minimálnej mzdy by nebolo dostatočne 

účinné bez kontrolného mechanizmu jeho dodržiavania. Je to veľmi dôležité najmä v prípade 

vyššej miery nezamestnanosti (alebo v prípade tzv. najmenej rozvinutých okresov97). 

Kontrolný mechanizmus je vo vyspelých krajinách zverený inšpektorom práce a im na 

úroveň postaveným štátnym inštitúciám. Činnosť týchto inšpektorov je doplňovaná 

jednorazovými neperiodickými (prekvapivými) zisťovaniami, ktoré organizuje ministerstvo 

práce. 

 

                                                      
97

 http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733  

http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
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2.1.19 Posilnenie možnosti kolektívneho vyjednávania pri určení minimálnej mzdy 

 

Nové pracovné právo by sa malo vrátiť ku koreňom svojho vzniku, keď sa pracovné 

podmienky dojednávali na základe prejavu vôle zamestnávateľa a zamestnanca, resp. jeho 

zástupcu. A to na európskej i národnej úrovni. Dynamika rozvoja výrobných 

i pracovnoprávnych vzťahov je taká silná, že aktuálnosť regulácie vzájomných vzťahov dokáže 

zabezpečiť jedine dohoda oboch subjektov, ktoré sa na nich podieľajú. (Švec, 2012 str. 239) 

Pracovné právo by sa malo pri úprave pracovných podmienok zamestnancov zameriavať 

predovšetkým na posilňovanie sociálneho dialógu v spoločnostiach. Právna úprava by tak 

mala zabezpečiť dostatočnú variabilitu spôsobov hromadného dojednávania podmienok 

k výkonu závislej práce aj s možnosťami modifikácie organizácie a výstavby práce, 

odmeňovania a podobne. Ponechať si vplyv v nastavení limitov98 ako základného 

pracovnoprávneho i sociálneho štandardu, ktoré by sa považovali za všeobecne záväzné 

a plne by recipovali rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd. Všetko ostatné 

ponechať na dohodu subjektov. To by si vyžadovalo uskutočnenie zásadných štrukturálnych 

zmien v nastavení kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, keďže by primárne niesli 

bremeno dohadovania spravodlivých pracovných podmienok. (Švec, 2012 str. 239-240) 

Výkon závislej práce bude i naďalej tvoriť základ hospodársko-ekonomických vzťahov 

v Európskej únii. Zamestnanci bez ohľadu na charakter vykonávanej práce i právny status 

pracovnoprávneho vzťahu, v ktorom pôsobia, si zaslúžia uspokojivé a zdravotne prijateľné 

zdravotné podmienky. Rovnako by mala pracovnoprávna úprava rešpektovať i ekonomický 

rozmer jej uplatňovania v podnikových procesoch i samotnom trhu práce. V praxi nie je 

sporné výlučne právne ukotvenie minimálneho štandardu podmienok výkonu závislej práce 

v národnej či európskej legislatíve, ale aj jeho praktické napĺňanie subjektmi pracovného 

pomeru a príslušnými kontrolnými orgánmi. Súčasné trendy v pracovnom práve vzhľadom na 

                                                      
98

 Vrátane minimálnej mzdy, alebo aspoň spôsobov určovania jej výšky. 
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neutešený stav globálneho hospodárstva posilňuje obavy z budúceho smerovania 

pracovnoprávnych vzťahov. Výraznejšia flexibilita pracovnoprávnej legislatívy mení relatívne 

krehkú rovnováhu medzi kapitálom a prácou v dominanciu zamestnávateľa. (Švec, 2012 str. 

241) 

Súkromnoprávna povaha pracovnoprávneho vzťahu predsa predpokladá rovnovážne 

postavenie zamestnanca i zamestnávateľa. Zamestnancove podmienky výkonu závislej práce 

ani výška jeho mzdy nemôžu a nesmú byť hlavnými faktormi znižovania nákladov 

zamestnávateľov. Bez ohľadu na aktuálne sa presadzujúce tendencie k zvýšenej flexibilizácii 

pracovného práva, ochranná funkcia pracovného práva musí zostať základným imperatívom 

pri tvorbe pracovnoprávnej legislatívy. (Švec, 2012 str. 241) 

Navrhované opatrenie: Určenie výšky minimálnej mzdy prostredníctvom kolektívneho 

vyjednávania reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľov 

v danom odvetví + vyjednanie ďalšej (variabilnej) mzdovej zložky formou participácie 

zamestnancov (aj tých s minimálnou mzdou) na hospodárskych výsledkoch 

zamestnávateľa. 

Finančná participácia zamestnanca na zisku spoločnosti 

Sprístupnenie prerozdeľovania zisku spoločnosti zamestnancom sa často označuje za 

zreteľný prelom  v chápaní postavenia zamestnancov na trhu práce99. Klasické delenie 

subjektov pracovného pomeru na zamestnanca a zamestnávateľa, kde jeden z nich do 

pracovnoprávneho vzťahu prináša kapitál a druhý prispieva výkonom práce k naplneniu 

základnej hospodárskej funkcie práce, je prežitý. Zamestnanec skutočnou realizáciou 

pracovného výkonu často prekračuje hranicu klasického „pracovného nástroja“ a svojim 

invenčným prístupom sa podieľa na ekonomickom i hospodárskom úspechu spoločnosti nad 

                                                      
99

 Finančná participácia zamestnancov na zisku spoločnosti sa považuje za osobitnú formu participácie na 
rozhodovaní zamestnávateľa. Priama participácia zamestnanca na rozhodovaní zamestnávateľa predpokladá, 
že mnohé oprávnenia vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu sú zverené do kompetencie výlučne 
zamestnanca bez sprostredkovateľskej úlohy zástupcov zamestnancov. 
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predpokladanú (očakávanú) mieru. Teória pracovného práva sa v Slovenskej republike nikdy 

bližšie nevenovala prípadnej účasti zamestnanca na zisku spoločnosti. V Zákonníku práce 

možno nájsť niekoľko ustanovení subsumovaných podľa tzv. spolurozhodovanie právo 

zamestnanca, neexistuje však koncepčná a podrobná právna úprava. (Švec, 2012 str. 65-66) 

V závislosti od zvolenej formy spoluúčasti zamestnancov je možné uvedený model využívať aj 

pri prípadnom kolektívnom vyjednávaní o výške miezd (vrátane výšky minimálnej mzdy, ak 

by jej určovanie záviselo na dohode zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov v danom 

odvetví) a ďalších príplatkov do nasledujúceho obdobia, keď prípadná spoluúčasť nahrádza 

časť zvyšovania mzdy (týkalo by sa to aj zamestnancov ktorí v podniku. Pôsobiacom 

v určitom odvetví poberajú práve minimálnu mzdu). Zamestnanec sa ale môže ocitnúť 

v situácii, keď sa mu nebude niekoľko rokov v závislosti od ekonomickej situácie spoločnosti 

zvyšovať mzda a uspokojovanie jeho základných potrieb sa obmedzí. Posúdenie úspešnosti 

zvoleného modelu spoluúčasti pre zamestnancov a zamestnávateľov je preto nevyhnuté 

vykonávať vždy osobitne (aj vzhľadom na meniace sa podmienky v čase). (Švec, 2012 str. 66) 

Rozoznávame dva základné modely podieľania sa zamestnancov na zisku spoločnosti (Švec, 

2012 str. 66-69): 

 Spoluúčasť na zisku – Dohodnutá alebo inak určená mzda za vykonanú prácu 

sa navyšuje o určenú finančnú čiastku v závislosti od úspešnosti hospodárenia 

spoločnosti 100. 

 Spoluúčasť na zisku spojená s niektorými spolurozhodovacími oprávneniami – 

Zamestnanci získavajú určité spolurozhodovanie právomoci v závislosti od 

konkrétnej právnej formy spoločnosti. Zamestnanci sa priamo podieľajú na 

tvorbe potrebného kapitálu spoločnosti vlastnými finančnými prostriedkami, 

                                                      
100

 Spomenutý „čistý“ model spoluúčasti zamestnancov však predpokladá niekoľko podmienok jeho efektívnej 
praktickej realizácie: fyzický osoba patrí medzi kmeňových zamestnancov spoločnosti; spoločnosť je zameraná 
na dosiahnutie zisku; vhodná organizačná štruktúra spoločnosti k zaručeniu dohodnutého rozdelenia 
dosiahnutého zisku. 
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do úvahy preto prichádzajú akékoľvek zákonom povolené formy spoluúčasti 

a ich rozsah. 

Konkrétny model finančnej participácie zamestnancov na zisku spoločnosti i miera 

priznaných práv na rozhodovaní zamestnávateľa sa odvíja predovšetkým od uzatvorenej 

dohody so zástupcami zamestnancov napr. v podobe kolektívnej zmluvy. Model spoluúčasti 

v zahraničných pracovnoprávnych úpravách je centrálne určený na podnikovej úrovni a 

v jednotlivých pracovných zmluvách sa len formálne stanovujú pre zamestnanca podmienky 

jeho použitia. 

V súčasnosti sa ako jediná alternatíva primeranej regulácie pracovných podmienok 

zamestnancov na národnej i európskej úrovni javí činnosť sociálnych partnerov, t.j. v rámci 

národného a európskeho sociálneho dialógu by sa následne presadzovali princípy flexicurity 

na podnikovej úrovni. Významným spôsobom by sa posilnila adaptabilita, aktuálnosť 

i efektívnosť celého procesu úpravy pracovných podmienok zamestnancov. Nahradenie  

iniciatív sociálnym dialógom si vyžaduje vyriešenie viacerých sporných otázok. Neexistujúci 

európsky právny rámec pre kolektívne unifikované dojednávanie pracovných podmienok je 

primárnym determinantom efektívnosti presadzovania akýchkoľvek dokumentov 

obsahujúcich hromadnú úpravu pracovných podmienok. Na druhej strane prenos 

zodpovednosti za vyvažovanie záujmov zamestnancov a zamestnávateľov v súčasnom 

nastavení kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov Slovenskej republiky by bolo veľkým 

hazardom. V ďalšom období je preto potrebné sa sústrediť na precizovanie právnej úpravy 

jednotlivých inštitútov v oblasti kolektívneho pracovného práva v Slovenskej republike i na 

európskej úrovni a hľadať nové spôsoby úpravy pracovných podmienok zamestnancov. Do 

úvahy prichádza napríklad pripustenie exteritoriálneho účinku národných kolektívnych zmlúv 

alebo vytvorenie nového typu európskeho dokumentu reprezentatívnych európskych 

sociálnych partnerov. (Švec, 2012 str. 174) 
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V jednotlivých členských štátoch EÚ je rozdielne určovanie kritéria reprezentatívnosti 

odborových organizácií, kolektívne zmluvy nemajú rovnaký pracovnoprávny status čím 

vzniká potenciálny priestor na porušenie sociálneho úzusu 1 spoločnosť = 1 sociálny 

štandard, a tým aj diskriminačnému zaobchádzaniu so skupinami zamestnancov. (Švec, 2012 

str. 176) 

Vznik nových nadnárodne pôsobiacich zamestnávateľských subjektov vytvára tlak na 

jednotlivých národných zákonodarcov, aby pripustili aplikáciu aj iných právnych výstupov 

sociálneho dialógu ako tých, ktoré vznikli priamo na ich území. Globálne spoločnosti 

postupne odmietajú viesť sociálny dialóg izolovane s každou národnou formou zastúpenia 

zamestnancov na pracovisku. V národnom sociálnom dialógu totiž zápasia s určitými 

národnými špecifikami pracovnoprávnych vzťahov a tie prinášajú odlišné výsledky 

v porovnaní s ostatnými krajinami. Zároveň zneprehľadňujú sociálny štandard zamestnancov 

v rámci jednej spoločnosti (odlišné podmienky výkonu práce v jednotlivých krajinách) 

a odporujú jednotnému systému organizácie korporátnych činností podniku. V centre 

záujmu zamestnávateľov (najmä nadnárodných firiem) sa následne dlhodobo objavuje 

požiadavka prijatia právneho dokumentu upravujúceho podmienky výkonu práce 

analogickým spôsobom pre všetkých zamestnancov, ktorý by sa dal použiť vo viacerých 

krajinách rovnakým spôsobom. (Švec, 2012 str. 176-177) 

Na tomto mieste treba pripomenúť skutočnosť, že vo všeobecnosti sa kolektívne 

zmluvy spravidla skladajú z ustanovení dvojakého druhu. Ustanovenia upravujúce vzájomné 

práva a povinnosti zmluvných strán tvoria záväzkovú časť kolektívnej zmluvy a ustanovenia 

týkajúce sa úpravy pracovnoprávnych vzťahov a konkrétnych nárokov tvoria normatívnu časť 

kolektívnej zmluvy. (Švec, 2012 str. 189) 

Imperatívne normy sú považované za najzávažnejšie obmedzenie voľby rozhodného 

práva v pracovnom práve, pretože platia bez ohľadu na právo, ktoré je inak rozhodným pre 

zmluvu podľa tohto nariadenia. Zároveň sú i základnou možnosťou členského štátu zachovať 
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dodržiavanie vlastných pravidiel na svojom území v prípade napr. vyslaných zamestnancov 

alebo usadených zahraničných spoločností, prípadne dosiahnuť ich aplikáciu na území iného 

členského štátu. Imperatívne normy sa považujú za garanta sociálneho štandardu 

zamestnancov, ktorého význam stúpa so zvyšujúcou sa mobilitou pracovných síl. (Švec, 2012 

str. 194) 

Imperatívne normy možno považovať za subkategóriu kogentných noriem, ktoré sa 

navyše vyznačujú tým, že ich predmetom je ochrana verejných záujmov, ako je politické, 

hospodárske alebo sociálne zriadenie a príslušná krajina ich dodržiavanie pokladá za 

rozhodujúce. (Švec, 2012 str. 196) 

Najlepší príklad exteritoriálneho účinku kolektívnych zmlúv možno preto dosiahnuť 

v krajinách, kde kolektívne zmluvy tvoria významnú časť pracovnoprávneho zákonodarstva 

(napr. severské krajiny alebo Belgicko). Kolektívne zmluvy tu zväčša upravujú fundamentálne 

základy sociálneho štandardu zamestnancov a podmienky výkonu ich závislej práce (napr. 

odmeňovanie, či národná a podniková sociálna politika). (Švec, 2012 str. 197) 

Základným princípom medzinárodného práva súkromného je princíp výhodnosti/férovosti. 

Určité zohľadnenie princípu výhodnosti je už dnes možné nájsť takmer v každej národnej 

pracovnoprávnej úprave členských krajín EÚ. Zosobňuje sa v možnosti výhodnejšej úpravy 

pracovných podmienok v kolektívnej zmluve či inej dohode zástupcu zamestnancov, než 

predpokladá právny predpis. (Švec, 2012 str. 199) 

Okrem väčšieho rozsahu práv zamestnancov je potrebné sledovať i vytvorenie silného 

sociálneho štandardu zamestnancov k zabezpečeniu primeranej životnej úrovne v súlade 

s realizáciou ich základných ľudských práva  slobôd. (Švec, 2012 str. 200) 

Nový model kolektívneho pracovného práva by mal v budúcnosti poskytnúť 

odpovede najmä na základné otázky týkajúce sa jeho významu, charakteru a jasne definovať 
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jeho úlohy v oblasti pracovnoprávnej ochrany zamestnancov v slovenskom právnom 

poriadku. (Švec, 2012 str. 206) 

 

 

Odborové organizácie 

Odborové organizácie sú už niekoľko rokov predmetov rôznych odborných i laických diskusií 

predovšetkým vzhľadom na pomer kvality ich právneho postavenia voči iným formám 

zastúpenia zamestnancov na pracovisku a skutočnej sily (reprezentatívnosti) v rámci 

jednotlivých podnikov. Mnohokrát sa práve odborovým organizáciám vytýka ich 

problematický historicko-právny status, ktorý nezodpovedá „požiadavkám“ moderného 

pracovného práva. Právne postavenie a kompetencie odborových organizácií v oblasti 

zastupovania zamestnancov sú výsledkom ich tradičného postavenia a činnosti pri ochrane 

práv zamestnancov. Postupujúce liberalizačné a globalizačné trendy sa podpísali pod stratu 

vážnosti odborov ako organizácie, ktorá sa úzko spája s určitými politickými stranami 

v ľavicovej časti politického spektra a je v podstate nedôveryhodná pre akékoľvek ďalšie 

politické strany. Významný pokles členskej základne spôsobuje opakované volania 

o nereprezentatívnom postavení odborov na pracovisku. (Švec, 2012 str. 210) 

Právny status odborových organizácií v slovenskom právnom poriadku výrazne ovplyvňuje 

predovšetkým nedostatočná právna úprava dotýkajúca sa ich samotného založenia, 

postavenia a právomoci vzhľadom na zastupovanie zamestnancov voči zamestnávateľovi, ale 

i neprehľadnosť vzájomných vzťahov medzi odborovou organizáciou a jej členmi, prípadne 

nečlenmi. (Švec, 2012 str. 210) 

Slovenský právny poriadok predpokladá vznik odborovej organizácie na základe ustanovení 

Zákonníka práce (§ 230 ZP) a osobitného právneho predpisu (zákon č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov). Odborová organizácia musí pôsobiť v zmysle súčasného právneho 
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rámca ako občianske združenie a spôsob jeho vzniku, pôsobenia i zániku upravuje príslušný 

osobitný právny predpis. Na základe zákona o združovaní občanov môžu súčasne vznikať 

najrôznejšie organizácie, politické strany a spolky často s obskúrnym predmetom záujmu 

a činnosti bez zohľadnenia významu odborov pre hospodársky i sociálny rozmer 

spoločnosti101. . (Švec, 2012 str. 210) 

Nevhodnosť koncipovaného právneho stavu dotvára skutočnosť, že pracovnoprávna teória 

nemá žiadny reálny dosah na možné zmeny v danej oblasti podľa požiadaviek pracovného 

trhu, hoci odborová organizácia realizuje dominantnú časť svojej činnosti odborovej 

organizácie v podmienkach stanovených normami pracovného práva. Voči odborovým 

organizáciám sa vzhľadom na zákonné podmienky vzniku občianskych združení upravených 

v osobitnom právnom predpise uplatňuje nanajvýš tzv. evidenčný princíp. (Švec, 2012 str. 

210 - 211) 

Pracovné právo by malo získať možnosť v plnom rozsahu modifikovať podmienky vzniku 

subjektov pracovnoprávnych vzťahov, ktoré tvoria prevažnú časť jeho obsahu podľa potrieb 

pracovného i hospodárskeho trhu. (Švec, 2012 str. 233) 

 

                                                      
101

 Odlišný model konštituovania zástupcov zamestnancov ponúka napr. rakúska alebo nemecká právna úprava. 
Obe právne úpravy vznikajú z tzv. koaličného práva, ktoré sa osobitne vyčleňuje zo širšieho pojmu koaličnej 
slobody (slobody združovania) v zmysle zaužívanej právnej interpretácie čl. 11 Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd. Význam koaličného práva a koaličnej slobody v pracovnom práve spočíva 
predovšetkým v možnosti tvorby a aplikovateľnosti výlučne pracovnoprávnych predpisov bez subsidiárneho 
uplatnenia občianskoprávnej úpravy, ako i v preukázateľnom zohľadnení špecifického charakteru pracovného 
práva a úloh zástupcov zamestnancov i zamestnávateľov pre sociálny rozvoj spoločnosti. „Koncept“ 
koaličného práva predpokladá vytváranie organizácií zamestnancov, resp. zamestnávateľov, ktoré sú založené 
na dobrovoľnom rozhodnutí jednotlivých fyzických osôb o združení sa do určitého celku za špecifickým účelom. 
Na rozdiel od „občianskoprávnych“ združení vyžaduje koaličné právo, aby jediným účelom vzniku organizácie 
zastupujúcej zamestnancov alebo zamestnávateľov bolo „prijímanie noriem upravujúcich pracovné podmienky 
ako výlučný cieľ existencie organizácie“ (rakúsky model) alebo „ochrana a podpora pracovných a hospodárskych 
podmienok“ (nemecký model). Vecné hranice koaličnej slobody i koaličného práva sú zákonne vyžadovaným 
cieľom 
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2.1.20 Minimálna mzda a jej určenie v jednotlivých odvetviach 

 

Sektorová a odvetvová analýza možných dopadov minimálnej mzdy z ekonomického, ale aj 

sociálneho hľadiska, je podstatná z dvoch dôvodov: 

Ad1) pre skúmanie dopadov plošného zvýšenia minimálnej mzdy na slovenskú ekonomiku 

v jednotlivých sektoroch a odvetviach, 

Ad2) skúmanie podnikateľských rizík, produktivity a výnosnosti v jednotlivých sektoroch 

a odvetviach (vyplývajúce z ich charakteristík a určitých špecifík), aby sme boli schopní 

navrhnúť mechanizmy určovania minimálnej mzdy v jednotlivých odvetviach. 

 

Sektory národného hospodárstva (Sektorová štruktúra národného hospodárstva102) 

  primárny sektor 

 Sekundárny 

 Terciárny 

 kvarciárny 

2.2  

Primárny sektor 

 najvýznamnejší sektor ekonomiky103 

 tvorený odvetviami produkujúcimi základné104 suroviny a materiály: 

o ťažobný priemysel 

o poľnohospodárstvo 

o lesníctvo 

                                                      
102

 Rozdelenie činností odohrávajúcich sa v ekonomike (národnom hospodárstve) každého štátu do základných 
skupín (sektorov) 
103

 Všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorá premieňajú suroviny na výrobky alebo tovar 
104

 Všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktoré transformujú prírodné zdroje do základných produktov 
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o energetika a pod 

 nízke tempo vedecko-technického pokroku 

 pomalý rast produktivity 

 vysoká investičná náročnosť 

 relatívne malá ziskovosť výroby 

 malý záujem súkromného sektora 

2.3  

Sekundárny sektor 

 nadväzuje na primárny 

 patrí sem spracovateľský priemysel a stavebníctvo, 

 výrazne ovplyvňuje stupeň rozvoja ekonomiky i životnej úrovne obyvateľstva, 

 rýchle tempo zavádzania vedecko- technického pokroku 

 rýchly rast produktivity práce 

 pomerne rýchla obmena sortimentu vyrábaných výrobkov 

 vysoká investičná náročnosť 

 neustále prehlbujúca sa deľba práce a užšia špecializácia 

 väčšia vzájomná závislosť jednotlivých výrobcov 

2.4  

Terciárny sektor 
 

 všetky druhy služieb105 (platené aj neplatené) – obchod, doprava, spoje 

 najrýchlejšie sa rozvíjajúci vo vyspelých krajinách 

 relatívne najnižšia investičná náročnosť 

 vysoké tempo zavádzania vedecko-technického pokroku 

 vysoký rast produktivity 

                                                      
105

 Všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorých podstatou je poskytovanie služieb 
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 v dôsledku prehlbujúcej sa deľby práce sa mnohé činnosti presúvajú zo sekundárneho 

do terciálneho sektora 

2.5  

Kvarciárny sektor 
 

 tvorí ho oblasť vedy a techniky, školstvo, zdravotníctvo jeho osamostatnenie si 

vyžiadal rýchly rozvoj vedy a techniky106, rast vzdelanosti, zvyšovanie kvalifikácie a 

rozvoj zdravotníckej starostlivosti 

 na rozvoji tohto sektora sa najviac podieľa štát, čo je finančne náročné 

2.6  

Štrukturálne zmeny vo vyspelých ekonomikách charakterizuje 

 rozvoj terciárneho a kvarciárneho sektora 

 nárast zamestnanosti v terciárnom a kvarciárnom sektore, 

 pomalší rozvoj primárneho a sekundárneho sektoru 

 pokles zamestnanosti v primárnom a sekundárnom sektore 

Faktory ovplyvňujúce produktivitu: 

 Fyzikálne vplyvy - napr. technologické a materiálové aspekty procesov, využívanie 

času či kapitálu a pod. 

 Psychologické faktory – modely chovania zamestnancov. Produktivitu ovplyvňuje 

minimálne rovnako veľkou mierou ako faktory fyzikálne. 

Alebo: 

 technika - mechanizácia, automatizácia výrobného procesu, zlepšovanie technickej 

úrovne výrobných prostriedkov a účelné zvyšovanie ich rozsahu 

 technológia - zdokonaľovanie technologických procesov a postupov 

                                                      
106

 Všetky odvetvia ľudskej činnosti, ktorých podstatou je vývoj, veda a výskum 
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 koncentrácia, organizácia a riadenie - zvyšovanie úrovne koncentrácie, organizácie a 

riadenia výroby a ostatných procesov v podniku, využívanie pracovnej doby, 

zlepšenie rytmičnosti práce apod.  

 úroveň pracovníkov - rast kvalifikácie pracovníkov a ich rozmiestnenie vo výrobe, 

optimálne využitie pracovných síl,  

 úroveň motivácie - systém hmotnej zainteresovanosti pracovníkov vo výsledkoch 

výroby a systém morálnych podnetov k práci, ako napr. záujem o prácu, možnosť 

sebarealizácie apod. 

Základné členenie sektorov trhu sa používa pre hrubé vymedzenie výkonnosti 

jednotlivých ekonomík a vyjadrenie ich HDP. Sektory trhu (sektory ekonomiky) sa používajú 

na opis rozdielov medzi rozvojovými a vyspelými ekonomikami.  

Všeobecne platí pravidlo, čím je vyspelejšia ekonomika daného štátu, tým má menší 

podiel primárneho sektora a väčšie terciárneho, prípadne kvarciárneho a naopak. 

Sektory trhu sa ďalej delia na jednotlivé odvetvia. Pre podrobnejšie členenie sektorov trhu 

do jednotlivých odvetví a na jednotlivé ekonomickej aktivity sa používajú rôzne klasifikácia 

ľudskej činnosti. 

Definícia odvetvia107: 

Odvetvie je na účely rozšírenia záväznosti KZVS špecifikované podľa Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností na úrovni divízie alebo na úrovni skupiny podľa podaného návrhu 

na rozšírenie. Štatistická klasifikácia ekonomických činností je vydaná Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza 

štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 (táto klasifikácia je 

vydaná vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z. a je uvedená v prílohe vyhlášky). 

                                                      
107

http://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-
pracovnopravne-vztahy/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-
vyssieho-stupna-3.html  

https://managementmania.com/sk/hdp-hruby-domaci-produkt
https://managementmania.com/sk/ekonomika-economy
https://managementmania.com/sk/suroviny-primarny-sektor
https://managementmania.com/sk/sektor-sluzieb-terciarny-sektor
http://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-3.html
http://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-3.html
http://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna/rozsirenie-kolektivnych-zmluv-vyssieho-stupna-3.html
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Štruktúra klasifikácie odvetví podľa NACE Rev. 2 má päť úrovní, pričom do 1. úrovne – 

sekcie zaraďujeme: 

 SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV 

 SEKCIA B  -  ŤAŽBA A DOBÝVANIE 

 SEKCIA C -  PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

 SEKCIA D - DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU 

 SEKCIA E - DODÁVKA VODY;  ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY 

A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV 

 SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO 

 SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

A MOTOCYKLOV 

 SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE 

 SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 

 SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA 

 SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI 

 SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ 

 SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

 SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY 

 SEKCIA O -  VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 

 SEKCIA P -  VZDELÁVANIE 

 SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC 

 SEKCIA R -  UMENIE, ZÁBAVA  A REKREÁCIA 

 SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI108 

                                                      
108

 Sem patria napríklad aj „Činnosti odborových organizácií“, alebo „Činnosti podnikateľských a 
zamestnávateľských členských organizácií“ 
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 SEKCIA T - ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV; NEDIFERENCOVANÉ 

ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY NA VLASTNÉ 

POUŽITIE 

 SEKCIA U - ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ 

Nasledujúce odvetvia môžeme zaradiť medzi tie, v ktorých pracovníci často dostávajú 

minimálnu mzdu109: 

Rozvojový potenciál slovenského poľnohospodárstva a vidieka 

Slovenská republika bola v oblasti poľnohospodárstva významne poznačená svojim vstupom 

do spoločného priestoru EÚ, kde sa musela prispôsobiť spoločným predpisom a pravidlám, 

termínom, ako aj podmienkam Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Celkový stav 

v rezorte je poznačený aj dôsledkami finančnej a ekonomickej krízy. Podiel agrárneho 

sektora na HDP sa od roku 1989 znížil z 9,4 % na 2,29 % v roku 2011. 

V tejto kapitole chceme poukázať na potenciál a rozvojové možnosti slovenského 

a poľnohospodárskeho odvetvia, vyhodnotiť jeho vybrané faktory s osobitným zameraním na 

ľudské zdroje, strategické prístupy k manažmentu, ako aj potenciálu nachádzajúceho sa 

v rozvoji slovenského vidieka. Za významnú príležitosť môžeme považovať možnosť 

vytvárania združení výrobcov spolu s ďalšími podnikmi výrobkovej vertikály s cieľom zvýšenia 

vyjednávacej sily pri rokovaniach s odberateľmi, prípadne s dodávateľmi. 

Ľudské zdroje si v každom odbore ľudskej činnosti vyžadujú strategický prístup, ktorý má byť 

zladený s podnikateľskými stratégiami podnikových subjektov na účel dosiahnutia 

vytýčených cieľov. Filozofia manažmentu ľudských zdrojov bola v poľnohospodárstve vždy 

založená na uplatňovaní logického myslenia, často označovaného aj za zdravý sedliacky 

                                                      
109

 Význam môže byť napríklad pri zamestnávaní nízkopríjmových sociálnych skupín v tomto odvetví 
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rozum, v presvedčení, že ľudia nepredstavujú len náklady pre svojich zamestnávateľov, ale že 

sú spolutvorcami úspechu a hodnôt. 

ĽZ v slovenskom poľnohospodárstve vždy zohrávali významnú úlohu a zároveň 

poľnohospodárstvo pre ne znamenalo významnú príležitosť. V roku 1936 

v poľnohospodárstve SR pracovalo 3,4 mil. ľudí. Postupným spriemyselňovaní Slovenska sa 

počet ľudí pôsobiacich v poľnohospodárstve znižoval a v roku 1989 dosiahol hodnotu 

360 000, zatiaľ čo v roku 2011 to bolo už len 44,4 tisíc ľudí zamestnaných v rezorte. 

Vidiecky rozvoj je životne dôležitou politikou pre štáty EÚ, a to aj preto, že 26,1 % jeho 

obyvateľstva žije vo vidieckych oblastiach, ktoré pokrývajú viac ako 90 % plochy, ktorú je 

potrebné udržiavať. Slovensko patrí v rámci EÚ medzi výrazne vidiecke krajiny s veľkým 

rozvojovým potenciálom, ktorý však zostáva nevyužitý, keďže tento nie je zakomponovaný 

do ekonomických priorít vládnucich politických elít. Dôsledkom potom je, že sa pracovné 

príležitosti na vidieku dramaticky znižujú , a to najmä pre ženy a mladých ľudí. Vidiecke 

oblasti sú citlivé na sociálne a ekonomické krízy a akékoľvek šoky, ktoré sú popri 

turbulentnom a diskontinuálnym  vývoji spôsobované prírodnými katastrofami, chorobami 

a škodcami rastlín či zvierat, znásobovaných ešte aj reštriktívnymi opatreniami štátneho 

rozpočtu. 

Vidiecky rozvoj je ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré vo svojej podstate môžeme členiť na 

základné, dôležité a podporné. Medzi základné faktory vidieckeho rozvoja môžeme zaradiť 

nasledovné: 

 Národná stratégia vidieckeho rozvoja, 

 Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), Európsky fond vidieckeho rozvoja, 

Program Leader. atď., 

 vládne finančné stimulačné balíky pre krízový scenár ekonomického vývoja, 

 malé a stredné podnikanie, 

 vybudované ľudské a inštitucionálne kapacity, 
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 rozvinutá vidiecka infraštruktúra, 

 fungujúce inštitúcie trhu, 

 rozvinuté verejné služby 

 zharmonizovaná komplexná legislatíva vzťahujúca sa na rozvoj vidieka. 

Medzi dôležité faktory vidieckych rozvojových politík sa zaraďujú nasledujúce podporné 

aktivity/nástroje: 

 podpora pre udržanie a ďalší rozvoj vidieckej infraštruktúry, 

 vzdelávacie aktivity, výskum a rozvoj, 

 aktivity poľnohospodárskeho poradenstva zamerané na rozvoj vidieka, 

 mikroregionálne plánovanie, 

 aktívne dodávateľské a odberateľské inštitúcie, 

 finančné služby. 

Posilňujúce faktory zahŕňajú nasledujúce faktory pre rozvoj vidieka: 

 dôležité podnikateľské kontakty, 

 spolupráca medzi rozhodujúcimi štátnymi, súkromnými a dobrovoľnými aktérmi 

rozvoja podnikateľských aktivít, 

 združenia výrobcov a poskytovateľov služieb, obchodné komory a zväzy 

agropodnikateľov, 

 zber, spracovanie a distribúcia všeobecných, ako aj odborných informácií súvisiacich 

s rozvojom vidieka. 

V našich podmienkach, je potrebné kľúčovými opatreniami pre revitalizáciu vidieckych 

aktivít, zvýšiť zamestnanosť vidieckej populácie, a to okrem iného aj nasledujúcimi prístupmi: 

 uplatnenie integrovaných stratégií vidieckeho rozvoja. 

 Aktívne využívanie mikroplánovania v zasieťovaných regionálnych štruktúrach. 
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 Rast vzdelanosti a zručností vidieckeho obyvateľstva (napr. jazykové, či IT zručnosti), 

ktoré budú zodpovedať súčasným požiadavkám trhu. 

 Posilnenie nových podnikateľských príležitostí v novovznikajúcich odvetviach. 

 Vytvorenie podporných podmienok, ktoré umožnia rozvoj pre malé inovatívne firmy. 

 Zvyšovanie speňažovania poľnohospodárskej produkcie. 

 Oživenie miestnej ekonomickej diverzifikácie. 

 Budovanie komunálnych kapacít. 

 Zvýšenie úrovne ľudských, inštitucionálnych a spoločenských zdrojov. 

 Zavádzanie znalostnej ekonomiky. 

 Príprava stimulačných balíkov s cieľom znižovať ekonomické riziká a nebezpečenstvá 

súvisiace s prírodnými katastrofami. 

Medzi nástroje, ktoré by mali zabezpečiť podporu rastu príjmov na vidieku môžeme zaradiť: 

- stabilizácia cien poľnohospodárskych komodít, a to aj napriek prítomnosti dokonalej 

konkurencie trhu, 

- priame platby, 

- dotácie na investície, resp. úhrada časti úrokov na investičné úvery, 

- zníženie, resp. úplné oslobodenie od daní v podnikoch s diverzifikovanou výrobou, 

- inkubačné finančné zdroje na podporu rozvoja podnikateľských aktivít, 

- štátom hradené poradenstvo na získanie výhodných úverov, grantov, školiacich 

programov či vypracovanie podnikateľských plánov. 

Investície do vidieckeho rozvoja pomáhajú zlepšiť dochádzanie vidieckeho obyvateľstva za 

zamestnaním do mestských aglomerácií a priťahujú aj viac nepoľnohospodársky zameraných 

aktivít vrátane zahraničných investorov. V tomto prípade investície efektívne ovplyvňujú 

ekonomický rast vidieka a životnú úroveň jeho obyvateľstva. Investície do 

poľnohospodárskej infraštruktúry, výskumu a vzdelania majú v dlhodobom sledovaní oveľa 

vyššiu návratnosť ako výdavky na dotácie. 
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Podporné nástroje v prípade rozvoja vidieka by mali fungovať viac na teritoriálnom ako 

odvetvovom princípe. Mali by napomáhať rozvíjaniu vidieckeho podnikateľského prostredia, 

ako aj schopnosti vidieckeho obyvateľstva zdokonaľovať svoj vlastný kapitál ĽZ, vytvoriť 

väčšie ekonomické príležitosti a zlepšiť kvalitu života na vidieku. 

Spracované podľa Ivanička a kol.,2014 str. 105 - 121 

Kooperácia retailu a turizmu ako inovačný nástroj politiky regionálneho rozvoja 

Reakciou na súčasnú ekonomickú situáciu vo svete i u nás je hľadanie východísk v raste 

zabezpečovanom najmä nehmotnými faktormi, intenzívnejšou podporou sociálno-

ekonomického rozvoja regiónov, teda snaha o ekonomicky racionálnu vyťaženosť lokalít 

a služieb. Cieľom tejto časti je prezentácia možností, ktoré predstavuje služba – cestovný 

ruch a obchod. 

Cestovný ruch je tradične definovaný ako „súčet vzťahov a javov, ktoré vyplývajú 

z cestovania a pohybu osôb, ktoré nie sú rezidenti, ak pobyt nevedie k trvalému pobytu a nie 

je spojený so žiadnou trvalou alebo prechodnou zárobkovou činnosťou110“. 

Všeobecná ekonomická teória jednoznačne nezaraďuje/neoznačuje cestovný ruch ako 

odvetvie či sektor ekonomiky. Vo vzťahu k národnému hospodárstvu sa však cestovný ruch 

jednoznačne považuje za rozvojový faktor množstva odvetví, predovšetkým služieb, ale aj 

výroby a obchodu. Podobne aj pre rozvoj oblastí – regiónov, miest, vidieka, jedno pracovné 

miesto v podnikoch cestovného ruchu generuje v našich podmienkach približne 0,6 

zamestnanca v nadväzujúcich odvetviach, v podmienkach krajín s vyspelým turizmom 

generuje 2 pracovné miesta v nadväzujúcich, resp. sprievodných odvetviach. Zdrojmi 

                                                      
110

 Tzv. vnútorný cestovný ruch môžeme definovať ako celok príjazdového CR nerezidentov SR a domáceho CR 
SR. 
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a štruktúrou svojich výkonov je cestovný ruch prierezové111 odvetvie národného 

hospodárstva a je možné ho chápať ako komplex/agregát. 

Výkonnosť slovenského CR podľa údajov ŠÚ SR, meraná účasťou CR v SR na tvorbe priameho 

HDP ekonomiky, je v SR 2,6 %. Pričom potenciál turizmu na Slovensku je podľa odborných 

prác oveľa vyšší. 

Turizmus ako ekonomické odvetvie nielenže disponuje možnosťami ponuky 

kooperácie s inými hospodárskymi, spoločenskými odvetviami, ale do istej miery je závislý od 

(kvality) tejto kooperácie. Možno konštatovať, že vývoj slovenského turizmu v budúcom 

období bude kopírovať smery v ekonomickom a sociálnom vývoji európskej spoločnosti. 

Teda aj naďalej CR zostane výrazne voľnočasovou aktivitou. Štruktúra dopytu však v súlade 

s meniacim sa životným štýlom, pracovnými podmienkami, preferenciami a správaním sa 

spotrebiteľov sa bude meniť, t. j. postupne sa budú hranice medzi jednotlivými súčasťami 

voľného času a prácou strácať. Je možné, že voľný čas s pracovným časom sa vzhľadom na 

prácu z domu môžu prelínať. Vzťah medzi prácou, voľným časom a turizmom bude vytvárať 

priestor pre inovovanie foriem a druhov turizmu. Štruktúra dopytu na trhu turizmu sa bude 

naďalej výrazne meniť pod vplyvom meniacich sa preferencií spotrebiteľov. 

Dôraz bude tiež kladený na životný štýl, na zachovanie zdravia či kultúru tela (vo všetkých 

vekových kategóriách), čo vyvoláva potrebu tvorby nových produktov v zdravotnom, 

kúpeľnom i wellness turizme. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že jednou z možností, ako podporiť hospodársky 

a sociálny rozvoj regiónov, je racionálne a s invenciou exploatovať potenciál turizmu, ktorým 

vo väčšej či menšej miere disponujú všetky regióny Slovenska. Efektom koordinovanej 

kooperácie turizmu a retailu v danej lokalite by okrem iného mali byť aj nové pracovné 

miesta. 

                                                      
111

 Sú to napr. odvetvia: Stravovanie, Zdravotníctvo, Doprava, Obchod, Rybolov, Poľnohospodárstvo, 
Priemysel, Verejné komunálne služby, Bankovníctvo a poisťovníctvo, Informatika, Kultúra, atď. 
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Spracované podľa Ivanička a kol., 2014 str. 123 – 145 

V jednotlivých odvetviach pôsobia podniky na Slovensku, ktoré zamestnávajú 

zamestnancov a prispievajú tým k zamestnanosti. Na to, aby sme vedeli identifikovať vplyv 

minimálnej mzdy na jednotlivé odvetvia, potrebujeme okrem výkonnosti týchto odvetví 

vedieť diagnostikovať podniky, v týchto odvetviach pôsobiace. Osobitnou otázkou, okrem 

zaradenia do odvetvia112, v ktorom podnik pôsobí, je z diagnostického hľadiska tiež tzv. 

„okolie podniku“, teda región v ktorom tento podnik/zamestnávateľ pôsobí.  

Dá sa povedať, že minimálna mzda nezasahuje každé odvetvie rovnako a nie každé 

odvetvie ju rovnako vyžaduje. Paradoxne, nemá až taký význam v odvetviach, kde by zvýšila 

mzdy existujúcim zamestnancom a neprinášala negatívne účinky (pozri SWOT analýzu). 

Napríklad v automobilkách by mohla pomôcť zvýšiť mzdy, ale tam ich už majú zamestnanci 

pomerne vysoké aj bez minimálnej mzdy. Naopak tam, kde ľudia zarábajú málo a teda by 

mala komu pomôcť, nefunguje – likviduje pracovné miesta. 

Pri určení výšky minimálnej mzdy v jednotlivých odvetviach, by ju bolo možné 

naviazať na priemernú mzdu v konkrétnom odvetví. Výška minimálnej mzdy by potom tak 

pre každé odvetvia odrážala jeho výkonnosť, produktivitu pracovníkov v tomto odvetví, 

alebo by zohľadňovala určité skupiny ľudí, pracujúcich v určitých odvetviach (napr. 

znevýhodnené skupiny zamestnané v poľnohospodárstve). Samozrejme, bolo by potrebné 

zefektívniť spoluprácu odborových organizácií, a zamestnávateľských zväzov, 

reprezentatívnych pre dané odvetvie. 

Zástupcovia zamestnávateľov považujú rast minimálnej mzdy za umelý zásah do 

fungovania firiem. Zamestnávateľom by vyhovovala zmena vo forme sektorovej minimálnej 

mzdy, nakoľko pri schválení takéhoto mechanizmu by nebola stanovovaná pre všetkých 

                                                      
112

 V tzv. štrukturálnej perspektíve podniku sa zdôrazňuje, že rozdielny úspech podniku na trhu (vyjadrený 
veličinami ako sú napr. zisk, trhový podiel, atď.) závisí od  situácie v danom odvetví či na trhu. Predpokladá sa, 
že podniky v danom odvetví sú homogénne a ich správanie na trhu možno vysvetliť jedine poznaním štruktúry 
daného trhu/odvetvia (structure). Tieto štrukturálne znaky popisujú formu, stav a zloženie trhu/odvetvia. 

http://blog.etrend.sk/iness/tam-kde-funguje-je-zbytocna-a-tam-kde-ju-je-treba-nefunguje-co-je-to-.html
http://blog.etrend.sk/iness/tam-kde-funguje-je-zbytocna-a-tam-kde-ju-je-treba-nefunguje-co-je-to-.html
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rovnako. V odvetviach s nízkou maržou, ktoré najviac trpia kôli výraznému zvýšeniu MM by 

to zamestnávateľom pomohlo. Predtým by však bolo potrebné spracovať dôkladnú analýzu, 

aký vplyv by zavedenie sektorovej minimálnej mzdy mohlo mať na celkovú ekonomickú 

výkonnosť Slovenska, ako aj sociálnu situáciu ľudí, poberajúcich minimálnu mzdu. Zavedenie 

sektorovej mzdy by na druhej strane vyhovovalo odborárom, lebo by zabezpečovalo vyššiu 

minimálnu mzdu vo viac produktívnych odvetviach, kde by mohli byť minimálne platy 

výrazne vyššie ako súčasná hodnota minimálnej mzdy. 

2.6.1  Spôsoby určenia výšky minimálnej mzdy 

 

V tejto kapitole budeme vychádzať zo skutočnosti, že minimálna mzda na Slovensku 

existuje a bude existovať pričom hlavnou otázkou bude, akým spôsobom by bolo 

najvhodnejšie určiť výšku minimálnej mzdy. 

Ďalej budeme vychádzať z predpokladu, že najvhodnejším mechanizmom určovania 

výšky minimálnej mzdy bude taký spôsob, ktorý bude vychádzať z reálnych ekonomických (aj 

sociálnych) východísk a bude akceptovaný predstaviteľmi štátu (bez ohľadu na aktuálnu 

politickú moc), zástupcami zamestnancov ale najmä zástupcami zamestnávateľov, pretože 

práve zamestnávatelia z podnikateľského prostredia tvoria podstatnú časť pracovných miest 

na Slovensku. Až v prípade ak sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy nedohodnú, 

mala by jej výška byť daná na základe určitých identifikovateľných a merateľných 

objektívnych parametrov. 

Spôsoby určovania výšky minimálnej mzdy v sebe musia niesť systémové prvky. 

Z pohľadu efektívneho sociálneho dialógu je potrebné budovanie odborných 

a inštitucionálnych kapacít sociálnych partnerov, vrátane rozširovania sféry ich pozitívneho 

vplyvu na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu na Slovensku. 
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Je podstatné, že už teraz sú vytvorené podmienky pre partnerstvo zamestnancov a 

zamestnávateľov. Sociálny dialóg je ukotvený v zákonníku práce. 

Vo vzťahu k sociálnym partnerom je veľmi dôležitý sociálny dialóg a najmä dosiahnutie 

konsenzu na všetkých úrovniach k záležitostiam hospodárskeho a sociálneho rozvoja a 

rozvoja zamestnanosti. Na úrovni SR postavenie sociálnych partnerov je upravené v zákone 

č. 3/2007 o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Sociálni partneri sú:  

- zástupca štátu (vláda SR);  

- zástupcovia zamestnávateľov (reprezentatívne združenie zamestnávateľov)  

- zástupcovia zamestnancov (reprezentatívne združenie zamestnancov)  

 

Najdôležitejšou formou sociálneho dialógu je kolektívne vyjednávanie. 

Kolektívne vyjednávanie v SR je oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 

charakterizovaná napĺňaním sociálnych a hospodárskych práv v kontexte medzinárodných 

záväzkov. Právna úprava procesu kolektívneho vyjednávania v zákone č.2/1991 Zb. o 

kolektívom vyjednávaní v znení neskorších predpisov je v súlade s medzinárodnými 

zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

KRITÉRIÁ PRE ÚPRAVU MM 

Nakoľko existujú pomerne významné rozdiely medzi počiatočným ustanovením výšky MM a 

ich následnou úpravou navrhnuté varianty kritérií musia odrážať túto skutočnosť. To 

znamená, že zatiaľ čo pri ustanovení MM sa spravidla vymedzujú všeobecnejšie a početnejšie 

kritériá, pri úprave MM sa najčastejšie berú do úvahy menej početné a jasnejšie stanovené 

kritériá. 
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Kritériá, ktoré vychádzajú zo stanoviska/odporúčania, aby sa o výbere kritérií dohodli 

vláda a sociálni partneri sami, v súlade s dohovormi MOP (Barošová, 2005, str. 25-27): 

 vývoj (index) spotrebiteľských cien (ISC) 

 Tento prístup je najmenej problematicky. Ide o kritérium orientované na kúpnu silu. 

Vychádza z presvedčenia o potrebe zachovania reálneho obsahu dohodnutej MM. 

Problémom je len v období prudkej inflácie, keď sa v makroekonomickej politike 

obmedzuje rast reálnych príjmov. Ak by sa toto kritérium ustanovilo ako jediné 

kritérium a ak by bolo zviazané s pravidelnou úpravou MM, tak by bolo vhodné 

vytvoriť ešte možnosť ad hoc prípadnej dodatočnej úpravy výšky MM, a to v prípade, 

že by to ekonomická a sociálna situácia dovoľovala. Sledoval by sa tým účel, aby aj 

zamestnanci s nízkymi mzdami participovali na ekonomickom rozvoji krajiny. 

 V danom prípade však bude potrebné rozriešiť, či upravovať MM o mieru inflácie ex 

post alebo o mieru inflácie očakávanú v bežnom roku (spravidla ku koncu bežného 

roka). Najčastejšie sa používa úprava o mieru inflácie ex post. Jej výhodou je totiž 

viazanosť na známu veličinu. V prípade, že miera inflácie bude v budúcnosti postupne 

klesať, môže zabezpečiť zvyšovanie reálnej hodnoty MM a naopak. Pri valorizácií o 

mieru inflácie očakávanú v bežnom roku nie je isté, či si MM zachová svoju reálnu 

hodnotu alebo nie. Stáva sa tak v prípade, že skutočná inflácia je vyššia ako 

očakávaná. Konečný výber by však mal brať do úvahy budúce scenáre 

makroekonomického vývoja v krajine a s tým spojené makroekonomické riziká, ale aj 

prihliadať na ciele, pre ktoré bola MM ustanovená. 

 

 vývoj (index) priemerných miezd (IPM) 

 Zviazanie MM s priemernou mzdou sa vo väčšine krajín chápe ako nepriama väzba 

medzi MM a rastom produktivity práce. MM sú naviazané na vývoj nominálnych 

miezd, ktoré by mali z dlhodobého hľadiska sledovať vývoj životných nákladov + vývoj 
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produkčnej kapacity národného hospodárstva. Priemerné mzdy sa totiž často 

považujú za ukazovateľ platobnej schopnosti firiem (podnikov). 

 V danom prípade však bude potrebné rozriešiť, či upravovať MM o vývoj priemernej 

mzdy ex post alebo o očakávaný vývoj priemernej mzdy v bežnom roku. Pri rozhodnutí 

o výbere týchto kritérií treba brať do úvahy budúce scenáre makroekonomického 

vývoja v krajine a s tým spojené makroekonomické riziká, ale aj prihliadať na ciele, 

pre ktoré bola MM ustanovená. 

 

 vývoj spotrebiteľských cien (ISC) a priemerných miezd (IPM) 

 Prihliada na vývoj tak spotrebiteľských cien ako aj priemernej mzdy. Takéto kritérium 

sa berie spravidla do úvahy v prípade trvalo udržateľného rastu ekonomiky a nízkej 

úrovne nezamestnanosti. Sleduje sa tým nielen zachovanie reálnej hodnoty MM, ale 

aj rast reálnej hodnoty MM, t. j., aby aj zamestnanci s MM mohli participovať na 

dosiahnutom ekonomickom rozvoji. Príkladom takéhoto riešenia je Francúzsko. V 

prípade, že ISC vzrastie minimálne o 2 %, upraví sa o to isté percento aj MM. Okrem 

toho sa upravuje každoročne k 1. júlu, pričom sa prihliada nielen na rast 

spotrebiteľských cien, ale aj na rast reálnej hodinovej mzdy u manuálnych 

zamestnancov. 

 V danom prípade by však bolo potrebné rozriešiť, či upravovať MM o vývoj indexu 

priemernej mzdy ex post alebo o očakávaný o vývoj indexu priemernej mzdy v bežnom 

roku. Aj keď SR má v posledných rokoch trvalý rast HDP, má však stále ešte problémy 

s vysokou nezamestnanosťou, preto výber tohto kritéria je pravdepodobne v 

súčasnosti problematický. 

 

 vývoj spotrebiteľských cien a vývoj produktivity práce (najmä v odvetviach s nízkymi 

mzdami) 
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 V tomto prípade sa jedná o model úpravy MM, ktorý je orientovaný buď na 

produktivitu alebo na konkurencieschopnosť. V prípade, že bude rast reálnej MM 

nižší ako rast produktivity v nízkoplatených odvetviach, pôjde o spôsob úpravy MM 

orientovaný na konkurencieschopnosť týchto odvetví (vytvorí sa viac kapitálu pre 

nové investície a tým aj o možné nové pracovné miesta). V prípade, že rast reálnej 

MM bude sledovať produktivitu práce, pôjde o spôsob úpravy orientovaný na 

produktivitu. V tomto prípade však nedôjde k žiadnej zmene v redistribúcii medzi 

ziskom v týchto odvetviach a pracovnými príjmami zamestnancov, čo môže brániť 

ďalším investíciám a tým aj novej tvorbe pracovných miest. To znamená, že toto 

kritérium by si žiadalo ustanoviť aj určitý korekčný mechanizmus – stanoviť určitý 

limit pre valorizáciu podľa vývoja produktivity práce. 

 Bolo by tiež potrebné rozriešiť, či brať do úvahy vývoj týchto ukazovateľov ex post, 

alebo ich očakávaný vývoj. Pri rozhodnutí o výbere týchto kritérií treba brať do úvahy 

budúce scenáre makroekonomického vývoja v krajine a s tým spojené 

makroekonomické riziká, ale aj prihliadať na ciele, pre ktoré bola MM ustanovená. 

 

 sledovanie istého podielu netto MM z netto priemernej mzdy m. r. (aby netto čistá 

MM dosiahla 50 % alebo 60 % čistej priemernej mzdy v predchádzajúcom roku) 

 Toto kritérium by pripadalo do úvahy, ak by sme chceli naplniť odporúčanie 

Európskeho výboru sociálnych práv vo väzbe na plnenie článku 4 – Právo na 

primeranú odmenu Európskej sociálnej charty Rady Európy. 

 V tomto prípade by bolo potrebné rozriešiť, či naplniť toto kritérium jednorazovo 

alebo v postupných krokoch. Okamžité naplnenie tohto kritériá by bolo priechodné 

najmä zo strany odborov, ale problematické zo strany organizácií zamestnávateľov, 

nakoľko by to mohlo ohroziť konkurencieschopnosť niektorých firiem. Takýto model 

by bol najprijateľnejší v prípade dlhodobého rastu produktivity práce spojeného s 

rastom zamestnanosti. 
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 celková ekonomická situácia v krajine 

1) Je to veľmi všeobecné kritérium a aj pružné kritérium, ktoré umožňuje brať do úvahy 

viaceré faktory vývoja ekonomiky, a to najmä úroveň produktivity, inflácie, 

zamestnanosti, vývoja reálnych miezd a pod., to znamená, že by umožňovalo 

prihliadať tak na potreby zamestnancov, ako aj na ekonomické faktory. Z toho 

pohľadu sa zdá byť veľmi progresívne. 

2) Takto koncipované kritérium má aj svoje riziká. Hrozí, že pri takto všeobecne 

koncipovanom kritériu budú vláda a sociálni partneri ťažšie dospievať k dohode. 

Takéto všeobecné kritérium môže tiež zvádzať aj k určitému voluntarizmu pri 

stanovení výšky MM. Jasnejšie stanovené kritériá totiž umožňujú zostrojiť algoritmy 

úpravy, ktoré do značnej miery determinujú úvahy o možnostiach zvyšovania MM, 

čím súčasne umožňujú rýchlejšie dospieť k dohode. Jasnejšie algoritmizovateľnejšie 

kritérium umožňuje tiež uskutočňovať určité predikcie možných budúcich hodnôt MM, 

čo môže pomôcť pri určitých makro ale aj mikroekonomických scenároch budúceho 

sociálno-ekonomického vývoja krajiny (napríklad aj plánovaných budúcich nákladov 

práce štátu a podnikateľov, ktoré sú potrebné pri návrhoch štátneho rozpočtu a pri 

rozvojových stratégiách podnikania firiem). 

 

FREKVENCIA ÚPRAVY MM 

Z ekonomického, ale aj sociálneho hľadiska je okrem spôsobu stanovenia výšky 

minimálnej mzdy dôležitá aj frekvencia úpravy minimálnej mzdy (Barošová, 2005, str. 27). 

Rozhodnutie o frekvencii úpravy do určitej miery závisí aj od výberu kritéria/kritérií. V 

prípade jednoduchého kritéria by totiž mohla prichádzať do úvahy aj dodatočná možná 

úprava MM mimo pravidelný termín úpravy MM. Z uvedeného je zrejmé, že sa prikláňame k 

pravidelnej úprave MM. Vedú nás k tomu nielen poznatky o minimálnych mzdových 
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systémoch v iných krajinách, ale aj naše skúseností. Slovensko má totiž mechanizmus 

pravidelnej úpravy MM až od roku 1999. Jedným z dôvodov ustanovenia mechanizmu MM 

bola aj skutočnosť, že MM sa upravovala nepravidelne a niektoré roky vôbec, čím 

dochádzalo k poklesu jej reálnej hodnoty. 

Navrhujeme, aby sa MM upravovala vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Tento termín 

úpravy je pomerne frekventovaný, napokon aj v nami prezentovaných systémoch. Tento 

termín znamená, že sociálni partneri nebudú musieť pri úprave MM vstupovať do už 

uzatvorených KZ a naopak budú môcť premietnuť takto dohodnutú MM do KZ na stávajúci 

rok. Nie je totiž už v tomto prípade potrebné prihliadať na úpravu životného minima, 

nakoľko navrhnuté mechanizmy úpravy MM už priamo neviažu na tento ukazovateľ. 

 

4.2. Posilnenie postavenia zamestnávateľských zväzov pri určení výšky minimálnej 

mzdy 

 

Ak chceme nájsť vhodné cesty ako vplývať na štát pri určovaní minimálnej mzdy, musíme 

si najprv povedať niečo o zamestnávateľských organizáciách (Pinková, 2011, str. 13–60). 

 

Záujmové skupiny vrátane politických strán patria medzi kľúčových kolektívnych aktérov 

demokratických politických systémov. Organizácie zastupujúce podnikateľov a 

zamestnávateľov zase predstavujú jeden z najvplyvnejších typov záujmových skupín v 

kontexte podnikateľského prostredia. Podnikateľské a zamestnávateľské organizácie 

využívajú určité stratégie, prostredníctvom ktorých presadzujú svoje záujmy voči politickej a 

byrokratické elite. Dôležité sú metódy presadzovania záujmov ale aj faktory, ktoré 

ovplyvňujú ich voľbu. 
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Organizácie reprezentujúce zamestnávateľov a podnikateľov patria v demokratických 

politických systémoch tradične medzi najvplyvnejšie záujmové skupiny Predstavujú 

významného aktéra nielen vo sfére ekonomiky, ale tiež politiky, pretože ovplyvnenie verejnej 

politiky patrí často medzi primárne ciele záujmových skupín. Vznik a etablovanie 

zamestnávateľských a podnikateľských skupín v Československu, resp. v Českej či Slovenskej 

republike po roku 1989 zaznamenal významný krok nielen k trhovej ekonomike, ale tiež ku 

konsolidácii demokratického systému. 

 

V kontexte nášho dokumentu sú zaujímavé najmä určité aspekty pôsobenia 

podnikateľských, resp. častejšie zamestnávateľských skupín (predovšetkým história vzniku, 

organizácia, kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg). Konkrétne spôsoby, ktorými tieto 

organizácie zastupujú podnikateľov a zamestnávateľov nás už zaujímajú menej. 

 

Zanalyzujeme stratégie záujmových skupín zamestnávateľov a identifikujeme 

niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú ich voľbu. Interakcia záujmových skupín sa neobmedzuje 

len na predstaviteľov politickej moci či štátnej byrokracie. Záujmové organizácie prichádzajú 

do vzájomného pôsobenia s plejádou ďalších aktérov politického systému, pôsobia na svojich 

členov i na širokú verejnosť. Zameriame sa hlavne na spôsoby, ktorými záujmové skupiny 

presadzujú svoje požiadavky voči byrokratickej a politickej elite (decision-makers) na 

národnej úrovni (napriek tomu, že aj činnosť nadnárodných združení môže mať za určitých 

okolností vplyv na národnej úrovni). 

 

Rozdiel medzi zamestnávateľskými organizáciami a ďalšími skupinami, ktoré 

zastupujú podnikateľov a budeme ich označovať ako tzv. podnikateľské organizácie, je najmä 

v tom, že zamestnávateľské organizácie majú možnosť participovať na kolektívnom 

vyjednávaní. 
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S podnikateľskými, či zamestnávateľskými zväzmi úzko súvisia témy ako "reprezentácia 

záujmov", "sociálny dialóg" alebo "tripartizmus". 

Témou tejto kapitoly je zameraná na pôsobenie vybraného typu záujmových skupín 

na "štát", nie na ich pôsobenie na ostatných mimovládnych aktérov. Z tohto dôvodu je pre 

nás téma tripartizmu, kde štát predstavuje jedného z troch aktérov, relevantnejšia než 

otázka sociálneho dialógu, ktorý sa odohráva primárne medzi dvomi nevládnymi aktérmi . 

odbormi a zamestnávateľmi. 

Najväčšou odborovou organizáciou čo sa týka presadzovania minimálnej mzdy, je štát 

(aktuálna vládna moc). 

 

Zaujíma nás napríklad reprezentatívnosť sociálnych partnerov, či tvorba tzv. 

koeficientu odvetvovej organizovanosti odborových zväzov a zamestnávateľských 

organizácii. 

 

Tripartizmus je fenomén, spravidla spájaný s korporativistickým modelom 

sprostredkovania záujmov. Termín "skupina" odkazuje v texte na záujmovú skupinu - 

organizáciu, nie všeobecne na sociálnu skupinu a pod. 

Tripartizmus je v našich podmienkach možné považovať len za slabý znak korporativizmu, 

ktorý nie je dostačujúci na to, aby sme v našom prípade hovorili o korporativistickom 

systéme. 

 

Existencia tripartitnej rady vo väčšine európskych politických systémoch predstavuje 

pre zainteresované záujmové skupiny (odborové zväzy a zamestnávateľské organizácie) 

kľúčový inštitucionálny prístupový bod k rozhodovaciemu procesu. Svoju úlohu pri zavedení 

tripartizmu v postkomunistických krajinách strednej Európy zohrali i medzinárodné 

organizácie, predovšetkým Medzinárodná organizácia práce (ILO), ktoré podporovali 
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zavedenie tripartitnej platformy pre konzultácie medzi vládou, zamestnancami (resp. ich 

zástupcami) a zamestnávateľmi (resp. ich zástupcami). 

 

Zatiaľ čo v rámci celého stredo a východoeurópskeho regiónu existuje fasáda 

tripartizmu s príslušne ustanovenými výbormi, v ktorých sa pravidelne schádzajú formálni 

predstavitelia štátu, odborových zväzov a zamestnávateľov, tieto výbory nie sú v takej 

pozícii, aby mohli zaistiť politicky stabilizujúci a ekonomicky inkluzívny triedny kompromis, 

ktorý bol veľkým úspechom korporativizmu v západnej Európe. 

 

Medzinárodná organizácia práce (ILO) silno podporovala zavedenie tripartitnej platformy 

pre konzultácie medzi vládou, zamestnancami a zamestnávateľmi. Prečo formálne zahrnutie 

hlavných záujmových skupín do rozhodovacieho procesu pomocou tripartitných telies v 

krajinách postsocialistických krajín (Maďarsko, ČR, Slovensko, Bulharsko a Poľsko) generuje 

výsledky odlišné od západnej Európy? Odpoveď: v rámci postsocialistického regiónu existuje 

len akási fasáda tripartizmu s príslušne ustanovenými výbormi, v ktorých sa pravidelne 

schádzajú formálni predstavitelia štátu, odborových zväzov a zamestnávateľov, tieto výbory 

nie sú v takej pozícii, aby mohli zaistiť politicky stabilizujúci a ekonomický inkluzívny triedny 

kompromis, ktorý bol veľkým úspechom korporativizmu v západnej Európe. Vo východnej 

Európe sú korporativistické formy používané ku generovaniu neo-liberálnych výstupov. 

Tripartizmus je indikátorom skutočného a efektívneho neokorporativizmu, len ak vedie k 

spoločnému vplyvu na rozhodovací proces a konkrétne výhody pre pracujúcu triedu. V 

opačnom prípade ide len o iluzórny korporativizmus, ktorý môžeme charakterizovať takto: 

 Tripartitné telesá sú vládou používané len pre "orazítkovanie" a legitimizáciu 

neoliberálnej politiky rozhodnutej inde. 

 Tripartitné komisie sa dotýkajú prevažne štátnej sféry. Súkromní vlastníci sú sotva 

zastúpení. 
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 Vzhľadom k skúsenosti so socializmom, ako aj prechodom od socializmu k trhovej 

ekonomike je pracujúca trieda/odbory neschopná vykonávať svoju úlohu v 

inkluzívnom neokorporativistickom usporiadaní (vzhľadom k nízkej legitimite, 

existencii odborových zväzov takmer výhradne v štátnych alebo predtým štátnych 

podnikoch a decentralizovanej organizácii odborových zväzov), preto nie je schopná 

naplniť základný predpoklad korporativizmu. Tým je existencia autoritatívnych 

predstaviteľov pracujúcich, ktorí sú odhodlaní zastupovať záujmy pracujúcej triedy, 

schopní vzbudiť lojalitu organizácii a zo štrukturálneho hľadiska schopní vyvolať 

vierohodnú hrozbu, aby si zaistili, že budú braní vážne. 

 

„Najväčšou odborovou organizáciou čo sa týka presadzovania minimálnej mzdy, je štát 

(aktuálna vládna moc).“ 

 

STRATÉGIE ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN 

 

V rámci štúdia záujmových skupín sa vykryštalizovalo niekoľko rôznych typológií 

stratégií záujmových skupín. 

Rozlíšenie podľa tzv. kanálov vplyvu. "Hlasy sa počítajú, zdroje rozhodujú". Prevaha 

korporativistického (organizačného) kanálu nad kanálom numerickým (volebným). Kľúčové 

ekonomické rozhodnutia nie sú prijímané volenými zástupcami v parlamente, ale pri 

vyjednávaní štátnych autorít s ekonomickými záujmovými skupinami, teda odbormi a 

zamestnávateľmi. Koncept kanálov vplyvu neodkazuje priamo na spôsoby vykonávania 

vplyvu zo strany záujmových skupín, ale všeobecnejšie na spôsoby, akými spoločnosť, resp. 

občania pôsobia na politický systém, resp. štát. 

 

Budeme hovoriť o troch kanáloch vplyvu na národnej úrovni: 
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 priame vyjednávanie s vládou - celý rad konkrétnych stratégií, od lobbingu v zmysle 

neformálnych stretnutí s predstaviteľmi vlády po inštitucionalizovanú účasť 

záujmových skupín vo vládnych výboroch a komisiách 

 nepriame prostredníctvom politických strán - napríklad vzťahy "rodinného typu" 

medzi politickými stranami a záujmovými skupinami (so zreteľným rozlíšením na 

insiderov a outsiderov), ale tiež o ideologicky či pragmaticky (tematicky) motivované 

spojenectvo medzi politickou stranou a záujmovou skupinou, ktorá často nadobúda 

podobu finančných príspevkov záujmových skupín pôolitickým stranám (napríklad 

vzťahy z obdobia druhej polovice dvadsiateho storočia v škandinávskych krajinách 

medzi sociálnodemokratickými stranami a odborovými centrálami) 

 nepriame prostredníctvom médií - vystupovanie reprezentantov záuzjmových skupín 

v médiách 

 

Niekedy je ťažko rozlíšiť medzi prvým a druhým kanálom vplyvu, nakoľko predstavitelia 

vlády sú často vedúci reprezentanti politických strán. Je tiež otázne, či je úloha médií vo 

všetkých typoch politických systémov natoľko významná, aby sme každú snahu o 

ovplyvnenie verejného vnímania označili ako nepriamy vplyv cez médiá. Nie je však pochýb o 

tom, že médiá v súčasnej spoločnosti vo väčšine prípadov budú prostriedkom, pomocou 

ktorého sa bude záujmová skupina snažiť pôsobiť na verejnú mienku. 

 

Alternatívou konceptu klasifikácie kanálu vplyvu podľa cieľovej skupiny daných stratégií, 

je jednoduchšie rozdelenie na kanály formálne a neformálne., kde formálne kanály zahŕňajú 

pôsobenie záujmových skupín prostredníctvom inštitucionalizovaných procedúr a 

neformálne kanály potom ostatné typy pôsobenia. Ide v podstate tiež o rozdelenie medzi 

formálnymi a neformálnymi prístupovými bodmi do politického procesu. Prístupový bod 

môžeme charakterizovať ako štrukturálnu charakteristiku politického systému, kanál vplyvu 

zase smer pôsobenia záujmovej skupiny, ide teda o procesuálny jav. Formálny kanál 
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pôsobenia bude vo väčšine prípadov prebiehať cez formálny prístupový bod a neformálny 

kanál pôsobenia je zase logicky spojený s využitím neformálnych prístupových bodov. 

 

Odborníci definujú dva ideálne typy stratégií: 

 Stratégia kooperácie - Založená na obojstranne výhodnom vzťahu medzi 

rozhodovateľmi a záujmovou skupinou, kde rozhodovateľ získava (bez veľkých 

nákladov) expertné informácie, informácie o možnom prijatí rozhodnutia dotknutými 

aktérmi a podporu pri vládnutí. Záujmová skupina zase z kooperácie získava stabilný 

prístup k rozhodovateľom a inštitúciám, ktorý jej prináša minimálne možnosť 

prezentovať svoje stanoviská. Základnou podmienkou využitia stratégie kooperácie je 

apriórna ochota druhej strany (politicko-administratívnych aktérov) zapojiť záujmové 

skupiny do rozhodovacieho procesu. Stratégia kooperácie môže nadobúdať dve 

formy: formálne zapojenie záujmových skupín do rozhodovacieho procesu, ktoré je 

verejné a môže byť inštitucionalizované, a neformálna (neverejná) konzultácia so 

záujmovými skupinami (lobbovanie). Dôvody pre integráciu záujmových skupín do 

rozhodovania môžu byť rôzne. Môže ísť napríklad o snahu obmedziť ich tlak na 

politický systém. Inštitucionalizovanú inkoroporáciu záujmových skupín do 

rozhodovacieho procesu môžeme považovať aj za nevyhnutnú podmienku legitimity 

fungovania moderných spoločností. Výhody, ktoré integrácia záujmových skupín do 

rozhodovania prináša - záujmové skupiny pôsobia v úlohe dodávateľa lacných 

expertných informácií a aktér na seba prevezme časť nákladov za implementáciu 

prijatých rozhodnutí. Špecifický smer výskumu je zameraný na formálne zapojenie 

zástupcov dvoch hlavných socioekonomických skupín, zamestnancov a 

zamestnávateľov, do rozhodovacieho procesu, tzv. policy concertation 

(spolurozhodovanie záujmových skupín o verejnej politike). Policy concertationsa 

však nedá stotožňovať s formálnym konzultatívnym procesom (mapríklad 

pripomienkovaním záujmov) či účasti záujmových skupín v konzultačných a 
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poradných výboroch, atď.. Zatiaľ čo samotná inštitucionalizácia spolupráce ešte 

neznamená reálny vplyv záujmových skupín na verejnú poolitiku, termín policy 

concertation sa vzťahuje na situáciu, keď už preukázateľne došlo k ovplyvneniu 

prijatých rozhodnutí záujmovými skupinami. Na rozdiel od formálnych konzultácií, 

lobovanie neprináša politicko-administratívnym aktérom výhodu legitimizáciu 

prijatých rozhodnutí, môže ale viesť k iným formám podpory zo strany záujmových 

skupín. Špecifickou otázkou u neverejných konzultácií je otázka osobného zisku 

politicko-administratívneho aktéra (v rovine konkrétnych osôb či organizácií) alebo 

priamo korupcie. 

 Stratégia konfliktu - Na rozdiel od stratégie kooperácie, usiluje o vytvorenie čo 

najväčšieho účinného nátlaku na rozhodovateľa, aby prijal požiadavky záujmovej 

skupiny. Stratégia konfliktu nie je založená na vyjednávaní a podiele na tvorbe 

verejnej politiky, ale na nátlaku a zapojení verejnosti. Stratégia konfliktu môže byť 

uplatňovaná najmä v situáciách, kde daný záujem nie je dlhodobo dostatočne 

uznávaný ako legitímny, a teda zohľadňovaný a uspokojovaný a kedy organizácia 

nemá status tzv. insidera. 

 

Ďalším rozdelením stratégií je tiež: 

 stratégia konzultácie - vyjednávanie s politickými a administratívnymi aktérmi - 

stratégia typická pre insiderov 

 stratégia založená na pôsobenie na verejnosť prostredictvom médií (mobilizácia 

členskej základne aj spoločnosti), typická pre outsiderov 

 

Keď chceme hovoriť nielen o typoch stratégií, ale o konkrétnych použiteľných stratégiách (či 

skupinách stratégií), môžeme ich pre názornosť rozdeliť do piatich typov: 
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 vyjednávania a konzultácie s politickými a administratívnymi aktérmi, teda kolektívne 

vyjednávanie typické pre skupiny v rámci korporativistických systémov, pričom pre 

tento typ stratégií je charakteristické, že potrebujú spoluprácu, resp. iniciatívu zo 

strany politických a byrokratických aktérov, kde konzultácia záleží predovšetkým na 

príležitosti a inštitucionalizácii, ide teda o stratégiu založenú na tom, že politickí a 

administratívny aktéri pozvú záujmové skupiny k participácii na rozhodovacom 

procese 

 využitie expertízy, resp. použitie expertného postavenia skupiny, ktorá ma 

prostredníctvom svojich členov často exkluzívne informácie o danej oblasti, pričom 

však svoju expertízu skupina neposkytuje výhradne za účelom dosiahnutia "verejného 

dobra", ale používa ju ako prostriedok k zvýšeniu svojej moci/vplyvu 

 protest - odohrávajúci sa na rozdiel od dvoch predchádzajúcich typov na verejných 

miestach, čím smeruje k "mobilizácii" politicko-administratívnej autority, verejnej 

mienky, médií, ale taktiež členov skupiny a sympatizantov "danej veci" 

 stratégia využitia justície 

 politizácia - zmena záujmovej skupiny na politickú stranu (ide o poslednú stratégiu 

danej skupiny, pretože de facto vedie k zániku skupiny) 

 

Koncepty, typológie a modely záujmovej politiky 

Zaujímať nás bude otázka role/úlohy, ktorú záujmové skupiny hrajú v politických 

systémoch, resp. spôsoby, akými v rámci politického systému presadzujú svoje názory. 

Kľúčovými konceptmi tohto smeru štúdia sú pluralizmus a korporativizmus, budeme sa na ne 

pozerať ako na súbory základných (často normatívnych) predpokladov, alebo ako na modely 

vzťahov medzi štátom a záujmovými skupinami, tzv. modely záujmovej politiky, ktoré 

zahŕňajú nielen záujmové strany, ale aj ďalšie inštitúcie zaisťujúce agregáciu a artikuláciu 

záujmov, predovšetkým politické strany. 
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Pluralizmus (z ktorého budeme vychádzať, ako keby zo základného poňatia) 

implicitne vychádza z predstavy, že všetky existujúce záujmy v spoločnosti sú nejakým 

spôsobom organizované, pričom tieto organizované záujmy si navzájom konkurujú v prístupe 

k politike a pokúšajú sa zo svojho pohľadu (a v rámci svojich aktuálnych možností) ovplyvniť 

činnosť štátu. Záujmové skupiny sú v pluralizme, ako v modeli záujmovej politiky považované 

za nevyhnutnú a legitímnu súčasť funkčného demokratického systému a politika je potom 

ponímaná ako interakcia záujmových skupín a štátu a záujmových skupín navzájom. Práve v 

tejto súvislosti sa dostáva k slovu kľúčový koncept pluralistického modelu, tzv. rovnováha 

záujmov (interest equilibrium), ktorý je založený na predpoklade, že rôzne záujmy v 

spoločnosti sa organizujú s cieľom ovplyvniť politický proces. Pokiaľ jeden záujem (nátlaková 

skupina) v spoločnosti preváži, t.j. stane sa dominantným, ďalšie konkurenčné či opozičné 

záujmy sa prirodzene mobilizujú k politickej akcii a vytvoria novú rovnováhu. Dochádza tak k 

neustálemu vyvažovaniu vplyvu jednotlivých záujmových (nátlakových) skupín, ktorého 

výsledkom je vyrovnaná reprezentácia všetkých dôležitých záujmov v spoločnosti. 

Štrukturálna "požiadavka" pluralizmu - existencia (neobmedzeného) množstva vzájomne si 

konkurujúcich skupín predstavuje prekážku jeho aplikácie vo väčšine európskych štátov, pre 

ktoré je charakteristická hierarchická štruktúra ekonomických záujmových skupín. 

 

Korporativizmus - nebudeme na neho v tomto prípade nahliadať ako na ekonomické 

ponímanie, ale ako na model záujmovej politiky, či formu záujmového sprostredkovania (z 

čoho vyplýva nový systém politickej ekonómie, či dokonca určitá forma štátu). Budeme ho 

chápať ako "... systém reprezentácie záujmov, ktorého základné jednotky sú organizované v 

obmedzenom počte povinných, nesúťaživých, hierarchicky štruktúrovaných a funkčne 

diferencovaných kategórií, uznávaných či povolených (ak nie vytváraných) štátom, ktoré 

majú cielený monopol reprezentácie vo svojich oblastiach pôsobenia, výmenou za určitú 

mieru kontroly nad výberom vodcov a artikuláciu požiadaviek a podpôr" (Pinková, 2011, str. 

31-32). Povolenie štátom je spravidla považované za štrukturálnu charakteristiku 
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korporativizmu, za verejný status privilegovaných asociácií, ktoré sú vybavené právomocami 

(gowernance power), ktoré ich činia nezávislými ako na členoch, tak na ostatných 

asociáciách.  Väčšinou ide o zákonom založené povinné členstvo a monopol reprezentácie. 

Tejto definícii v praxi zodpovedajú predovšetkým rzne profesné komory. 

 

V nasledujúcom texte nás bude zaujímať problematika voľby metód, nástrojov a stratégií, 

ktoré záujmové skupiny využívajú k presadzovaniu svojich cieľov. Jedným z teoretických 

prístupov, ktorý sa týmto zaoberá je teória či typológia insider-outsider (rozlišuje medzi 

statusom záujmovej skupiny a jej stratégiami a hľadaní vysvetlení ich vzájomného vzťahu). 

 

Status (záujmovej) skupiny je tu vnímaný ako nezávislá premenná pôsobiaca na závislú 

premennú, ktorou je výber stratégií. 

 

Typológia insider-outsider vyšla z empirického výskumu britskej politiky a práve v rámci 

britskej politológie dosiahla i najväčší rozvoj. V rámci krajín Európskeho spoločenstva, či 

neskôr EÚ sa pôvodne rozlišovalo medzi skupinami "insiderov", ktorí disponujú 

privilegovaným prístupom k rozhodovaciemu procesu , a skupinami "outsiderov", ktorí sa 

snažia získať vplyv prostredníctvom nepriamych nátlakových stratégií. Pôvodne formulovaná 

typológia vychádzala z predpokladu, že v politickom systéme existuje len niekoľko málo 

privilegovaných insiderov a mnoho outsiderov bez možnosti prístupu k byrokratickej a 

politickej elite. Status insidera je teda nielen ťažšie dosiahnuteľný, ale aj viac žiaduci než 

pozícia outsidera. To neznamená, že by skupina outsider nemohla byť úspešná - má len 

horšiu východiskovú pozíciu. Insider môže byť skupina, s ktorou je v prípade potreby 

konzultované, ale aj skupina, ktorá sa aktívne podieľa na príprave a vyjednávaní politík alebo 

na implementácii politických rozhodnutí. 

 

Skupina insider by mala spĺňať tri základné charakteristiky (Pinková 2011, str. 2011): 
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 Vláda ju uznáva ako legitímneho reprezentanta/hovorcu určitého záujmu alebo 

frakcie, čo okrem iného znamená, že skupina musí ovládať rétoriku danej vlády a 

úradníkov. 

 Po tom, čo skupina insider dosiahne uznanie zo strany vlády, má možnosť sa zúčastniť 

formálnych i neformálnych diskusií na témy, ktoré ju zaujímajú. 

 skupina insider implicitne prijíma určité pravidlá hry, ktorých porušenie môže viesť k 

"politickej exklúzii". Jedným z týchto pravidiel je prezentácia iba dobre pripravených a 

presných stanovísk, ktoré sú objektívne a pravdivé. Insider taktiež musí vedieť, ako 

vyjednávať, čo zahŕňa i ochotu akceptovať výsledky vyjednávacieho procesu. 

 

Záujmová skupina teda musí splniť určité štrukturálne predpoklady pre to, aby sa mohla 

stať insiderom. Predovšetkým musí mat dostatočnú členskú základňu, aby bola považovaná 

za legitímneho zástupcu určitej spoločenskej skupiny. Z vyššie uvedených charakteristík 

zároveň vyplýva podmienka určitého stupňa vnútornej organizácie skupiny, ktorá musí byť 

schopná nielen zodpovedajúcim spôsobom prezentovať svoje stanoviská, ale taktiež 

kontrolovať svoju členskú základňu natoľko, aby ju primäla k akceptácii vyjednaných dohôd. 

Požiadavka rešpektovania dohodnutých pravidiel hry zároveň obmedzuje skupinu vo využití 

niektorých (outsider) stratégií, ktorých použitie je pre vládu neprijateľné a mohlo by viesť k 

strate statusu insidera. 

 

Insiderov a outsiderov môžeme rozdeliť na tri rôzne typy: 

1. Mediálne výrazný insider (high profile) .  skupiny, ktoré využívajú médiá k získaniu 

verejnej podpory pre svoj záujem 

2. Mediálne nevýrazný insider (low profile) - organizácie, ktoré využívajú z pohľadu 

politickej a byrokratickej elity prijateľnejšie kanály vplyvu 
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3. Väzeň (prisoner) - skupiny, ktoré síce majú prístup k rozhodovaciemu procesu, ale sú 

závislé na financovaní a/alebo podpore vlády, čomu musia prispôsobiť svoje jednanie. 

 

Outsiderov môžeme rozdeliť potom na: 

1. potenciálny insider (potential insider) - skupina, ktorá má potenciál stať sa insiderom, 

pokiaľ bude využívať vhodné stratégie 

2. outsider z nutnosti (outsider by necessity) - skupiny, ktoré nemajú schopnosti a 

informácie potrebné k tomu, stať sa insiderom 

3. outsider z presvedčenia (outsider by ideology or goal) - outsidermi sú na základe 

svojho presvedčenia či ideológie, alebo preto, že je toto z nejakého dôvodu 

výhodnejšie (ideologický či účelový outsider, outsider by ideology or goal). 

Outsider, bez ohľadu na to, o aký typ sa jedná, nemá možnosť využívať tzv. insider 

stratégie. Insider stratégie predstavujú rôzne formy priameho kontaktu s byrokratickou a 

politickou elitou, či už formálne, alebo neformálne. Patria sem teda všetky formy lobbovania 

v užšom slova zmysle (akákoľvek činnosť, týkajúca sa presadzovania záujmov) a účasť 

záujmových skupín na poradných orgánoch vlády, parlamente či adninistratívnych zložkách. 

Outsider stratégie sú v zásade dvojakého typu, a to stratégie mediálne (v podstate akékoľvek 

vystupovanie v médiách) a stratégie mobilizačné či nátlakové (demonštrácie, štrajky, či 

organizovanie petícií). Outsider nemá možnosť využívať insider stratégie, pretože 

nedisponuje prístupom k byrokratickej a politickej elite. Insider zase musí byť opatrný, pokiaľ 

ide o využívanie outsider stratégií, pretože ich využitie by mohlo viesť k strate statusu 

insidera. 

 

Dnešní kritici uznávajú prínos vyššie spomenutých typológií, avšak deklarujú, že nie je 

aplikovateľná v súčasnej dobe. Dôvodom je predovšetkým stále častejšie využívanie outsider 

stratégií v dôsledku technologického pokroku, dostupnosti nových médií a celkových zmien 
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stále komplexnejšieho vzťahu medzi spoločnosťou a byrokratickou a politickou elitou, 

prejavujúcich sa okrem iného i v rozvoji viacúrovňového vládnutia. Významnú úlohu v týchto 

zmenách hrá rastúca dôležitosť, diverzita a dostupnosť médií, ktorých využitie je v procese 

presadzovania cieľov záujmových skupín stále dôležitejšie. 

  

Aj keď vzorce interakcií medzi záujmovými skupinami a byrokratickou a politickou elitou sa v 

posledných rokoch zmenili, neznamená to, že by rozdelenie záujmových  skupín na insiderov 

a outsiderov úplne stratilo svoj význam. Vlády stále preferujú konzultácie s organizáciami, 

ktoré majú jasne definovanú členskú základňu a etablovanú organizačnú štruktúru a ktorých 

reakcie sú predvídateľné. Inými slovami, rozdelenie na insiderov a outsiderov má stále 

zmysel, jednoducho preto, že vlády radšej vyjednávajú s insidermi. 

 

Ako záujmovú skupinu typu insider, môžeme chápať skupinu, ktorá spĺňa aspoň jednu z 

nasledujúcich požiadaviek: 

1. Skupina má kontakty aspoň s jedným ministerstvom. Tieto kontakty skupine dovoľujú 

získať informácie o pripravovaných rozhodnutiach v počiatočnej fáze ich vzniku a včas 

tak vyjadriť svoj názor na danú problematiku. 

2. S touto skupinou by malo byť konzultované prakticky všetko, čo sa týka jej oľa 

pôsobnosti. Skupina by preto mala mať relevantné informácie skôr, než sú 

ministerstvom (či inou relevantnou inštitúciou) zverejnené. 

3. Insider by mal byť schopný ovplyvniť politiku, nakoľko prístup ku konzultáciám ešte 

neznamená mať vplyv. Aj keď skupina nie je (a pravdepodobne ani nebude) schopná 

ovplyvniť všetky politické rozhodnutia, mala by aspoň príležitostne vyvíjať svoj vplyv 

úspešne. 

Zaujímajú nás len tie záujmové skupiny, pri ktorých je predpoklad, že majú záujem 

ovplyvňovať politické rozhodnutia. Nie sú pre nás podstatné tzv. svojpomocné skupiny, teda 
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záujmové skupiny, ktorých činnosť sa orientuje primárne na vlastnú členskú základňu a nie 

na ďalších aktérov politického systému. 

 

Insider má oproti outsiderovi celý rad výhod. Má prístup k informáciám (alebo tie 

informácie zbiera, analyzuje a prezentuje) a možnosť priamo zasahovať do rozhodovacieho 

procesu (v systémoch s korporativistickými rysmi), alebo aspoň priamo ovplyvňovať 

byrokratickú a politickú elitu (v systémoch blížiacich sa k pluralistickému modelu). 

 

Pri väčšine organizácií je potrebné rozlišovať medzi predstaviteľmi záujmovej skupiny 

a jej členskou základňou. Predstavitelia záujmovej skupiny musia pri voľbe stratégií brať do 

úvahy nielen ich efektivitu, ale taktiež ich prijateľnosť pre členskú základňu. Pamätať treba aj 

na to, že outsider stratégie spravidla skupine zaisťujú väčšiu publicitu, ktorá zase prispieva k 

rozširovaniu členskej základne a/alebo k zvyšovaniu materiálnych príjmov organizácie. 

 

Outsider stratégie tak môžu byť pre skupinu v počiatočných fázach jej vzniku 

výhodnejšie, pretože v tejto fáze je pre skupinu kľúčové získanie a etablovanie členskej 

základne. Outsider stratégie vedú k zviditeľneniu sa novej skupiny a k väčšej publicite. 

 

Tiež platí, že "mladé" organizácie väčšinou nedisponujú dostatočným organizačným, 

materiálnym a logistickým vybavením nutným pre efektívne využívanie outsider stratégií, ale 

ani know-how a sociálnym kapitálom nutným pre insider stratégie. 

 

Postupom času skupiny získavajú skúsenosť s balansovaním interných a externých 

tlakov, konsolidujú členskú základňu a budujú si prístup k rozhodovaciemu procesu. 

 

Je tiež potrebné, rozlišovať na jednej strane medzi statusom skupiny, ktorý je 

determinovaný jej možnosťami prístupu k byrokratickej a politickej elite, a na druhej strane 
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stratégiami, ktorá skupina využíva k presadzovaniu svojich záujmov. Skupina môže získať 

prístup k rozhodovaciemu procesu len v prípade, že ju kľúčoví politickí aktéri akceptujú ako 

legitímneho partnera a prístup k rozhodovaciemu procesu jej umožnia. Štatút je teda 

záujmovej skupine byrokratickou elitou priznávaný. 

 

Za akési vyvrcholenie teoretickej reflexie vzťahov medzi statusom politickej skupiny k 

byrokratickej a politickej elite a voľbou jej stratégií môžeme považovať nasledujúce 

porovnanie existujúceho a tzv. Aberdeen modelu: 

 

 
Existujúci model Aberdeen model 

Kategórie 

Skupiny sú rozdelené do 

kategórií insider a outsider. 

Status skupiny a typy 

stratégií, ktoré využíva, sú 

neoddeliteľne spojené. 

Skupiny sú rozdelené do 

štyroch typov statusov 

insidera (v jadre, špecialista, 

periférny, neúspešný) a 

dvoch typov pozície 

outsidera 

(ideologický/účelový a 

outsider z dôvodu voľby). 

Stratégie sú rozdelené na 

insider stratégie a stratégie 

oscilujúce medzi statusom 

insidera a pozícii outsidera. 

Význam ideológie 

Ideológia skupiny ovplyvňuje 

status. Skupiny s podobným 

ideologickým zameraním 

Ideológia nie je tak dôležitá 

ako zdroje a stratégie. 
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ako vláda sú vplyvnejšie. 

Význam zdrojov 

Zdroje skupiny ovplyvňujú 

ich vplyv (ekonomická 

pozícia, pochopenie vlády a 

rozhodovacieho procesu, 

expertné znalosti, členská 

základňa, sila a úroveň 

administratívneho aparátu, 

miera podpory elity skupiny 

a ich rozhodnutia zo strany 

členskej základne). Skupiny, 

ktoré sú ekonomicky silné 

alebo ktoré reprezentujú 

ekonomicky silné záujmy, sú 

zvlášť vplyvné. 

Zdroje skuín sú pre vplyv 

skupiny dôležitejšie než 

ideológie. Skupiny s 

množstvom zdrojov môžu 

byť vplyvné bez ohľadu na 

stratégie. Skupiny, ktoré nie 

sú ekonomicky silné, môžu 

byť tiež vplyvné, ak 

disponujú inými typmi 

zdrojov. 

Vplyv 
Vplyvné sú len skupiny typu 

insider. 

Skupiny so silnejším 

statusom insidera a skupiny, 

ktoré využívajú insider 

stratégie, je 

pravdepodobnejšie, že budú 

vplyvné, avšak vplyvné môžu 

byť aj skupiny v pozícii 

outsidera. 

Typy používaných stratégií Skupiny typu insider Status a stratégie nie sú 
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využívajú insider stratégie 

(reprezentácie vo vládnych 

výboroch a komisiách, 

lobovanie ministrov a ich 

poradcov, zapojenie sa do 

politických sietí) a outsider 

skupiny využívajú outsider 

stratégie (verejné protesty, 

bojkoty, diskusie v médiách). 

neoddeliteľne spojené. 

Skupiny so statusom 

insidera i outsidera môžu 

využívať celú škálu stratégií. 

 

Reflexia záujmových skupín v Európskej únii 

K insider a outsider stratégiám na národnej úrovni, pridávajú niektorí autori ešte 

národné stratégie, kedy záujmové skupiny nepôsobia priamo na európske inštitúcie (či už 

pomocou insider či outsider stratégií), ale vyvíjajú vplyv na predstaviteľov svojho štátu, ktorí 

následne presadzujú ich záujmy na európskej úrovni. 

 

Kľúčového inštitucionálneho aktéra a partnera záujmových skupín na európskej 

úrovni predstavuje Európska komisia, disponujúca v rámci procesu tvorby európskej 

legislatívy legislatívnym monopolom. Teórie sa teda sústreďujú práve na vzťah medzi 

záujmovými skupinami a Európskou komisiou. Charakteristickým rysom Európskej komisie je 

inštitucionalizácia záujmovej reprezentácie vo forme zložitej štruktúry poradných výborov 

(komitológie), ktorých členmi sú okrem úradníkov EÚ i záujmové skupiny. 

 

Prepojenie teórie insider - outsider so systémovými modelmi záujmovej politiky 

Voľba stratégií záujmových skupín v korporativistických a pluralistických systémoch 

predstavuje zaujímavú oblasť, ktorá zároveň tvorí styčný bod typológií či teórií insider-
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outsider. Tri režimy/modely kolektívneho vyjednávania v Európe - pluralizmus, 

korporativizmus a protestný režim môžeme vymedziť v troch rovinách: 

 

Prvá je organizačná kapacita skupín, založená na finančných, právnych a kognitívnych 

(stupeň akumulovaných informácií a know-how) zdrojoch. 

Druhou rovinou režimu kolektívneho vyjednávania je štruktúra politických príležitostí a 

hrozieb, ktorou autori definujú ako politické podmienky pôsobiace ako stimuly, či naopak 

brzdy koletívneho vyjednávania. 

 

Ďalšou dimenziou kolektívnej akcie je kognitívne rámcovanie, chápané ako budovanie 

relatívne spoločného a prevažujúceho pohľadu na vec/problematiku a vhodné prostriedky 

pre jej podporu/propagáciu. 

 

Poslednou rovinou režimu kolektívneho vyjednávania predstavuje repertoár, kľúčová 

dimenzia režimu kolektívneho vyjednávania. Rozlišovať môžeme medzi repertoárom 

založeným na konflikte, typickým pre protestný režim, a nátlakovým repertoárom, 

charakterizujúcim pluralistický režim. Kooptatívny repertoár  korporativistických režimov 

zahŕňa účasť vo formálnych konzultačných štruktúrach, dlhodobú kooperáciu s politickými 

autoritami, inštitucionalizovanú participáciu v príprave a implementácii verejnej politiky. 

 

Klasické modely korporativizmu a pluralizmu sa síce voľbou stratégií explicitne 

nezaoberajú, napriek tomu ale každý z nich implicitne zahŕňa predpoklad, že záujmové 

skupiny v danom modeli využívajú primárne určité charakteristické typy stratégií. V 

korporativistickom modeli predpokladáme prevahu stratégií založených na využití 

dostupných inštitucionalizovaných platforiem pre konzultácie medzi vládou a záujmovými 

skupinami. Záujmové skupiny sa v týchto modeloch podieľajú nielen na prijímaní, ale i 

implementácii (spoluriadení) verejnej politiky, pričom za ňu nutne prijímajú aj časť politickej 
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zodpovednosti. Tento typ stratégií v podstate korešponduje s formálnym kanálom pôsobenia 

záujmových skupín na politický systém. 

 

Do skupiny "korporativistických" stratégií môžeme zaradiť napr. vyjednávanie či 

konzultáciu s politickými a administratívnymi aktérmi a využitie expertízy., avšak len za 

predpokladu, ak sú tieto stratégie spojené s formálnymi (inštitucionálnymi) prístupovými 

bodmi. Jednou z hlavných stratégií záujmových skupín v korporativistickom režime teda 

bude účasť v poradných výboroch a komisiách zriaďovaných vládnymi či administratívnymi 

aktérmi. 

 

Naopak, v pluralistickom modeli majú skupiny preferovať lobovanie a alebo účasť v 

právnom či správnom konaní. Pretože v pluralistickom modeli prevažujú neformálne 

(politické) prístupové body, musí tu z logiky veci prevažovať aj neformálne kanály pôsobenia 

záujmových skupín. Rovnako ako v prípade korporativizmu i v pluralistickom režime skupiny 

využívajú vyjednávanie a konzultácie a využívajú aj expertízy, ktoré predstavujú jednu z 

hlavných devíz lobistov. Na rozdiel od korporativizmu ovšem vyjednávanie a konzultácie 

prebiehajú mimo formálne (inštitucionálne) štruktúry. 

 

Môžeme teda povedať, že teória insider-outsider zohľadňuje ako úlohu, ktorú daná 

organizácia hrá v príslušnom politickom systéme, tak stratégie, ktoré využíva k 

presadzovaniu svojich záujmov. Zároveň umožňuje brať do úvahy aj systémovú rovinu, napr. 

inštitucionálne nastavenie politického systému, prevládajúcu politickú kultúru, atď., pretože 

všetky tieto faktory ovplyvňujú možnosti záujmových skupín stať sa insiderom. Insider musí 

mať možnosť, vykonávať vplyv. Nakoľko bude úspešný, záleží na celom rade faktorov (pozície 

a akcie ďalších aktérov, charakter témy, ale napríklad aj medzinárodná politická situácia, 

atď.), ktoré priamo nesúvisia so statusom insidera. Rozhodujúce kritérium vplyvu konkrétnej 

záujmovej skupiny je teda možnosť, zúčastniť sa diskusií, ktoré ju zaujímajú, teda to, či 
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skupina disponuje prístupom k byrokratickej a politickej elite. Premennú "status insidera", 

resp. "pozíciu outsidera" môžeme nahradiť mierou inštitucionálnej inkorporácie príslušnej 

skupiny do rozhodovacieho procesu. Tento postup má prirodzene zmysel len v politických 

systémoch s korporativistickými rysmi, teda v systémoch s aspoň nejakými inštitucionálnymi 

platformami pre policy concertation. 

 

Z dôvodu názornosti si predstavíme reprezentatívne združenia a organizácie. Budú 

nás zaujímať také, ktoré sú výraznou mierou zapojené do projektov, podporujúcich 

zamestnanosť, vzdelávanie, sociálnu a rodinnú politiku či sociálny dialóg. 

Najreprezentatívnejšou organizáciou na Slovensku je zrejme Asociácia zamestnávateľských 

zväzov a združení SR. Združuje cca. 29 zamestnávateľských zväzov a združení (stav vo 

februári 2016)113 z rôznych odvetví hospodárstva, finančníctva a poisťovníctva či 

zdravotníctva. Svoje zastúpenie tu má aj zväz živnostníkov. 

Aby sme získali reálny náhľad na strategické ciele zástupcov zamestnancov v oblasti 

zamestnávania, daňového a odvodového zaťaženia, zákonov či vzdelávania, zostavili sme 

nasledovnú tabuľku najčastejšie sa vyskytujúcich cieľov zamestnávateľských zväzov, ktoré 

deklarujú voči svojej členskej základni, ktorej záujmy zastupujú114: 

Podnikanie, poradenstvo 

svojim členom 

Sociálny dialóg, kolektívne 

vyjednávanie, 

zamestnanosť, 

personalistika 

Právo, legislatíva 

Vytváranie optimálnych 

podmienok pre rozvoj 

zamestnávateľských a 

Prezentácia stanovísk k 

materiálom strategického, 

koncepčného a 

Predkladanie stanovísk a 

pripomienok k 

novoutvorenej legislatíve 

                                                      
113 http://www.azzz.sk/o-nas/clenovia/  
114 Akési spoločné menovatele zamestnávateľských zväzov a združení. 

http://www.azzz.sk/o-nas/clenovia/
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podnikateľských aktivít 

v oblasti konkrétneho 

odvetvia. 

hospodárskeho charakteru, 

ktoré sa dotýkajú záujmov 

svojich členov, najmä 

prostredníctvom 

tripartitných rokovaní na 

odvetvovej i národnej 

úrovni. 

tak, aby táto v čo najväčšej 

miere vyhovovala potrebám 

členskej základne. 

Tvorba stálych i dočasných 

odborných pracovných 

sekcií, prostredníctvom 

ktorých je možné poskytovať 

odbornú, konzultačnú a 

poradenskú činnosť svojim 

členom. 

Pôsobenie v prospech 

ochrany záujmov svojich 

členov pri rokovaniach s 

ústrednými a územnými 

orgánmi štátnej správy, 

samosprávy a odborovými 

orgánmi, najmä v 

problematike, ktorá je 

predmetom kolektívneho 

vyjednávania, uzatvárania 

dohôd a kolektívnych zmlúv. 

Presadzovanie záujmov 

svojich členov pri 

aproximácii právnych noriem 

EÚ tak, aby bola 

zabezpečená rovnosť 

podnikateľských podmienok 

členov Únie v podmienkach 

liberalizovaného európskeho 

sektoru. 

Komplexné riešiť 

najpálčivejšie problémy 

odvetvia (v zmysle 

relevantnej legislatívy 

regulujúcej odvetvie – napr. 

vodárenstvo). 

Ochrana záujmov svojich 

členov súvisiacich s 

pracovnoprávnymi vzťahmi, 

v ktorých títo členovia 

vystupujú ako 

zamestnávatelia, ako aj 

ochrana všeobecných 

ekonomických záujmov 

svojich členov 

Organizácia vzdelávacích 

aktivít pre personál podľa 

relevantných zákonov 

a smerníc. Certifikácia 

personálu. Činnosť 

preukazovania zhody 

výrobkov. Osvedčovanie 

priemyselných zariadení. 
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Výskum, koncepcia, 

projektovanie, výstavbou a 

prevádzkou zariadení 

Nadväzovanie vzťahov so 

zahraničnými organizáciami 

a zväzmi. 

Zavádzanie systémov 

manažérstva kvality. Prechod 

na projektové riadenie 

v zmysle relevantnej 

metodiky (napr. PRINCE 2, 

PMBOK, atď.). 

Poskytovanie kvalitných 

výskumno-vývojových 

činností, výrobkov a služieb, 

orientovaných na podporu 

rozvoja priemyselnej výroby, 

v záujme dosahovania 

celospoločenskej prosperity 

slovenského hospodárstva. 

Reprezentácia záujmov 

zamestnávateľov pri 

bipartitných a tripartitných 

rokovaniach. Naplnenie 

požiadaviek zákona o 

tripartite. 

Pripomienkovanie nových 

zákonov, pripomienkovanie 

zákonov a opatrení v oblasti 

životného prostredia 

a ekológie. Účasť na 

medzinárodnom programe 

Responsible Care, ktorá je 

výrazom vzťahu a 

zodpovednosti k zdravému 

ŽP. 

Obchodná, ekonomická a 

spoločenská propagácia 

odvetvia v tuzemsku a 

v zahraničí. Nadväzovanie a 

prehlbovanie kontaktov s 

partnerskými organizáciami 

v zahraničí. Oboznamovanie 

verejnosti o svojej činnosti 

a o problematike ale aj 

o problémoch daného 

odvetvia. 

Obhajovanie a 

presadzovanie oprávnených 

požiadaviek svojich členov, 

uplatňovanie názorov a 

odborných stanovísk k 

rozhodujúcim zámerom 

odvetvia hospodárstva, 

spolupráca s orgánmi štátnej 

správy (ktoré majú vplyv na 

odvetvie) v záujme 

zlepšovania podmienok pre 

Činnosť sústreďovaná na 

bezpečnosť prevádzkovania, 

ochrany zdravia 

zamestnancov, certifikácie, 

dopravy nebezpečných látok 

a na problematiku spojenú s 

prekonávaním technických 

prekážok obchodu. 

Obchodná a colná politika. 

Problematika daní a podpora 

investícií. 
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profesijnú činnosť. Účasť na 

legislatívnych úpravách 

zákonov a vyhlášok v oblasti 

konkrétneho odvetvia. 

Výrobná, odbytová, 

technická, ekonomická a 

personálna stabilizácia 

konkrétneho odvetvia a jeho 

ďalší intenzívny rozvoj. 

Reprezentácia a obhajoba 

záujmov svojich členov 

predovšetkým pri 

kolektívnom vyjednávaní s 

odborovými organizáciami 

pri príprave kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa a na 

rokovaniach so štátnou 

exekutívou a odborovými 

orgánmi v rámci Rady 

hospodárskeho a sociálneho 

partnerstva. 

Spolupráca s organizáciami v 

rámci Európskych 

spoločenstiev, Európskeho 

združenia voľného obchodu 

a Svetovej obchodnej 

organizácie (WTO). 

Koordinácia spolupráce so 

zahraničnými profesijnými 

združeniami s cieľom 

spoločného postupu v rámci 

európskych štruktúr 

Odborná činnosť 

organizovaná v odborných 

sekciách orientovaných na 

vecné problémy, ako aj v 

odborných sekciách 

združujúcich členov podľa 

príbuznosti výrobného 

odboru. Neustále 

prehlbovanie svojho 

pôsobenia medzi 

organizáciami odvetvia a ich 

Príspevok k vzájomnej 

výmene informácií a 

skúseností medzi svojimi 

členmi, príspevok k účinnej 

spolupráci s masmédiami 

v prospech záujmu členov 

združenia a spotrebiteľskej 

verejnosti. 

Presadzovanie zásad čestnej 

hospodárskej súťaže a 

bránenie nekalým praktikám. 

Vytváranie podmienok pre 

kooperačné vzťahy medzi 

členmi i vonkajšími 

subjektami, podieľanie sa na 

tvorbe legislatívy v danej 

oblasti pôsobenia, 

zabezpečovanie 

sústreďovania a 
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združovanie pre spoločné 

úsilie za dosiahnutie 

prosperity odvetvia. 

poskytovania objektívnych 

informácií pre potreby 

svojich členov a pôsobnosť 

pri spracovávaní koncepcií 

rozvoja odvetvia 

Uplatňovanie oprávnených 

spoločných záujmov svojich 

členov pri tvorbe 

hospodárskej a sociálnej 

politiky, účasť na jej 

uskutočňovaní a podpora a 

ochrana podnikania svojich 

členov. 

Podpora a zvyšovanie úrovne 

a kvality poskytovania 

personálnych služieb, 

poradenstva a vzdelávania 

pre trh práce, efektívneho 

riadenia a rozvoja ľudských 

zdrojov a plnenie 

spoločenských cieľov 

združených členov. 

Presadzovanie spoločných 

stanovísk a potrieb svojich 

členov pri poskytovaní 

služieb zamestnanosti, 

informovanosť a 

presadzovanie spoločných 

záujmov vo verejnosti, k 

samospráve a k štátu. 

Zamestnávateľské, 

organizačné, legislatívne a 

iné otázky, ktoré zosilňujú 

tendenciu k združovaniu sa. 

Pozitívne pôsobenie na 

vytváranie odborných, 

právnych, ekonomických, 

sociálnych a ďalších 

podmienok ovplyvňujúcich 

vykonávanie súkromnej 

praxe (SZČO, lekári, 

advokáti). 

Zastupovanie a ochrana 

spoločných záujmov svojich 

členov voči iným subjektom 

na území Slovenska aj v 

zahraničí. 

 Podpora aktivít, ktorých 

cieľom je komplexný rozvoj, 

kvalita a efektívnosť činností 

a prosperita členských 

organizácií, zastupovanie 
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Poskytovanie služieb svojim 

členom: legislatívne, právne, 

ekonomické, organizačné, 

poradenské, vzdelávacie, 

sprostredkovateľské a iné 

služby. 

Poskytovanie poradensko-

konzultačných služieb svojim 

členom aj verejnosti, 

organizácia odborných 

seminárov, príprava 

odborných publikácií. 

svojich členov vo vzťahu k 

príslušným ministerstvám a 

ostatným ústredným 

orgánom štátnej správy a 

orgánom samosprávy v SR a 

spolupráca s nimi pri riešení 

problematiky konkrétnej 

podnikateľskej činnosti a 

tvorbe právnych predpisov 

súvisiacich s danou 

problematikou. 

Technická a poradenská 

činnosť pre členov združenia 

a ostatných záujemcov v 

menovaných oblastiach 

výrobnej technológie a 

pomocných činnostiach. 

 Tvorba a pripomienkovanie 

konaní k návrhom zákonov a 

ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov či 

zásadných opatrení. 

Poskytovanie právnej 

pomoci pri riešení zložitých 

právnych problémov. 

(V prípade slovensko 

zahraničnej obchodnej 

komory.) 

Inovácia podnikateľskej siete 

partnerského štátu  a rozvoj 

miestnej ekonómie. Služby 

Ochrana a presadzovanie 

spoločných 

zamestnávateľských, 

podnikateľských a 

obchodných záujmov svojich 

členov, najmä: v 

Koordinácia aktivity svojich 

členov pri riešení otázok 

spoločného záujmu a pri 

príprave spoločných 

stanovísk, vyjadrovanie sa k 

návrhom zákonov a 
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pre zahraničné členské firmy 

– poskytovanie neustálej 

asistencie, členské výhody, 

presné informácie 

a intenzívnu lobistickú 

aktivitu v slovenských 

inštitúciách a zväzoch. 

Upozorňovanie miestnej 

vlády na problematiky 

súvisiace s prítomnosťou 

zahraničného kapitálu 

a investícií. Monitoring 

výziev o finančných 

prostriedkoch z EÚ a 

informovanie podnikov o 

možnostiach podpory. 

Napomáhanie koordinácií a 

harmonizácií aktivít 

zahraničných inštitúcií 

prítomných na Slovensku. 

trojstranných rokovaniach v 

Rade hospodárskej a 

sociálnej dohody SR s 

ústrednými orgánmi štátnej 

správy a odborovým orgánmi 

v otázkach hospodárskej a 

sociálnej politiky a v 

otázkach, ktoré sú 

predmetom kolektívneho 

vyjednávania a uzatvárania 

dohôd, vrátane Generálnej 

dohody, vo vzťahu k 

Národnej rade SR, vláde SR a 

ostatným ústredným 

orgánom štátnej správy k 

zastupiteľským zborom a 

miestnym samosprávam, v 

iniciatíve podieľať sa na 

tvorbe zákonov a ďalších 

legislatívnych opatrení, ktoré 

ovplyvňujú podnikanie 

v odvetví/odbore a vytvárať 

podmienky v oblasti 

hospodárskej politiky štátu 

na podporu rozvoja v 

podnikaní v odbore tak, aby 

boli postupne dosiahnuté 

ostatných právne záväzných 

predpisov, týkajúcich sa 

najmä záujmov 

zamestnávateľov, 

predkladanie vlastných 

návrhov a lobovanie v 

procese prípravy a prijímania 

závažných politicko-

hospodárskych rozhodnutí 

na národnej úrovni, ochrana 

kolektívnych a 

individuálnych záujmy 

svojich členov vo vzťahu s 

tretími stranami a 

presadzovanie ich 

podnikateľských zámerov, 

spolupráca s profesijnými 

organizáciami a vedenie 

svojich členov k dodržiavaniu 

podnikateľskej kultúry, 

odborných a súťažných zásad 

fair play a etiky v podnikaní, 

podpora práce svojich členov 

prostredníctvom ponuky 

informácii, vykonávanie 

výchovnej, vzdelávacej a 

poradenskej činnosti a 
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podmienky, ktoré sú obvyklé 

vo vyspelých ekonomikách 

organizácia odborných 

podujatí, seminárov a 

konferencií, zabezpečovanie 

informovanosti odbornej 

verejnosti o svojich 

zásadných krokoch 

a stanoviskách, úsilie o 

získanie jej dôvery 

a porozumenia. 

 

ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ 

Zastúpenie v organizácii „Hospodárska a sociálna rada SR“ prostredníctvom štyroch 

členov (ľudí z Prezídia, resp. výkonný riaditeľ) AZZZ 

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike (SR). 

Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia. 

AZZZ SR je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1991 

na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a 

presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov 

svojich členov, najmä: 

 v trojstranných rokovaniach v Rade hospodárskej a sociálnej dohody SR s ústrednými 

orgánmi štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej 

politiky a v otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania 

dohôd, vrátane Generálnej dohody, 

 vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej 

správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom 
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odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE 

www.ioe.org ), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org ), 

Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a 

tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí. 

Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca 

zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca reprezentatívny 

charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež 

významný zamestnávateľský subjekt – právnická osoba registrovaná na území SR, ktorý je 

členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR. 

ČINNOSŤ A CIELE 

AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike . 

Jej členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia. 

AZZZ SR je záujmovým združením s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené v roku 1991 

na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a 

presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov 

svojich členov, najmä: 

 v trojstranných rokovaniach v Hospodárskej a sociálnej rade SR s ústrednými orgánmi 

štátnej správy a odborovým orgánmi v otázkach hospodárskej a sociálnej politiky a v 

otázkach, ktoré sú predmetom kolektívneho vyjednávania a uzatvárania dohôd, 

 vo vzťahu k Národnej rade SR, vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej 

správy k zastupiteľským zborom a miestnym samosprávam, ústredným orgánom 

odborových organizácií, Medzinárodnej organizácií zamestnávateľov (IOE 

www.ioe.org ), Medzinárodnej organizácii práce (ILO www.ilo.org ), 

Medzinárodnému Kongresu priemyselníkov a podnikateľov (MKPP www.ieie.info) a 

tiež vo vzťahu k verejnosti doma i v zahraničí. 
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AZZZ SR v rámci svojej činnosti najmä: 

 koordinuje aktivity svojich členov pri riešení otázok spoločného záujmu a pri príprave 

spoločných stanovísk, 

 vyjadruje sa k návrhom zákonov a ostatných právne záväzných predpisov, týkajúcich 

sa záujmov zamestnávateľov, 

 koordinuje činnosť zamestnávateľských orgánov v regiónoch a zastupuje záujmy 

zamestnávateľov v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a v ďalších 

verejnoprávnych orgánoch a inštitúciách, 

 predkladá vlastné návrhy a lobuje v procese prípravy a prijímania závažných politicko-

hospodárskych rozhodnutí na národnej i medzinárodnej úrovni, 

 napomáha zapájaniu podnikateľskej sféry do zahranično-obchodnej výmeny a aktívne 

spolupôsobí pri formovaní obchodnej diplomacie SR, 

 podporuje prácu svojich členov prostredníctvom ponuky informácii, 

 vykonáva výchovnú, vzdelávaciu a poradenskú činnosť a organizuje odborné 

podujatia, semináre a konferencie, 

 zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách IOE, ILO, MKPP, ECOSOC a 

i., organizuje spoluprácu s partnerskými podnikateľskými a zamestnávateľskými 

inštitúciami v zahraničí a tiež svoju prezentáciu v zahraničí, 

 zabezpečuje informovanosť verejnosti o svojich zásadných krokoch a stanoviskách a 

usiluje sa o získanie jej dôvery a porozumenia. 

Členstvo je dobrovoľné a členom AZZZ SR sa môže stať každá organizácia združujúca 

zamestnávateľské subjekty, ktoré zamestnávajú pracovníkov, majúca reprezentatívny 

charakter, celoslovenskú pôsobnosť, spravidla uzatvárajúca kolektívne zmluvy a tiež 

významný zamestnávateľský subjekt – právnická osoba registrovaná na území SR, ktorý je 

členom niektorého z členských zväzov AZZZ SR. 

Reprezentatívnosť: AZZZ SR v súčasnosti združuje 30 zamestnávateľských zväzov. 
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Legislatívny proces a AZZZ SR 

AZZZ SR je v rámci legislatívneho procesu neopomenuteľný a povinný pripomienkovací 

subjekt. 

1. Všetky rezorty a štátne inštitúcie zverejňujú prostredníctvom „Portálu právnych 

predpisov“ zmeny v zákonoch 

2. Na zmeny reaguje AZZZ SR prostredníctvom svojich členov, ktorí tieto 

zákony/novely/vyhlášky pripomienkujú 

3. AZZZ SR následne zašle pripomienky predkladateľovi zákona, ktorý ich vyhodnotí 

4. Ak sú pripomienky zásadného charakteru, je predkladateľ povinný zvolať rozporové 

konanie, kde privolá všetkých partnerov, ktorí mali k zmenám pripomienky a snaží sa s nimi 

nájsť konsenzus 

5. Zákon následne putuje na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR 

6. Potom sa materiál sa dostáva do rúk Výborom NR SR 

7. Nakoniec materiál postupuje na rokovanie Vlády SR, kde sa schvaľuje finálna verzia 

zákonu, novely, či vyhlášky 

AKTIVITY AZZZ SR 

Kolektívne vyjednávanie 

Kolektívne vyjednávanie je rozhodujúcou a najdôležitejšou formou utvárania a rozvíjania 

právnych vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom. 

Cieľom kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane: 

 mzdových podmienok, 

 podmienok zamestnávania, 
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 vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo 

ich organizáciami), 

Minimálna mzda115 

Každý zamestnanec má v zmysle § 119 ods. 1 Zákonníka práce právny nárok na mzdu 

najmenej vo výške minimálnej mzdy. Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. 

z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje nielen na 

zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale od 1. januára 

2013 aj na fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, 

dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti). 

Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením 

dvomi sumami: 

 v eurách za mesiac (mesačná minimálna mzda) a 

 v eurách za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda). 

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní 

formou mesačnej mzdy. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, než je 

mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri posudzovaní ich právnych nárokov na výšku 

mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy. 

 Sumy minimálnej mzdy116 

 Mesačná minimálna mzda117 

 Hodinová minimálna mzda118 

                                                      
115

 http://www.azzz.sk/aktivity/minimalna-mzda/  
116

 https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-
zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/sumy-minimalnej-mzdy.html  
117

 https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-
zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/mesacna-minimalna-mzda.html  

http://www.azzz.sk/aktivity/minimalna-mzda/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/sumy-minimalnej-mzdy.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/sumy-minimalnej-mzdy.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/mesacna-minimalna-mzda.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/mesacna-minimalna-mzda.html
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 Doplatok do sumy minimálnej mzdy119 

 Legislatíva120 

 

Zamestnávatelia by však minimálnu mzdu chceli určovať inak, ako je tomu v súčasnosti121 

Sociálni partneri mali podľa zákona do 15. júla priestor na vyjednávanie o výške minimálnej 

mzdy na rok 2018. Zástupcovia zamestnávateľov sa však zhodujú, že tieto tradičné rokovania 

minimálnej mzde na rok 2018 sú v tejto forme zbytočné, nakoľko v konečnom dôsledku o 

výške minimálnej mzdy rozhodne vláda podľa svojho vlastného uváženia. 

Podľa názoru AZZZ SR, najlepším riešením by bolo skončiť s každoročným vyjednávaním, čím 

by sa odpolitizovalo vyjednávanie o výške minimálnej mzdy. 

AZZZ SR sa so sociálnymi partnermi chce rozprávať o novom mechanizme, na základe 

ktorého by sa minimálna mzda pravidelne na základe vopred stanovených ukazovateľov 

upravovala. Považuje za zbytočné „tváriť sa“, že dohoda o minimálnej mzde je výsledkom 

sociálneho dialógu, kde zúčastnené strany nedospeli k vzájomne akceptovateľnej dohode. 

Zamestnávatelia požadujú dohodu na mechanizme, ktorý bude predvídateľný a nebude 

znamenať každoročné doťahovanie sa. Tento nový mechanizmus by mohol zahŕňať napríklad 

výšku priemernej mzdy a infláciu. 

Zamestnávatelia by zároveň vedeli predvídať svoje náklady na najbližšie roky. Taktiež 

by sa podľa AZZZ SR vyhli populizmu zo strany politických predstaviteľov, ktorí zvyšovaním 

minimálnej mzdy naháňajú politické preferencie. Zamestnávatelia vnímajú negatívne, že sa 

minimálna mzda stala politickým nástrojom. Je otázne, že či toto naozaj viac neškodí tým, 

                                                                                                                                                                      
118

 https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-
zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/hodinova-minimalna-mzda.html  
119

 https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-
zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/doplatok-do-sumy-minimalnej-mzdy.html  
120

 https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-
zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/legislativa.html  
121

 https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/435628-firmy-chcu-inak-urcovat-minimalnu-mzdu/  

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/hodinova-minimalna-mzda.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/hodinova-minimalna-mzda.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/doplatok-do-sumy-minimalnej-mzdy.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/doplatok-do-sumy-minimalnej-mzdy.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/legislativa.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/odmenovanie/minimalna-mzda/legislativa.html
https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/435628-firmy-chcu-inak-urcovat-minimalnu-mzdu/
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ktorých chce vláda chrániť. Zamestnávatelia samozrejme každý rok počítajú s nejakým 

nárastom minimálnej mzdy, ktorý bol deklarovaný na začiatku volebného obdobia, 

spomínaná suma päťsto eur bola však plánovaná až ku koncu volebného obdobia. 

AZZZ SR upozorňuje aj na to, že od výšky minimálnej mzdy sa odvíja ďalších 42 zákonov, 

čo nie je zanedbateľné číslo. Podstatný je aj fakt, že kvôli vysokému daňovo odvodovému 

zaťaženiu zamestnávateľov dostane v konečnom dôsledku štát viac ako samotný 

zamestnanec. 

4.3. Minimalizácia ekonomických dopadov zvyšovania minimálnej mzdy pre 

zamestnávateľov 

 

Pre pochopenie pohľadu zamestnávateľov na minimálnu mzdu nás musí zaujímať jej vplyv na 

hospodárstvo a ekonomické dopady pri jej zvyšovaní. 

Budeme vychádzať z nasledovných tvrdení zamestnávateľov (založených však často na 

empirických zisteniach), resp. zamestnávateľských združení: 

 Minimálna mzda je vo svojej podstate umelý nástroj (administratívne opatrenie, nie 

vždy v súlade s realitou) na vytvorenie tlaku na rast miezd a je rozšírená tendencia 

prisudzovať mu iba sociálny rozmer122. 

 Vysoká miera nezamestnanosti je spôsobená nízkou výkonnosťou ekonomiky a nijaké 

administratívne opatrenie na jej zníženie nemôže mať dlhodobý efekt – zvyšovanie 

minimálnej mzdy bez ohľadu na ekonomiku nezamestnanosť iba zvýši. 

 Argumenty pre zvýšenie minimálnej mzdy typu „dosiahnuť úroveň miezd vo 

vyspelých krajinách EÚ“ či „zvýšiť rozdiel medzi sociálnymi dávkami a najmenšou 

                                                      
122

 Zamestnávateľov zaujíma najmä ekonomický rozmer minimálnej mzdy a štát musí zaujímať jej prípadný 
vplyv na zamestnanosť. 
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mzdou“ a podobne, sú síce správne, ale neberú ohľad na fakt, že výška miezd je 

zrejme adekvátna výkonnosti ekonomiky123. 

 Minimálnu mzdu je potrebné diferencovať podľa jednotlivých odvetví124 a to podľa 

pravidla, čím nižšia rentabilita, tým nižšie mzdy. 

 O minimálnej mzde nemá rozhodovať vláda, ale sociálni partneri. 

 Zamestnávatelia by radšej privítali diskusiu o znížení nákladov ceny práce pre 

nízkopríjmové skupiny zamestnancov, napríklad rozšírením odvodových úľav, 

s cieľom zvýšiť čistý príjem zamestnancov a znížiť nezamestnanosť 

 Žiaduci rozdiel medzi sociálnymi dávkami a najnižšou mzdou by sa mal dosahovať 

hlavne pomalším rastom sociálnych dávok. 

 

Mzdová nerovnosť: preteky medzi vzdelaním a technológiou? (Piketty, 2015 str. 328 - 332) 

Prečo je mzdová a dôchodková nerovnosť v niektorých spoločenstvách väčšia ako 

v iných? Podľa najširšie akceptovanej teórie ide o preteky medzi vzdelaním a technológiou. 

Táto teória však nevysvetľuje všetko. Neposkytuje napríklad uspokojivé vysvetlenie nástupu 

tzv. supermanažérov a ich vysokých platov, prípadne nerovnosť miezd po roku 1980. naproti 

tomu však daná teória ponúka zaujímavé a dôležité záchytné body, umožňujúce vysvetlenie 

konkrétnych historických vývojových aspektov. 

Táto teória spočíva na dvoch hypotézach. Prvá hovorí, že mzda zamestnanca sa rovná 

jeho hraničnej produktivite, t. j. jeho osobnému prínosu k celkovej produkcii firmy či 

inštitúcie, pre ktorú tento zamestnanec pracuje. Druhá tvrdí, že produktivita zamestnanca 

                                                      
123

 Konkurencieschopnosť ekonomiky tesne súvisí s rastom produktivity. Nemôžeme sa orientovať len na tvorbu 
zamestnanosti, ale aj na vývoj produktivity. Zamestnanci sa sami musia naučiť byť produktívni. K poklesu 
mzdovej nákladovosti je nutné, aby produktivita práce rástla rýchlejšie, ako priemerná mzda. 
124

 Aktuálna sektorová a odvetvová štruktúra v histórii tiež určovala potrebu ľudskej sily a teda aj postavenie 
zamestnancov. 
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závisí predovšetkým od jeho zručností a kvalifikácie, ako aj od ponuky a dopytu po týchto 

zručnostiach v danej spoločnosti125. 

Táto teória je s istého hľadiska síce obmedzená a naivná126, nemožno jej však uprieť 

jednu kladnú vlastnosť. Zdôrazňuje dva spoločenské a ekonomické faktory, ktoré zohrávajú 

zásadnú úlohu pri stanovovaní mzdovej nerovnosti. Sú nimi ponuka a dopyt po konkrétnych 

zručnostiach. V praxi ponuka zručností okrem iného závisí od stavu školstva v danej krajine. 

Koľko osôb má prístup k tomu či onomu typu kvalifikácie, aké kvalitné je vyučovanie, do akej 

miery sa vyučovanie v daných triedach dopĺňa vhodnými skúsenosťami z praxe atď. Dopyt po 

konkrétnych zručnostiach či kvalifikáciách okrem iného závisí od stavu technológií 

dostupných na výrobu statkov a služieb, ktoré sú predmetom spotreby v spoločnosti. Bez 

ohľadu na to, aké ďalšie faktory tento proces ovplyvňujú, je celkom jasné, že tieto dve sily – 

stav vzdelávacieho systému na jednej strane a stav technológie na druhej strane – zohrávajú 

kľúčovú úlohu. Tieto dva faktory samy osebe závisia od mnohých iných vplyvov. Vzdelávací 

systém formuje verejné politiky, kritériá výberu rôznych typov kvalifikácie, spôsob 

financovania, náklady na štúdium pre samotných študentov a ich rodiny, ako aj dostupnosť 

kontinuálneho vzdelávania. Pokrok v oblasti technológií závisí od tempa, akým vznikajú 

inovácie, a od rýchlosti ich realizácie. Všeobecne technologický pokrok zvyšuje dopyt po 

zručnostiach a vytvára nové typy zamestnaní. To vedie ku konceptu pretekov medzi 

vzdelaním a technológiou. Ak sa ponuka zručností nezvýši rovnakým tempom ako potreby 

technológie, tak skupiny zamestnancov, ktorí nemajú dostatočnú kvalifikáciu, budú zarábať 

menej a budú zaradení na pracovné pozície s nižšou hodnotou, čím bude pracovná 

nerovnosť ďalej narastať. Aby sa spoločnosť vyhla takejto situácii, musí školstvo v dostatočne 

                                                      
125

 Napríklad v spoločnosti, kde je len veľmi málo kvalifikovaných inžinierov (takže „ponuka“ inžinierov je slabá) 
a prevládajúca technológia si, naopak, žiada veľa ľudí s inžinierskym vzdelaním (t. j. dopyt je silný), je teda veľmi 
pravdepodobné, že uvedená kombinácia slabej ponuky a silného dopytu povedie k veľmi vysokým platom 
inžinierov (v porovnaní s inými pracovníkmi) a preto aj k výraznej mzdovej nerovnosti medzi dobre platenými 
inžiniermi na jednej strane a ostatnými zamestnancami na druhej strane. 
126

 V praxi totiž nie je produktivita zamestnanca nemenný a objektívny kvantitatívny údaj, a pri určovaní, koľko 
dostane daný zamestnanec zaplatené, často zohráva kľúčovú úlohu relatívna vyjednávacia sila konkrétnych 
sociálnych skupín. 
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rýchlom tempe zvýšiť ponuku nových typov kvalifikácie a produkciu nových typov zručností. 

Navyše, ak sa má nerovnosť znížiť, ponuka nových zručností a kvalifikácií sa musí zvýšiť ešte 

rýchlejším tempom, najmä v prípade jedincov s najmenej kvalitným vzdelaním. 

Skúsenosti z vyspelých západných krajín (napr. USA, Francúzsko, atď.) ukazujú jedným 

smerom: z dlhodobého hľadiska je investícia do vzdelávania dozaista najlepší spôsob na 

zníženie nerovnosti v pracovnej oblasti, ako aj zvýšenie priemernej produktivity pracovnej 

sily na celkový rast hospodárstva. Ak kúpna sila miezd pracovníkov počas jedného storočia 

narástla päťnásobne, bolo to preto, lebo lepšia kvalifikácia a zručnosti v kombinácii 

s technologickým pokrokom päťnásobne zvýšili objem výroby na jedného zamestnanca. 

Vzdelanie a technológie sú teda z dlhodobého hľadiska rozhodujúce determinanty úrovne 

miezd. 

Ak by krajiny intenzívnejšie investovali do kvalitnej odbornej kvalifikácie a rozvinutých 

príležitostí na vzdelávanie a sprístupnili by ich širším vrstvám obyvateľstva, bol by to 

nepochybne najúčinnejší spôsob, ako dosiahnuť nárast miezd v dolnej až strednej časti 

mzdového rebríčka. Znížil by sa tak podiel hornej desatiny nielen na mzdách, ale aj na 

celkovom dôchodku. Otázka, ako uhradiť náklady na vzdelávanie, najmä náklady na vyššie 

vzdelávanie, je v každej krajine jedným z kľúčových problémov 21. storočia127. 

Hranice teoretického modelu: úloha inštitúcií (Piketty, 2015 str. 332 - 334) 

Kľúčovú úlohu z dlhodobého hľadiska rozhodne zohrávajú vzdelanie a technológia. 

Tento teoretický model založený na myšlienke, že mzda konkrétneho pracovníka je vždy 

                                                      
127

 Aj keď vyspelé štáty pripisujú veľký význam kľúčovej úlohe škôl a odborného vzdelávania v rámci podpory 
sociálnej mobility, napriek tomu v teoretickej diskusii o problematike vzdelávania často chýba kontakt 
s realitou, predovšetkým kontakt so skutočnosťou, že najprestížnejšie školy majú tendenciu uprednostňovať 
študentov z privilegovaných spoločenských vrstiev. Nedostatok adekvátnych investícií do vzdelávania hrozí 
vylúčením celých sociálnych skupín z benefitov sociálneho rastu. Medzi mechanizmy, ktoré tlačia smerom ku 
konvergencii, teda k zníženiu nerovností a obmedzeniu ich dosahu môžeme zaradiť konvergenčnú silu, ktorou 
je šírenie vzdelania a investície do poznatkov a zručností. Avšak šírenie vedomostí je iba sčasti prirodzenej 
a spontánnej povahy. Do veľkej miery totiž závisí od vzdelávacích politík štátov, dostupnosti vzdelávania 
a možnosti získať potrebné zručnosti, ako aj od príslušných inštitúcií. 



 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk  

216 

presne určená hraničnou produktivitou, a teda primárne jeho zručnosťami, je však rôznymi 

spôsobmi limitovaný. Ponechajme bokom skutočnosť, že nie vždy stačí investovať do 

kvalifikácie, keďže jestvujúce technológie niekedy nedokážu využiť ponuku zručností 

dostupnú na pracovnom trhu. Rovnako ponechajme bokom, že tento teoretický model, 

prinajmenšom v jeho zjednodušenej forme, predstavuje až príliš inštrumentálny 

a utilitaristický pohľad na kvalifikáciu pracovníkov. Hlavným cieľom sektora zdravotníctva nie 

je zabezpečiť dostatok zdravých pracovníkov pre iné sektory. Podľa rovnakej logiky nie je 

hlavným účelom sektora školstva, pripraviť študentov na zamestnanie v niektorom 

z ostatných sektorov hospodárstva128. 

Ako pochopiť mzdovú nerovnosť, ktorá panuje v súčasnosti? V tomto užšom kontexte 

je hlavným problémom teórie hraničnej produktivity jednoducho to, že nedokáže vysvetliť 

rozmanitosť v rozpoložení miezd, ktorú vidíme v rôznych krajinách a rôznych časových 

úsekoch. Aby sme pochopili dynamiku mzdovej nerovnosti, musíme zapojiť aj iné faktory, 

ako sú napríklad inštitúcie  a pravidlá fungovania pracovného trhu v danej krajine. Pre 

pracovný trh platí ešte viac než pre iné trhy, že nie je len matematickou abstrakciou, ktorej 

fungovanie je bezvýhradne určované prirodzenými a nemennými mechanizmami 

a neúprosnými silami technológie. Naopak, ide o sociálny konštruktu založený na 

špecifických pravidlách a kompromisoch. 

Mzdové tabuľky a minimálna mzda (Piketty, 2015 str. 335 - 338) 

Niet pochýb, že minimálna mzda má zásadnú úlohu pri formovaní a vývoji mzdovej 

nerovnosti. Každá krajina má v tomto ohľade vlastnú históriu a špecifickú chronológiu 

udalostí. Na tom však nie je nič prekvapujúce. Regulácia pracovného trhu závisí od toho, ako 

daná spoločnosť vníma sociálnu spravodlivosť, aké normy si v tejto oblasti vytvorí, a je tiež 

úzko spätá so sociálnou, politickou a kultúrnou históriou každej krajiny. Spojené štáty 

                                                      
128

 Vo všetkých ľudských spoločenstvách majú zdravie a vzdelanie svoju inherentnú a prirodzenú hodnotu. 
Typickou vlastnosťou modernej spoločnosti je, že nielen značný podiel objemu produkcie ale aj vysoký počet 
pracovníkov je vyčlenený na vzdelávanie, kultúru a zdravotníctvo. 
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napríklad využili minimálnu mzdu na zvýšenie platov v dolnej polovici rebríčka v 50. a 60. 

rokoch minulého storočia, ale upustili od tohto nástroja počas 70. rokov. Vo francúzsku to 

bolo presne naopak. Minimálna mzda bola zmrazená v 50. a 60. rokoch minulého storočia, 

ale oveľa častejšie sa využívala počas 70. rokov. 

Spojené kráľovstvo zaviedlo minimálnu mzdu v roku 1999 zhruba na úrovni medzi 

Spojenými štátmi americkými a Francúzskom. Nemecko a Švédsko sa rozhodli zaobísť bez 

minimálnej mzdy na celoštátnej úrovni a ponechali možnosť odborom, aby si dohodli so 

zamestnávateľmi v rámci každého priemyselného odvetvia nielen minimálne mzdy, ale aj 

kompletné mzdové tarify. V praxi tak minimálna mzda v oboch krajinách dosiahla v roku 

2013 v mnohých odvetviach zhruba 10 eur za hodinu (a teda bola ešte vyššia ako v krajinách 

z celoštátne určenou minimálnou mzdou). Minimálna pláca však môže byť výrazne nižšia 

v sektoroch, ktoré sú relatívne neregulované alebo majú nedostatočné zastúpenie odborov. 

Nemecko zvažovalo zavedenie minimálnej mzdy v rokoch 2013 – 2014 s cieľom stanovenia 

spoločného minima. Našim cieľom je uviesť všeobecné princípy na analýzu inštitúcií 

a nástrojov, ktoré regulujú stanovenie miezd (vo všetkých krajinách). 

Aké je vlastne zdôvodnenie existencie minimálnej mzdy a rigidných mzdových taríf? 

V prvom rade nie je vždy ľahké zmerať hraničnú produktivitu daného zamestnanca. Je to 

celkom očividné nielen vo verejnom, ale aj v súkromnom sektore. V rámci organizácie 

zamestnávajúcej desiatky, či dokonca tisícky zamestnancov nie je jednoduchou úlohou 

posúdiť, do akej miery každý jednotlivý pracovník prispieva k celkovému objemu výroby 

danej firmy. Aby sme si boli istí, môžeme odhadnúť hraničnú produktivitu, prinajmenšom pri 

pozíciách, ktoré sa dajú reprodukovať, t. j. môže ich rovnakým spôsobom vykonávať 

ľubovoľný počet zamestnancov. V prípade pracovníka výrobnej linky alebo obsluhy 

zákazníkov v reštaurácii rýchleho občerstvenia môže manažment vypočítať, aký dodatočný 

výnos dokáže vygenerovať jeden pracovník na danej pozícii navyše. Takýto odhad by bol iba 

približný a priniesol by skôr stupnicu viacerých možných úrovní produktivity ako jedno 

absolútne číslo. Ako teda vzhľadom na uvedenú neistotu stanoviť mzdu správne? Jestvuje 
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množstvo dôvodov, aby sme sa domnievali, že ponechať manažmentu absolútnu moc  

v stanovení mzdy každého zamestnanca na mesačnej, pripadne dennej báze by nielenže 

viedlo k svojvôli a nespravodlivosti, ale by pre danú firmu bolo neefektívne. 

Predovšetkým pre danú spoločnosť môže byť efektívne, ak zabezpečí, aby mzdy boli 

relatívne stabilné a nepodliehali sústavným zmenám v závislosti od kolísania tržieb. Majitelia 

a manažment firmy zvyčajne zarábajú omnoho viac a sú výrazne bohatší ako ich 

zamestnanci, a teda ľahšie absorbujú krátkodobé otrasy vedúce k zníženiu ich dôchodkov. Za 

takých okolností môže byť v záujme všetkých zainteresovaných poskytnúť ako súčasť 

pracovnej zmluvy istý druh „poistenia mzdy“ v zmysle, že mesačná mzda daného pracovníka 

je garantovaná (čo nevylučuje poskytovanie bonusov a iných stimulov pre zamestnancov). 

Výplata na mesačnej a nie dennej báze bola revolučnou inováciou, ktorá sa v priebehu 20. 

storočia postupne ujala vo všetkých rozvinutých krajinách. Táto inovácia bola uzákonená 

a stala sa bežnou črtou vyjednávania o mzdách medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. 

Denná mzda, ktorá bola v 19. storočí štandardom, postupne vymizla. To bol kľúčový krok 

v procese formovania pracujúcej triedy. Pracujúci získali právne postavenie a za svoju prácu 

dostávali stabilnú a predvídateľnú odmenu. To ich jednoznačne odlíšilo od nádenníkov 

a pracovníkov najímaných na konkrétnu zákazku, ktorí boli typickými zamestnancami v 18. 

a 19. storočí. 

Toto zdôvodnenie nastavenia miest vopred, má však prirodzene, aj svoje hranice. 

Ďalším klasickým argumentom v prospech minimálnej mzdy a fixných taríf je problematika 

tzv. špecifických investícií. Konkrétne ide o osobitné funkcie a úlohy, ktorých splnenie daná 

firma požaduje. Tie si často od zamestnancov vyžadujú konkrétne investície do firmy, ktoré 

nemajú žiadnu (prípadne len malú) hodnotu pre ostatné firmy. Zamestnanci si napríklad 

musia naštudovať špecifické metódy práce, organizačné procesy alebo zručnosti spojené 

s výrobným procesom danej spoločnosti. Ak by mzdy mohla firma jednostranne stanoviť 

a v ktorejkoľvek chvíli upraviť (takže by zamestnanci dopredu nevedeli, koľko dostanú 

zaplatené), bolo by veľmi pravdepodobné, že by do firmy neinvestovali toľko, koľko by mali. 
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Môže byť preto v záujme všetkých zainteresovaných nastaviť mzdové tarify vopred. Rovnaký 

argument o „špecifických investíciách“ sa dá uplatniť aj na iné rozhodnutia firiem a je 

i hlavným dôvodom na obmedzenie moci akcionárov (ktorí sú v niektorých prípadoch 

vnímaní ako osoby s príliš krátkodobým výhľadom) v prospech usporiadania delenia moci 

v rámci širšej skupiny zainteresovaných (vrátane zamestnancov firmy), ako to bolo v tzv. 

rýnskom modeli kapitalizmu129. To je pravdepodobne najsilnejší argument v prospech 

fixných mzdových taríf. 

Zo všeobecného hľadiska, keďže zamestnávatelia majú väčšiu vyjednávaciu silu ako 

zamestnanci a podmienky „čistej a dokonalej“ konkurencie, ktoré môžeme nájsť 

v najjednoduchších ekonomických modeloch, nie sú v tomto prípade uspokojené, môže byť 

rozumným riešením obmedziť moc zamestnávateľom tým, že stanovíme prísne pravidlá 

v oblasti nastavenia miezd. Ak má napríklad malá skupina zamestnávateľov monopol na 

lokálnom pracovnom trhu (t. j. sú prakticky jediným poskytovateľom pracovných miest, 

povedzme z dôvodu obmedzenej mobility miestnej pracovnej sily), pravdepodobne sa pokúsi 

svoju výhodnú pozíciu využiť tak, že v najväčšej možnej miere zníži mzdy, dokonca azda aj 

pod úroveň hraničnej produktivity pracovníkov. V takýchto podmienkach môže byť 

stanovenie minimálnej mzdy nielen spravodlivé, ale aj účinné v tom zmysle, že nárast 

miezd môže predstavovať pre ekonomiku stimul, ktorý ju posunie bližšie ku konkurenčnej 

rovnováhe a zvýši úroveň zamestnanosti. Tento teoretický model založený na nedokonalej 

hospodárskej súťaži je najzrozumiteľnejším zdôvodnením existencie minimálnej mzdy. 

Cieľom je zabezpečiť, aby žiadny zamestnávateľ nemohol pri využívaní svojej konkurenčnej 

výhody prekročiť isté stanovené medze. 

Všetko prirodzene, opäť závisí od úrovne minimálnej mzdy. Táto hranica nemôže byť 

stanovená v abstraktnom priestore, nezávisle od všeobecnej úrovne zručností a produktivity 

v danej krajine. Rozličné štúdie ukázali, že keď minimálna mzda v určitom štáte klesla 

                                                      
129

 http://news.e-republika.cz/article1958-Ma-rynsky-kapitalismus-je%C5%A1t%C4%9B-budoucnost  

http://news.e-republika.cz/article1958-Ma-rynsky-kapitalismus-je%C5%A1t%C4%9B-budoucnost
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v určitom období na takú nízku úroveň, mohla byť pokojne zvýšená bez toho, aby spôsobila 

straty v zamestnanosti, či dokonca by mohla viesť k nárastu zamestnanosti, tak ako v rámci 

monopsonického modelu130. 

Prirodzene, zvýšenie minimálnej mzdy nemôže pokračovať donekonečna. Pri sústavnom 

zvyšovaní minimálnej mzdy nakoniec prevládnu negatívne dosahy na úroveň zamestnanosti. 

Ak by sa minimálna mzda zdvojnásobila, ba dokonca strojnásobila, bolo by prekvapujúce, 

keby negatívne dôsledky takého kroku neboli dominantné. Je náročnejšie zdôvodniť výrazné 

zvýšenie minimálnej mzdy v krajinách, kde je minimálna mzda už relatívne vysoká (v 

porovnaní s priemernou mzdou a hraničnou produktivitou). Na zvýšenie kúpnej sily slabšie 

platených pracovníkov je vhodnejšie využiť iné nástroje, napríklad zvýšenie kvalifikácie 

pracovnej sily alebo daňovú reformu (navyše tieto dve opatrenia sa navzájom). Minimálna 

mzda by však predsa len nemala byť zmrazená. Zvýšenie miezd nemôže donekonečna 

prekračovať nárast produktivity, ale je rovnako nezdravé (vo väčšine prípadov) potláčať 

nárast miezd pod tempo rastu produktivity. Jednotlivé inštitúcie, nástroje a politiky 

pracovného trhu zohrávajú rôzne úlohy a každú z nich je potrebné využívať primeraným 

spôsobom. 

Pokúsme sa teda o zhrnutie. Najlepším spôsobom, ako z dlhodobého hľadiska zvýšiť mzdy 

a znížiť mzdovú nerovnosť, je investovať do vzdelávania, kvalifikácie a zručností. Z dlhodobej 

perspektívy totiž minimálna mzda a mzdové tarify nedokážu zvýšiť mzdy päť- či 

desaťnásobne. Na dosiahnutie takého pokroku sú rozhodujúce vzdelanie a technológie. 

Predsa však zákony pracovného trhu majú kľúčovú úlohu pri stanovovaní mzdy počas období 

relatívneho pokroku v oblasti vzdelania a rozvoja technológií. Tieto obdobia môžu byť 

v skutočnosti relatívne dlhé sčasti preto, lebo je náročné s istotou zmerať individuálnu 

hraničnú produktivitu každého zamestnanca, a sčasti aj pre problematiku špecifických 

investícií a nedokonalú konkurenciu. 

                                                      
130

 https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/aktuality/analyza-mm.pdf, str. 36 
- 37 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/informacie-media/aktuality/analyza-mm.pdf
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Sociálny dialóg ako prostriedok rastu produktivity 

Dlhodobý rast produktivity a konkurencieschopnosti je významne ovplyvňovaný 

ľudským a sociálnym kapitálom. Tradičný koncept pre úspešnosť podniku na trhu „vyrábať 

viac za menej“ stráca na význame. Hlavná cesta zvyšovania konkurenčnej schopnosti smeruje 

ku zvyšovaniu hodnoty poskytovanej zákazníkovi. Rast potenciálu ľudského a sociálneho 

kapitálu je ovplyvnený partnerstvom medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. V tom je 

nezastupiteľný sociálny dialóg. 

Problém konkurenčnej schopnosti jednotlivých štátov sa v globalizovanej ekonomike 

21. storočia stáva kľúčovou otázkou národného hospodárstva. Príčinou nízkej výkonnosti 

a produktivity národného hospodárstva nespočíva len v nedostatočnom technickom 

vybavení , ale aj v nesprávnej organizácii práce a pracovísk, v neefektívnom využití zdrojov 

a v nedostatočnej motivácii pracovných síl. 

Niektoré, najmä menej rozvinuté štáty majú vo veľkej miere svoju 

konkurencieschopnosť založenú na politike nízkych miezd. Ďalší mzdovo úsporný vývoj vo 

vzťahu mzda – produktivita nie je možné dlhodobo udržať ďalším stláčaním reálnej mzdy, 

zhoršovaním pracovných podmienok, obmedzovaním sociálnej ochrany, či poklesom životnej 

úrovne obyvateľstva. 

Dlhodobý rast produktivity131 a konkurenčnej schopnosti Slovenska je výrazne 

ovplyvnený ľudským a sociálnym kapitálom. Ich rozvoj je jedným z kľúčových činiteľov 

ovplyvňujúcich výkonnosť na podnikovej, ale aj celoštátnej úrovni. Pri tom je nezastupiteľný 

sociálny dialóg medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.  

                                                      
131

 Rozvoj produktivity je významným zdrojom vytvorenia nových pracovísk, ktoré umožnia dosahovanie 
vysokej výkonnosti, efektívne využívanie zdrojov, skvalitňovanie pracovných podmienok, zvyšovanie kvalifikácie 
pracovnej sily, zlepšenie mzdových a sociálnych podmienok. Aktivity a súbory opatrení pre rozvoj produktivity 
podľa osvedčených skúseností by mali byť vyjednané v dialógu so sociálnymi partnermi a ďalšími relevantnými 
inštitúciami a byť organickou súčasťou dohôd a iných spoločných dokumentov uzavretých na centrálnej úrovni, 
na regionálnych úrovniach a v podnikoch. 
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Možno konštatovať, že fungujúce sociálne partnerstvo je nevyhnutným 

predpokladom zvyšovania produktivity, keďže rozvoj produktivity stále viac závisí od kvality 

spolupráce medzi sociálnymi partnermi na všetkých úrovniach. 

Na produktivitu je potrebné sa pozerať z celostného a systematického pohľadu. 

Produktivita musí zahŕňať nielen výrobu, ale celý reťazec tvorby hodnôt. Koncept tzv. 

viacnásobnej produktivity je založený na skúmaní, ako efektívne a účinne podnik využíva 

prácu, kapitál, technológiu, zručnosť zamestnancov a ich motiváciu, manažment 

a organizáciu výroby. Čoraz významnejším sa stáva zvyšovanie produktivity, ako zvyšovaním 

hodnoty poskytovanej zákazníkovi. Spôsob zameraný na znižovanie vstupov, napríklad 

znižovaním nákladov na pracovnú silu sa stáva čím ďalej menej dôležitým. 

Ak chce Slovensko obstáť v globálnej súťaži, musí smerovanie k trvalému rastu 

produktivity ísť cestou rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu. To sú rozhodujúce zložky, 

ktoré výraznou mierou ovplyvňujú rast konkurenčnej schopnosti podniku, ale aj štátu ako 

celku132. 

Produktivita a ľudský a sociálny kapitál 

Pod ľudským kapitálom rozumieme vlastnosti ľudí, ako zručnosť, znalosti, kompetencie 

a postoje, ktoré majú jednotliví zamestnanci podniku. Pod sociálnym kapitálom rozumieme 

vzťahy medzi ľuďmi ako dôveru, komunikáciu, kooperatívnu pracovnú dynamiku a interakciu, 

partnerstvo, spoločné hodnoty, tímovú prácu. Sociálny kapitál a ľudský kapitál sa vzájomne 

podmieňujú a ovplyvňujú. Všetky spôsoby a metódy ktorými sa rozvíja vnútorný ľudský 

a sociálny kapitál sú založené na niekoľkých základných princípoch: 

 zainteresovanosť a účasť na celkovom výkone firmy 

 partnerstvo zamestnancov (pracovníkov) a zamestnávateľov (manažmentu) 

                                                      
132

 Návrhy nových výrobkov sa ľahšie imitujú alebo kopírujú a nová technológia je ľahšie dostupná alebo 
kúpená, avšak jedinečný ľudský kapitál a pracovné systémy a vzťahy je omnoho ťažšie odkopírovať. 
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 rešpekt a uznanie 

 rovnosť a nediskriminácia 

 mobilizácia ĽZ dobrou organizáciou a riadením 

 spravodlivé rozdeľovanie výnosov 

V čase globalizácie už nemá z dlhodobého hľadiska dominantné postavenie finančný 

kapitál a jeho konkurenčná schopnosť, ale rozhodujúcim je práve ľudský a sociálny kapitál, čo 

platí na podnikovej aj celoštátnej úrovni. Pri dnešnej úrovni technológií sa nevystačí 

s manažérskymi praktikami, ktoré sú založené na priamom riadení, na stabilných systémoch, 

procedúrach, pravidlách a reguláciách. V určitom čase sa takéto praktiky stávajú 

neproduktívnymi a neprinášajú požadovaný a potrebný výnos. Riešením je 

samoorganizovanie. Toto je založené na uznávaní spoločenských hodnôt, vzájomnej dôvere, 

spoločnom porozumení, prijatí spoločných cieľov, priorít, filozofií, stratégie. Ľudské 

a sociálne veličiny sú nenapodobiteľné. Tie sa nedajú kúpiť, ale musia sa zrodiť vo vzťahoch 

medzi zamestnancami navzájom, medzi zamestnancami a manažmentom, ale aj medzi 

zamestnancami, manažmentom a vlastníkmi. Rozvíjajúci sociálny kapitál je dnes viacej, ako 

vlastnenie neproduktívneho fixného kapitálu. 

Práve preto manažérske praktiky musia byť založené na vyhľadávaní talentov, rozvojom 

ich schopností, vytvárania prostredia pre otvorenú kooperáciu a partnerstvo. To všetko 

nevznikne samostatne a samovoľne. Musí to byť cieľavedomý proces, premyslene iniciovaný, 

rozvíjaný a kultivovaný. K tomu je potrebné vytvoriť v podniku sústavu nástrojov, ktoré 

nielen nastoľujú takúto kultúru, ale ju obnovujú a rozvíjajú. Dôležitým prostriedkom pre 

vytvorenie takejto podnikovej kultúry patrí aj sociálny dialóg. 

Sociálne práva sú súčasťou ľudských práv, ktoré majú univerzálny charakter. Pracovné 

práva, ako súčasť sociálnych práv sú garantované v individuálnej, ale aj kolektívnej podobe. 

Kolektívne pracovné práva sú predmetom kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami 

zamestnancov a zamestnávateľov na podnikovej, odvetvovej a celoštátnej úrovni. Tieto 
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vzťahy sú v Slovenskej republike upravené v troch nosných zákonoch133. Podľa týchto 

zákonov by sa tieto vzťahy mali viesť formou partnerstva. Pod partnerstvom sa rozumie 

aktívny vzájomný vzťah, založený na spoločnom záujme zabezpečiť konkurenčnú schopnosť, 

životaschopnosť a prosperitu organizácie. Od zamestnancov to vyžaduje stálu zaviazanosť 

a odhodlanie zvyšovať kvalitu a produktivitu. Zamestnávatelia musia prijať zamestnancov 

ako vlastníkov svojich práv a záujmov, ktoré je potrebné plne rešpektovať pri prijímaní 

najdôležitejších rozhodnutí. Je to dynamický proces, založený na riešení nosných 

a rozhodujúcich úloh, v osvojení výziev a potrieb, pri uznaní a rešpektovaní odlišných 

názorov a prístupov, ale najmä v hľadaní a nájdení spoločného záujmu pri riešení 

krátkodobých ale aj dlhodobých cieľov a priorít podniku, odvetvia a štátu. 

Zo širšieho pohľadu sociálny dialóg má predchádzať konfliktom134. Za hlavnú cestu 

riešenia konfliktu sa považuje vyjednávanie, pričom práve takýmto vyjednávaním je 

v podmienkach demokratických štátov sociálny dialóg. 

V SR nie je spokojnosť so sociálnym dialógom. Najmä na celoštátnej úrovni ho kritizujú 

odborári, ale aj zamestnávatelia. Považujú ho za formálny a nedostatočne záväzný pre 

sociálnych partnerov. Je nevyhnutné, presunúť dobré nápady vedúce k zvýšeniu 

zamestnanosti a produktivity, ale aj praktické výsledky vyjednávania, výraznejšie presunúť na 

úroveň odvetví a podnikov. Úspech slovenského hospodárstva je závislý od previazanosti 

celoštátnych, odvetvových a podnikových štruktúr. Len tak je možné odhaliť a rozvinúť 

driemajúci potenciál ľudského a sociálneho kapitálu, ktorý rozhodne o tom, či sa Slovensko 

v dlhodobom horizonte dokáže zaradiť medzi svetových ekonomických lídrov, čo bude 

prospešné pre rozvoj ľudských zdrojov na Slovensku.  

(Slovenské centrum produktivity, 2002 str. 28 - 31) 

                                                      
133

 Zákonník práce, Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní; Zákon č. 106/1999 Z.z. o hospodárskom 
a sociálnom partnerstve (Zákon o tripartite) 
134

 Teoretici ľudských vzťahov vykladajú konflikt ako narušenie alebo zlyhanie sociálnych vzťahov, vzájomného 
porozumenia medzi vedením a pracovníkmi. I keď má konflikt niekoľko pozitívnych funkcií, ako napríklad, že 
energizuje zúčastnené strany, povzbudzuje sebahodnotenie, prispôsobuje 
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4.4. Možnosti na zníženie štátnych zásahov v oblasti minimálnej mzdy 

 

Po tom, keď zamestnanosť v roku 2016 dosiahla svoje historické maximum a miera 

nezamestnanosti svoje historické minimum, ďalšie zlepšovanie týchto parametrov bude 

postupne čoraz ťažšie. Je pravdepodobné, že samotné zvyšovanie celkovej zamestnanosti a 

znižovanie celkovej nezamestnanosti prestanú byť takou atraktívnou prioritou a dôraz sa 

presunie na čiastkové ciele, ako je zvyšovanie zamestnanosti v ekonomicky zaostávajúcich 

regiónoch, v znevýhodnených skupinách a pod. A takisto zrejme zosilnie tlak na zvyšovanie 

miezd. Už od začiatku roka 2017 badať aj v argumentácii politickej elity väčší dôraz na rast 

miezd. Po dlhšej fáze rozmachu zamestnanosti sa objavuje očakávanie, že by sa mohli 

podstatnejšie zvýšiť mzdy (keďže dopyt po práci je vysoký). Preto sa objavujú návrhy na 

relatívne výrazné zvýšenie minimálnej mzdy či na povinnosť zaviesť 13. alebo 14. plat, 

prípadne na rozsiahlejšiu zmenu pracovnej legislatívy (s opatreniami skôr na úkor 

zamestnávateľov). Očakávania rastu mzdovej hladiny sú oprávnené, ale niektoré opatrenia 

by mohli byť neadekvátne (plošné vynucovanie dodatočných platov bez ohľadu na výkonnosť 

podnikov a pod.). Je vysoko pravdepodobné, že aj bez politického tlaku sa bude tempo rastu 

miezd zvyšovať, a to vďaka zostrenej súťaži podnikov pri získavaní zamestnancov (kvôli ťažšej 

dostupnosti voľnej pracovnej sily). (Morvay a kol., 2017 str. 140 - 141) 

Rok 2016 možno označiť za rok obnovy zamestnanosti – v tomto roku nielenže došlo k 

úplnému „pokrízovému“ zotaveniu zamestnanosti, počet pracujúcich osôb dokonca prekonal 

predkrízové hodnoty, úroveň zamestnanosti sa vyšplhala na nové historické maximá. Veľkosť 

skupiny nezamestnaných sa len za posledné tri roky zmenšila o tretinu, miera 

nezamestnanosti v SR je dnes dokonca nižšia, než je priemer eurozóny. Vitálny dopyt po 

pracovnej sile spolu s nezanedbateľným rastom priemernej mzdy, motivuje neaktívne 

obyvateľstvo vstúpiť na pracovný trh; ekonomicky aktívnej populácie pribúda piaty rok v 
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rade, a to i napriek poklesu počtu osôb v produktívnom veku. Priaznivý vývoj na trhu práce 

vrcholiaci najmä v posledných dvoch rokoch priniesol i signály štruktúrnych posunov: k rastu 

celkovej zamestnanosti prispeli vybrané odvetvia služieb vo väčšej miere než priemysel so 

stavebníctvom dohromady; za poklesom počtu nezamestnaných stojí takmer výlučne 

dlhodobá nezamestnanosť, čím sa jej podiel na celkovej nezamestnanosti zmenšil. Miera 

dlhodobej nezamestnanosti sa oproti obdobiu, keď na Slovensku vrcholila, znížila o viac ako 

polovicu, vďaka čomu sa Slovensko z nelichotivej (roky pretrvávajúcej) prvej priečky v 

rozsahu dlhodobej nezamestnanosti v EÚ dostalo na 7. miesto. (Morvay a kol., 2017 str. 103) 

Rastúca ekonomika a silnejúci dopyt po pracovnej sile na jednej strane a nepriaznivo sa 

vyvíjajúca početnosť produktívnej populácie vyústili do situácie, keď časť zamestnávateľov v 

určitých odvetviach a regiónoch hlásia si nedostatok pracovnej sily. „Dovoz“ pracovníkov zo 

zahraničia už nie je na Slovensku novým javom. Spolu s rastúcou nominálnou mzdou to 

vytvára tlak na mieru aktivity, tá by mala naďalej rásť aj v nadchádzajúcom období. (Morvay 

a kol., 2017 str. 105) 

Aktuálny vývoj na trhu práce podnecuje ekonomickú aktivitu. 

Popri inštitucionálnych zmenách (v pracovnej legislatíve alebo parametroch 

sociálneho systému), hlavne priaznivý vývoj zamestnanosti narážajúci na opačný 

demografický trend a výsledný rast miezd dokážu stimulovať vyššiu mieru ekonomickej 

aktivity a motivovať jednak zamestnávateľov obsadiť pracovné miesta i osobami z obvykle 

„znevýhodnených skupín“, jednak osoby mimo pracovného trhu k rozhodnutiu participovať 

na pracovnej sile. (Morvay a kol., 2017 str. 105) 

Súvislosti mzdového vývoja 

Vrcholiaci priaznivý vývoj v oblasti zamestnanosti na pozadí trendu úbytku produktívnej 

populácie prispieva k napätiu medzi dopytom a ponukou práce s jasnou implikáciou pre rast 

mzdy, na druhej strane, „dovoz lacnejšej pracovnej sily“ zo zahraničia, ale i zvyšovanie 
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významu odvetví služieb s obvykle nižšou pridanou hodnotou a produktivitou hrajú naopak 

proti rastu priemernej mzdy. (Morvay a kol., 2017 str. 114 

V súvislosti s ostatným vývojom ekonomickej a sociálnej situácie na Slovensku uvedieme 

niekoľko návrhov na zníženie štátnych zásahov v oblasti minimálnej mzdy: 

Návrh INESS135: 

Za optimálne považuje zrušenie minimálnej mzdy. Teória aj empirické štúdie potvrdzujú, 

že odstránenie tejto bariéry by podporilo tvorbu pracovných miest, a to najmä pre sociálne 

najohrozenejšie (resp. nízkopríjmové) a menej kvalifikované skupiny. Slovenskú republiku v 

súčasnosti zaväzujú Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zavedení metód určenia 

minimálnych miezd č. 26 z roku 1928 (predpis č. 439/1990 Zb.) a Dohovor o metódach 

určenia minimálnych miezd v poľnohospodárstve č. 99 z roku 1951 (predpis č. 470/1990 Zb.) 

okamžité zrušenie minimálnej mzdy neumožňujú. 

Kvôli medzinárodným záväzkom preto INESS navrhuje znížiť minimálnu mzdu na 1 eur, 

resp. na úroveň, ktorá minimalizuje jej vplyv na trh práce. Opatrenie odporúča doplniť 

zavedením odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá by eliminovala riziko zníženia istých 

miezd (resp. sociálneho štandardu) zamestnancov, ktorých príjem je dnes na úrovni 

minimálnej mzdy. Odvodová úľava by tiež podporila vznik desaťtisícov pracovných miest, 

ktoré dnes nevznikajú kvôli celkovým vysokým nákladom práce, a zvýšila by istý príjem 

státisícov zamestnancov.  

Doplňujúci kompromisný návrh - mal by byť zameraný na regióny, resp. sociálne skupiny, 

ktorým existencia minimálnej mzdy škodí najviac. Mladí ľudia do veku 30 rokov tvoria viac 

ako tretinu všetkých nezamestnaných. Jedná sa o skupinu, ktorá často býva v jednej 

domácnosti s rodičmi a má problém nájsť si svoje prvé stabilné zamestnanie. V záujme 

zníženia nezamestnanosti mladých by preto vláda mohla pozastaviť platnosť minimálnej 

                                                      
135

 http://www.iness.sk/sites/default/files/media/file/pdf/publikacie/Minimalna%20mzda_Final.pdf  

http://www.iness.sk/sites/default/files/media/file/pdf/publikacie/Minimalna%20mzda_Final.pdf
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mzdy pre ľudí do veku 30 rokov. Nižšia minimálna mzda platí pre prvozamestnancov aj v 

Poľsku, na Slovensku štát využíva podobný princíp pri absolventskej praxi, resp. stážovaní 

(ktoré je de facto prácou za nulovú mzdu). Neexistuje preto dôvod, prečo túto normu 

nerozšíri na ďalšie sociálne skupiny charakteristické nízkou praxou a vysokou 

nezamestnanosťou. V prípade námietky, že by sa jednalo o diskriminačné opatrenie na 

základe veku, zástupcovia INESS podotýkajú, že sa jedná o rovnaký princíp, akým je napríklad 

rozšírenie nároku platenej dovolenky na 25 dní pre zamestnancov, ktorí dovŕšia vek 33 

rokov. Zatiaľ čo v bohatších regiónoch má minimálna mzda na trh práce (resp. na výšku mzdy 

a nezamestnanosť) len minimálny vplyv, v chudobnejších regiónoch s vysokou mierou 

nezamestnanosti výrazne obmedzuje tvorbu pracovných miest. Alternatívny návrh preto 

dopĺňajú o pozastavenie platnosti minimálnej mzdy v regiónoch, kde miera nezamestnanosti 

presahuje arbitrárne stanovenú mieru evidovanej nezamestnanosti, ktorú je možné stanoviť 

na určité percento.  

Odborári trvajú na minimálnej mzde vo výške 60 percent priemerného platu. 

Argumentujú pritom Európskou sociálnou chartou, ktorá považuje za vhodné zaviesť v 

signatárskych krajinách práve takúto úroveň minimálnej mzdy. Ide však len o teoretické číslo, 

ktoré nezohľadňuje stav ekonomiky. Podnikatelia pokladajú preto požiadavky odborov 

v tomto prípade len za hru čísel, nepodloženú faktmi, keďže odbory podľa nich nemajú 

žiadnu zodpovednosť za chod firiem a požadované platy nemusia zabezpečovať. 

Podľa zákona č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde sa jej výška upravuje vždy k 1. októbru 

vládnym nariadením. Ak zamestnanec zarába menej ako takto stanovené minimum, 

zamestnávateľ mu musí rozdiel doplatiť.  Úroveň minimálneho zárobku sa na Slovensku 

odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok, násobenej 

koeficientom. Na ňom sa majú dohodnúť sociálni partneri.  

Pri určovaní koeficientu zákon tripartite odporúča zohľadniť predovšetkým to, aby 

minimálna mzda prevýšila životné minimum. Tým sa zabezpečuje jej motivačná funkcia 
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stimulujúca záujem o prácu.  Zákon však nehovorí o žiadnom konkrétnom kvantitatívnom 

vzťahu medzi minimálnou mzdou a životným minimom. Ten je na dohode sociálnych 

partnerov.   

Druhé kritérium, s ktorým tradične operujú sociálni partneri, je, aby podiel minimálnej 

mzdy k priemernej mzde rástol. Aj ten je predmetom dohadov a vyjednávania.  

Zamestnávatelia ani vláda nespochybňujú, že tento podiel by mal byť vyšší ako v 

súčasnosti. Nemal by však podľa nich rásť tak strmo a tak rýchlo, ako chcú odbory. 

 

Hoci zákon jasne určuje mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy, neobsahuje kritériá, na 

základe ktorých by k takémuto zvyšovaniu malo dôjsť. Väčšinou sa s zamestnávatelia s 

odborármi nedohodnú, a tak o výške minimálnej mzdy nakoniec rozhoduje vláda.  

Ekonómovia tiež kritizujú spôsob, akým sa určuje minimálna mzda. Ani jeden z troch 

sociálnych partnerov neodvodzuje svoje návrhy na minimálnu mzdu seriózne, často chýbajú 

konkrétne parametre.  

Minimálna mzda na Slovensku by mala byť od budúceho roku 480 eur. Sociálni partneri 

sa na jej raste nedokázali dohodnúť a tak opäť rozhodlo ministerstvo práce – administratívne 

a bez toho, že by jej výška rástla podľa ukazovateľov výkonu ekonomiky136. 

Každý rok jej zvyšovanie sprevádza populizmus politických predstaviteľov, ktorí si zvyšovaním 

minimálnej mzdy naháňajú politické preferencie. Keďže sa sociálni partneri na jej raste 

nedohodli, ministerstvo práce predložilo 14. augusta na rokovanie tripartity vlastný návrh 

nariadenia na sumu 480 eur. Schváli ho vláda. 

                                                      
136 https://www.etrend.sk/podnikanie/minimalna-mzda-je-oblubeny-nastroj-politikov-jej-zvysenie-ale-

pomoze-najma-statu-a-poistovniam.html?split=all 

 

https://www.etrend.sk/podnikanie/minimalna-mzda-je-oblubeny-nastroj-politikov-jej-zvysenie-ale-pomoze-najma-statu-a-poistovniam.html?split=all
https://www.etrend.sk/podnikanie/minimalna-mzda-je-oblubeny-nastroj-politikov-jej-zvysenie-ale-pomoze-najma-statu-a-poistovniam.html?split=all
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Podľa AZZZ SR by bolo preto najlepším riešením skončiť s každoročným vyjednávaním, čím 

by sa odpolitizovalo vyjednávanie o výške minimálnej mzdy. AZZZ SR sa so sociálnymi 

partnermi chce rozprávať o novom mechanizme, na základe ktorého by sa minimálna mzda 

pravidelne na základe vopred stanovených ukazovateľov upravovala. 

Zástupcovia zamestnávateľov požadujú dohodu na mechanizme, ktorý bude predvídateľný 

a nebude znamenať každoročné doťahovanie sa. Tento nový mechanizmus by mohol 

zahŕňať napríklad výšku priemernej mzdy a infláciu. 

 

 

Návrh na vydanie zákona137, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o 

minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 Cieľom predkladaného návrhu je zabezpečiť výrazné zvýšenie reálnych zárobkov 

nízkopríjmových pracujúcich, pričom ťarchu tohto nárastu by okrem zamestnávateľov niesol 

na pleciach predovšetkým štát. Podstata návrhu stojí na troch pilieroch:  

a) naviazaní minimálnej mzdy na 50% priemernej mzdy v národnom hospodárstve – 

naviazanie MM na 50% priemernej mzdy v národnom hospodárstve by predstavovalo 

zvýšenie oproti momentálnemu stavu a priblíženie sa k európskemu priemeru. Prijatím 

návrhu zákona by sa zo zvyšovania minimálnej mzdy stal transparentný proces, ktorý bude 

presne nastavený podľa toho, ako sa darí ekonomike. Tým sa zabráni arbitrárnemu 

rozhodovaniu v zásadnej ekonomickej otázke. Navrhovaný spôsob výpočtu minimálnej mzdy 

znamená pre zamestnávateľov predvídateľnosť rastu mzdových nákladov v budúcich rokoch, 

stabilitu pracovných miest pre nízkopríjmových zamestnancov a trvalý rast ich čistých 

príjmov,  

                                                      
137

 Návrh predložili poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Jozef Mihál 
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Zdroj: Štatistický úrad, MPSVaR SR 

 

b) nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody 

zamestnanca do Sociálnej poisťovne,  

c) odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy. 

 Predkladatelia argumentujú, že spôsob zvyšovania minimálnej mzdy je potrebné 

zmeniť aj preto, že zo súčasného spôsobu zvyšovania minimálnej mzdy profituje 

predovšetkým štát, až potom zamestnanec. Napríklad pri ohlásenom zvýšení minimálnej 

mzdy o 50 eur by platilo, že čistá minimálna mzda zamestnanca sa zvýši len o 32 eur a 

náklady zamestnávateľa stúpnu až o 77 eur. 

 Akceptovaním pilierov, na ktorých stojí predložený návrh zákona by bola v roku 2018 

hrubá minimálna mzda 456 eur, čistá minimálna mzda 413 eur a zamestnávatelia by pri 

minimálnej mzde mali mzdové náklady 571 eur. Oproti roku 2017 by čistá minimálna mzda 

zamestnancov stúpla z 374 eur o 39 eur. Mzdové náklady zamestnávateľov by pri minimálnej 
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mzde stúpli z 561 eur o 10 eur (zvýšenie o menej ako 2%). Na porovnanie, prijatím 

deklarovaného vládneho návrhu by sa v roku 2018 hrubá minimálna mzda síce zvýšila na 480 

eur, ale čistá minimálna mzda zamestnancov by bola len 403 eur, pričom mzdové náklady 

zamestnávateľov by stúpli až na 631 eur. 

 Zvyšovanie minimálnej mzdy podľa nového modelu by prenieslo ťarchu najmä na 

štátny rozpočet. Ak ale predstavitelia vlády opakovane konštatujú, že daňové a odvodové 

príjmy permanentne stúpajú, je potom podľa názoru predkladateľov férové, aby sa časť 

týchto príjmov vrátila práve pracujúcim v podobe nižších daní a odvodov. Zvýšenie čistých 

príjmov zamestnancov s minimálnou mzdou nemôže byť dosahované len zvýšením 

mzdových nákladov, ale musí sa na ňom podieľať aj štát vhodnou daňovou a odvodovou 

politikou. 

 Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými 

zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je 

Slovenská republika viazaná. 

 

 

Návrh by teda v praxi znamenal nasledovné: 

1. doterajšia právomoc sociálnych partnerov a štátu dohodnúť sa na úprave sumy 

minimálnej mzdy. Ak sa však dohoda nedosiahne, automaticky sa uplatní nový 

mechanizmus jej určovania, 

2. ak sa tripartita nedohodne, suma minimálnej mzdy by mala byť 50 percent zo sumy 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy 

minimálnej mzdy, 
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3. nezdaniteľná časť základu dane by mala byť vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody 

zamestnanca do Sociálnej poisťovne (nemocenské poistenie 1,4 percenta, starobné 

poistenie 4 percentá, invalidné poistenie 3 percentá, poistenie v nezamestnanosti 1 

percento, spolu sociálne poistenie 9,4 percenta), 

4. odpočítateľná položka by sa mala naviazať na platnú minimálnu mzdu bez nutnosti 

každoročnej novelizácie právnej úpravy. 

Všetky návrhy na znižovanie štátnych (a tým samozrejme aj politických) zásahov do 

určovania výšky minimálnej mzdy v sebe zahŕňajú snahu, dohodnúť sa na mechanizme ktorý 

bude predvídateľný a nebude znamenať každoročné doťahovanie sa. Vzorec by mohol 

zahŕňať napríklad výšku priemernej mzdy a infláciu. AZZZ SR sa so sociálnymi partnermi chce 

rozprávať o novom mechanizme, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne 

upravovala na základe vopred stanovených ukazovateľov. 

Finálny návrh na stanovovanie výšky minimálnej mzdy na ročnom základe by teda mohol 

byť funkciou (F) niekoľkých faktorov, resp. ukazovateľov a veličín: 

Výška MM = F (výška priemernej mzdy v národnom hospodárstve138; inflácia; index 

spotrebiteľských cien; platobná schopnosť podnikov; atď.) 

Sprievodnými opatreniami by mohli byť už spomínané daňové a odvodové opatrenia 

(návrh poslancov Mihála a Beblavého). 

Ak chceme načrtnúť ďalšie možnosti na zníženie štátnych zásahov v oblasti minimálnej 

mzdy, na ktorých úspešnej implementácii by sa mali podieľať všetci sociálni partneri, 

musíme brať do úvahy aj predikciu vývoja na Slovensku a v Európskej únii, čo sa týka 

ekonomiky, konkurencieschopnosti, produktivity, zamestnanosti, pracovného trhu, 

pracovného práva, resp. inej legislatívy. 

                                                      
138

 Potom sektorová minimálna mzda by mohla byť počítaná napríklad na základe priemernej mzdy v 
konkrétnom odvetví. 
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Uvedené môže byť determinované pozíciou Slovenska v rámci Európskej únie, v poslednom 

čase sa hovorí o tzv. jadre EÚ, kam by Slovensko podľa vyjadrení čelných predstaviteľov štátu 

chcelo patriť139. Najlepšiu perspektívu ostať v jadre EÚ majú členovia eurozóny. 

 

V každom prípade platí, že členské krajiny Európskej únie čaká niekoľko výziev, medzi ktoré 

môžeme zaradiť napríklad tie, ktoré uvádza Diskusný dokument Európskej komisie 

o sociálnom rozmere Európy140: 

 

1. Zvládnutie štvrtej priemyselnej revolúcie a zmien na európskom pracovnom trhu 

Podľa Diskusného dokumentu Európskej komisie o sociálnom rozmere Európy až 16 

miliónov Európanov, teda 3 % populácie EÚ, dlhodobo žije a pracuje v inom členskom štáte. 

Ďalších 1,7 milióna Európanov, teda 1 % pracovnej sily EÚ, denne prekračuje vnútorné 

hranice EÚ na ceste za prácou. Pokiaľ ide o občanov SR, za hranicami ich žije a pracuje 300-

tisíc a ďalšie desaťtisíce tam periodicky dochádzajú. 

 

Na európskom aj svetovom pracovnom trhu sa však začínajú diať veľké zmeny. 

Zrýchľovanie digitalizácie, automatizácie a robotizácie, ako aj nástup umelej inteligencie, 

internetu vecí a 3D tlače zásadne menia prácu, ako ju poznáme dnes. Hovorí sa tomu štvrtá 

priemyselná revolúcia. 

 

                                                      
139

 Debata ohľadom budúcnosti Slovenska v Európskej únii prerástla do zásadného sporu o to, či by Slovensko 
vôbec malo ostať v jadre EÚ, kde je už 8 rokov, a ďalej sa integrovať, alebo by malo radšej jadro EÚ opustiť, a to 
jednoducho tak, že sa ďalej integrovať odmietne. V skutočnosti sa totiž nielen v Europarlamente hovorí o 
budúcnosti EÚ a eurozóny už roky. Témy a oblasti ďalšej európskej integrácie sú verejne dostupné v knihách a 
publikáciách a diskutuje sa o nich. Zaujíma nás, ako bude vyzerať jadro EÚ o pár rokov? A čo prinesie Slovákom? 
140 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-

europe_sk.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_sk.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9x2FmHR4XTdVUt2OE92cERYOEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B9x2FmHR4XTdVUt2OE92cERYOEk/view
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_sk.pdf
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Podľa Európskej komisie bude do roku 2055 možné automatizovať až polovicu 

pracovných činností. Inými slovami, približne každé druhé pracovné miesto môže zaniknúť 

alebo sa od základov zmení. Európania budú už v rámci jednej či dvoch generácií striedať aj 

10 zamestnaní za život. Väčšina z dnes začínajúcich školákov sa uplatní na úplne nových, ešte 

neexistujúcich pracovných pozíciách. 

 

Slovensko môžu tieto zmeny negatívne zasiahnuť. Státisícom ľudí, ktorí pracujú v 

slovenských podnikoch, hrozí, že v nasledujúcich rokoch prídu o zamestnanie. A 

ďalšie desaťtisíce môžu prichádzať o prácu za hranicami, vracať sa domov a 

posilňovať rady tunajších nezamestnaných. 

 

Ak ale ostaneme v jadre EÚ, nebudeme sa musieť s týmito výzvami popasovať sami. 

Ekonomická migrácia a štvrtá priemyselná revolúcia zasahujú každý členský štát EÚ. A 

Európa ako celok zložený z rôznorodých prvkov (Pobaltie trápi emigrácia, ale Francúzsko 

imigrácia; automatizácia ovplyvní viac slovenský priemysel než grécky turizmus) má potenciál 

zvládnuť tieto zmeny. Európska komisia hovorí už dnes o týchto celoeurópskych nástrojoch: 

 

1) zdieľanie najlepších skúseností (nemecké duálne vzdelávanie, fínske testovanie 

univerzálneho základného príjmu); 

2) fond na rekvalifikáciu ľudí, ktorí prídu o prácu v dôsledku štvrtej priemyselnej 

revolúcie; 

3) fond na riešenie otrasov v jednotlivých pracovných odvetviach, regiónoch alebo 

štátoch; 

4) spoločné plánovanie a organizovanie vzdelávania lekárov a zdravotných sestier 

(reakcia na odchody absolventov zdravotníckych škôl do západnej Európy); 

5) Európsky inšpektorát práce (väčšia ochrana pracovníkov v cudzine); 

6) Európska dopravná agentúra (riešenie odmeňovania vodičov kamiónov). 
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2. Európska minimálna mzda 

Ak jadro EÚ pokročí v integrácii v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, do budúcna 

nemožno vylúčiť ani zavedenie „spoločných sociálnych noriem“, ako to predpovedá Európska 

komisia. V praxi by to znamenalo zavedenie európskych minimálnych dávok či európskej 

minimálnej mzdy. 

 

Európska minimálna mzda by vyriešila hneď niekoľko problémov súčasnej EÚ. Pre 

chudobnejšie členské štáty by bola „zadosťučinením“ v situácii, keď je produktivita ich 

podnikov a cenová úroveň v ich obchodoch dlhodobo porovnateľná s bohatšími členskými 

štátmi, ale platy sú stále aj trojnásobne nižšie. 

Keďže európska minimálna mzda by vytvárala tlak na rast národných priemerných miezd, 

chudobnejšie členské štáty by sa vďaka nej mohli vyhnúť hromadným štrajkom 

zamestnancov a posilňovaniu euroskeptických politických síl. Ako ukázal štrajk v 

bratislavskom Volkswagene, pocit nespravodlivosti v odmeňovaní je prítomný aj na 

Slovensku. Naše nízke platy sú pritom témou aj ďalej na západ. Západoeurópania citlivo 

vnímajú jednak odchody ich firiem k nám ako aj prílev našincov k nim.  

 

Dnes si myšlienka európskej minimálnej mzdy získava podporu naprieč Úniou. 

Európska minimálna mzda by skutočne mohla byť prijateľná, síce z rôznych dôvodov, pre 

viaceré členské štáty. Na východe by zdvihla životný štandard a na západe upokojila 

obyvateľstvo zneistené odchodmi firiem a ekonomickou imigráciou. 

 

A keďže po eure a Schengene chýba Európe nejaký ambiciózny cieľ, ktorý by zjednotil 

väčšinu štátov a získal si podporu väčšiny populácie, európska minimálna mzda môže byť 

predmetom bruselských rokovaní už čoskoro. 
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Ak sa tak stane, bude potrebné nájsť odpoveď, kto ju zaplatí. Poskladali by sa na ňu 

firmy, predovšetkým tie nadnárodné, ktoré už ukázali, že vedia spolupracovať s európskymi 

vládami aj na svoj úkor, napríklad zavádzaním ekologických opatrení? Zaplatili by časť 

chudobnejšie štáty, napríklad cez ďalšie daňové úľavy pre firmy? Alebo by to dotovali 

bohatšie štáty prostredníctvom nového európskeho fondu, z ktorého by čerpali 

zamestnávatelia? Keďže v Európe býva zvykom hľadať riešenie, ktoré je priechodné pre 

väčšinu, mohlo by ísť o kombináciu zdrojov. 

 

 

3. Eurofondy a dotácie 

Zbližovanie životnej úrovne sa bude v jadre EÚ okrem vyššie spomenutých nástrojov 

(spoločné opatrenia na trhu práce, európska minimálna mzda, dobudovanie eurozóny) 

uskutočňovať aj tradične, prostredníctvom eurofondov. 

 

Systém ich fungovania však čakajú dve veľké skúšky. Po prvé, v dôsledku odchodu 

Spojeného kráľovstva z EÚ bude po roku 2020 chýbať v rozpočte EÚ každoročne zhruba 10 

miliárd eur. Po druhé, západoeurópske štáty, ktoré by tieto straty mali vykryť, paradoxne 

zvažujú prispievať ešte menej. Od roku 2015 v nich totiž silnie myšlienka okresať finančnú 

pomoc tým členom EÚ, ktorých vlády sú v zásadných otázkach nesolidárne, doma sa správajú 

nedemokraticky a sú známe dlhoročnou protieurópskou rétoriku. 

 

Záujmom bohatších krajín totiž bude, aj vzhľadom na politicky citlivé projekty typu 

európskej minimálnej mzdy, aby sa životná úroveň zbližovala čo najrýchlejšie v rámci jadra, 

nie mimo neho. 

 

Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy  
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Európska komisia predložila 1. marca 2017 Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorá 

otvorila rozsiahlu diskusiu o budúcej Európskej únii s 27 členskými štátmi. 

V posledných šiestich desaťročiach európska integrácia úspešne 

prispela k vytváraniu týchto príležitostí pre všetkých občanov a zvyšovaniu sociálnych 

štandardov v prípade každého jedného členského štátu. Napriek týmto výsledkom v celej 

Európe pretrvávajú problémy. Hospodárska kríza zanechala hlboké stopy. Ľudia si kladú 

otázku, či sú výhody a problémy, ktoré vznikajú otvorením trhov a spoločností, ako aj 

inováciou a technologickými zmenami, rozdelené rovnomerne. Ich dôvera v schopnosť 

Európy formovať budúcnosť a vytvárať spravodlivé a prosperujúce spoločnosti sa naštrbila. 

Spoločné snahy, ktoré má EÚ v sociálnej oblasti, sú jedným zo spôsobov, ako opäť získať 

podporu a prevziať kontrolu nad svojou budúcnosťou. 

 

Aj keď medzi krajinami pretrvávajú rozdiely v hospodárskom rozvoji a sociálnych 

tradíciách, neustále dochádza k posilňovaniu individuálnych aj kolektívnych sociálnych práva 

a zlepšovanie spolupráce so sociálnymi partnermi na európskej a vnútroštátnej úrovni. 

Rámec EÚ urýchlil vývoj účinnejších politík a dosiahnutie spravodlivejších sociálnych 

výsledkov. 

 

Perspektívne by sa malo diskutovať o tom, ako prispôsobiť európske sociálne modely 

súčasným a budúcim výzvam a ako stimulovať sociálne zmýšľanie v Európe. 

 

Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy predstavuje príspevok Európskej 

komisie do tejto diskusie. V dokumente sa mapujú trendy a výzvy, a čo je najdôležitejšie, 

poukazuje sa na možnosti, ako premeniť snahy na realitu, ako pripraviť Európanov na svet v 

roku 2025 a dokázať sa lepšie prispôsobiť. Ekonomické, sociálne a politické argumenty v 

prospech sociálnej Európy sú dostatočne presvedčivé. Je potrebné sa len dohodnúť na tom, 

ako bude v budúcnosti vyzerať. 
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V Európe sú v sociálnej realite veľké rozdiely v závislosti od toho, kde človek žije a 

pracuje. Napriek spoločným prvkom existuje v Európe celý rad tradícií, skúseností a 

životných situácií. Vzdelávanie a zdravotníctvo, modely zamestnávania, mzdy, príjmy a 

systémy sociálnej ochrany sú stále veľmi rozdielne. 

 

V Európe išlo vždy o zosúlaďovanie141 smerom k vyššej životnej úrovni. Ak 

konvergenciu v ekonomických výkonoch v priebehu času dopĺňa konvergencia sociálnych 

podmienok, zmenšuje sa strach zo „sociálneho dampingu“ a podporuje sa jednotný trh. 

Konvergencia sa však musí uskutočniť v primeranom časovom období, aby sa krajiny, ľudia a 

podniky mohli prispôsobiť. 

 

Ekonomické ukazovatele životnej úrovne sú v Európe rozdielne. Veľkú výpovednú 

hodnotu však nemajú ani celoštátne priemery, keďže zakrývajú ešte väčšie rozdiely v rámci 

členských štátov, pretože častým prípadom je, že v menej prosperujúcich krajinách sa 

nachádzajú relatívne bohaté oblasti a naopak. Spravidla sú hlavné mestá podstatne bohatšie 

ako iné regióny. Z hľadiska hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa je napríklad 

Bratislava v súčasnosti piatym najbohatším regiónom v EÚ. 

 

Okrem trhu práce majú krajiny EÚ-27 aj celý rad rozdielov vo svojich systémoch sociálneho 

zabezpečenia a sociálnej ochrany, pokiaľ ide o politické nastavenie a rozpočtové prostriedky. 

 

Spôsoby fungovania systémov sociálneho zabezpečenia odrážajú rozdielne tradície, 

ktoré sú 

dedičstvom minulého storočia. Tieto systémy zavedené v Európe koncom 19. storočia mali 

od začiatku riešiť problémy súvisiace s priemyselnou érou. Väčšina systémov sa vytvorila po 

                                                      
141 V Európskej únii dochádza ku konvergencii najmä prostredníctvom vnútorného trhu a podpory fondov EÚ 
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druhej svetovej vojne, no niektoré sa v plnej miere rozvinuli až v 80. a 90. rokoch minulého 

storočia. Pokiaľ ide o rozdiely, významnými parametrami sú výška rozpočtových prostriedkov 

a spôsob ich prideľovania, zdroj financovania, stupeň pokrytia rizík obyvateľstva a úloha 

sociálnych partnerov. 

 

Systémy sociálnej ochrany – v kombinácii so zdaňovaním – pomáhajú zmenšovať príjmovú 

nerovnosť, ktorá existuje aj medzi regiónmi v rámci členských štátov. 

 

Celosvetová finančná a hospodárska kríza, ktorá sa začala v roku 2008, viedla v 

mnohých častiach EÚ k vysokej úrovni nezamestnanosti, verejnému dlhu a súkromnému 

dlhu. Kríza vyostrila problémy, ktoré už určitý čas existovali, a preto niektoré krajiny zasiahla 

viac ako iné. Investičné prostredie bolo v niektorých krajinách lepšie, niektoré podniky boli 

konkurencieschopnejšie a niektoré trhy práce a sociálne systémy lepšie absorbovali šoky, 

vďaka čomu boli schopné účinnejšie sa chrániť pred negatívnym vplyvom krízy. 

 

Kríza sa výrazne prejavila v tom, že mnohým Európanom príjem stagnoval alebo 

dokonca klesol. Zatiaľ čo reálny disponibilný príjem – inými slovami príjem, ktorý majú 

domácnosti k dispozícii po zdanení – sa v poslednom čase začal zvyšovať, súčasné úrovne 

príjmu sú v zásade rovnaké ako v roku 2008. Okrem toho riziko chudoby zostáva vysoké aj v 

našich prosperujúcich spoločnostiach. Podľa odhadov hrozí riziko chudoby alebo sociálneho 

vylúčenia takmer štvrtine obyvateľov EÚ-27. 

 

Medzi faktory, ktoré budú čoraz viac určovať budúcnosť našich spoločností a ekonomík, 

patria vzdelávanie a zručnosti. V Európe vznikli niektoré najinovatívnejšie vzdelávacie 

systémy a systémy vyššieho odborného vzdelávania na svete. 
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Štruktúra spoločnosti v Európe sa v poslednom desaťročí významne zmenila a na 

spôsob, akým žijeme a pracujeme, majú výrazný vplyv globálne faktory. Tieto trendy sú 

zväčša nezvratné a v nasledujúcich rokoch sa pravdepodobne ešte zintenzívnia vo všetkých 

27 členských krajinách. Prinesú mnoho spoločných výziev, zároveň však vytvoria nové 

príležitosti. 

 

Znižovanie počtu pracovnej sily môže takisto ohroziť našu schopnosť udržať si úroveň 

hospodárskeho rastu. Hoci viac ľudí z každej generácie je ochotných pracovať a to aj dlhšie, 

nemusí sa tým pokryť celkový pokles v počte obyvateľov. 

 

Formuje sa nový svet práce 

Pracovný život prešiel radikálnou transformáciou z dôvodu kombinovaného vplyvu 

technologického pokroku, globalizácie a rastu odvetvia služieb. Kolaboratívne hospodárstvo 

a online platformy pretvárajú celé odvetvia hospodárstva. Pracovníci musia držať krok s 

vyšším tempom zmien s cieľom získať nové zručnosti a prispôsobiť sa novým modelom 

podnikania alebo meniacim sa preferenciám spotrebiteľov. 

 

Pre niektorých tieto zmeny predstavujú nevídané príležitosti a pružnejšie formy práce 

vďaka využívaniu digitálnych nástrojov a narastajúcemu významu pružného pracovného času 

a telepráce. Pre niektorých ľudí sú však zdrojom neistoty. 

 

Do roku 2025 budú pracovné modely a kariérne dráhy ešte rozmanitejšie než dnes. V 

rámci jednej či dvoch generácií sa situácia priemerného európskeho pracovníka môže zmeniť 

z jedného zamestnania na celý život na viac ako desať zamestnaní, ktoré za svoj pracovný 

život vystrieda. Využívanie práce na diaľku alebo mobilnej práce sa stane jednoduchším a 

bežnejším. To odráža trend smerom k pružnosti pracovníkov na rozmanitejšom trhu práce. 

Pokiaľ ide o prácu, čoraz väčší dôraz sa bude klásť na výstupy a výsledky než na fyzickú 
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prítomnosť na určitom mieste, čo ľuďom prinesie viac príležitostí pracovať ako nezávislí 

pracovníci a skombinovať viac zamestnaní v tom istom čase. Mnoho z týchto zmien už začalo 

nadobúdať kontúry a to, ako budeme na túto transformáciu reagovať a ako ju budeme 

podporovať dnes, rozhodne o tom, akú podobu bude mať svet práce v budúcnosti. 

 

Toto je príznačné pre čoraz rozmanitejšie a nepravidelnejšie pracovné modely a podmienky, 

ktoré znamenajú koniec tradičných kariér. Nahradia ich nové formy zmlúv, väčšia územná 

mobilita a ďalšie zmeny v oblasti pracovných miest a pracovného postavenia. 

 

Kým nové druhy zmlúv môžu byť odrazovým mostíkom do sveta práce, existuje tu aj 

riziko narastajúcej polarizácie trhu práce, čoho dôkazom sú narastajúce rozdiely v mzdách a 

ľudia s nízkou kvalifikáciou, ktorí uviazli na nízko kvalitných pracovných miestach a majú len 

málo vyhliadok na postup. 

 

Tabuľka 4: Nová realita európskeho trhu práce 

Pred 10 rokmi Dnes 

67 % Európanov bolo zamestnaných 

v odvetví služieb 

72 % Európanov je zamestnaných v odvetví 

služieb 

3 z 5 Európanov pracovali u toho istého 

zamestnávateľa viac ako 10 rokov 

2 z 5 Európanov pracujú u toho istého 

zamestnávateľa viac ako 10 rokov 

1 zo 14 Európanov využíval teleprácu 1 zo 6 Európanov využíva teleprácu 

33 miliónov Európanov pracovalo na kratší 

pracovný čas a 18,5 milióna malo dočasné 

pracovné zmluvy 

44 miliónov Európanov pracuje na kratší 

pracovný čas a 22 milióna má dočasné 

pracovné zmluvy 

8 miliónov občanov EÚ žilo a pracovalo 

v inom členskom štáte EÚ 

Viac ako 16 miliónov občanov EÚ žije 

a pracuje v inom členskom štáte EÚ 

16 miliónov Európanov vo veku 55 až 64 

rokov bolo aktívnych na trhu práce 

32 miliónov Európanov vo veku 55 až 64 

rokov je aktívnych na trhu práce, do roku 

2025 ich bude 38 miliónov 

Zdroj: Európska komisia 
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Tabuľka 5: Výzvy pre pracovný život v budúcnosti 

Doteraz Budúce trendy 

Prírastkové inovácie Prelomové inovácie 

Ľudia obsluhujúci zariadenia Ľudia monitorujúci zariadenia 

Dlhodobé pracovné zmluvy a zamestnanie 

založené na mzdách 

Pružné pracovné zmluvy a nové formy 

zamestnania142 

Lineárne kariéry založené na 

predchádzajúcom vzdelaní 

Dynamické kariéry s periodickou 

rekvalifikáciou a celoživotným vzdelávaním 

Špecializácia v oblasti zručností Interdisciplinárne kompetencie a tvorivé 

zručnosti 

Práca na pracovisku a oddelenie pracovného 

a súkromného života 

Práca kedykoľvek, kdekoľvek a prepojenie 

pracovného a súkromného života 

Zdroj: Európska komisia 

 

Vzhľadom na tempo digitalizácie a hospodárskych zmien niektoré z dnešných 

pracovných miest zaniknú a zručnosti potrebné na ich vykonávanie zastarajú. Vzdelávacie 

systémy je potrebné zmodernizovať v záujme riešenia týchto výziev. Je pravdepodobné, že 

väčšina detí, ktoré dnes začínajú navštevovať základnú školu, sa uplatnia v úplne nových, 

zatiaľ neexistujúcich druhoch pracovných miest. 

 

To vyvoláva mnoho otázok o budúcnosti práce ako takej. Bude v budúcnosti viac 

alebo menej pracovných miest? Budú existujúce pracovné miesta „kvalitnými pracovnými 

miestami“? Majú súčasní a budúci pracovníci správne zručnosti, aby ich mohli zastávať? 

Úplný vplyv automatizácie a umelej inteligencie na dostupnosť pracovných miest v 

budúcnosti a rýchlosť, akou sa tento vplyv môže prejaviť, je náročné predvídať. Z niektorých 

štúdií vyplýva, že do roku 2055 by bolo možné automatizovať polovicu súčasných pracovných 

                                                      
142

 Hodinová minimálna mzda pokryje väčšinu týchto zmlúv a foriem zamestnania 
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činností. Je však isté, že pracovníci všetkých vekových skupín budú čoraz viac nútení 

prispôsobovať svoje zručnosti technologickým zmenám a nepretržite ich aktualizovať. Toto je 

realita, na ktorú sa európske spoločnosti, školy, školiace strediská a univerzity potrebujú 

pripraviť. 

 

Nový svet práce nastoľuje otázky týkajúce sa kvality pracovných miest v budúcnosti, 

pokiaľ ide o zárobky, istotu zamestnania a pracovné podmienky. Okrem toho má vplyv na 

oblasti ako siete sociálnej pomoci, dávky, plánovanie dôchodku, starostlivosť o deti a 

zdravotná starostlivosť. Zároveň môže zahŕňať prispôsobenie pracovného času, obdobia 

odpočinku a požiadavky na zdravie a bezpečnosť. 

 

Kapacity orgánov verejnej moci, podnikov a jednotlivcov reagovať a prispôsobiť sa sú 

ohrozené. Prebiehajúce zmeny budú prinášať významné nové výzvy z hľadiska vzdelávania, 

odbornej prípravy, zručností, celoživotného vzdelávania, riadenia ľudských zdrojov a 

schopnosti zvládať komplexné prechody medzi zamestnaniami počas života 

jednotlivca. Súčasťou tohto procesu bude aj zavedenie nových sociálnych práv, ktoré budú 

primerané meniacemu sa pracovnému svetu. 

 

Napriek mnohým prebiehajúcim reformám nie sú sociálne štáty vždy dobre 

uspôsobené na to, aby sa prispôsobili týmto novým a z veľkej časti nevídaným výzvam. Nejde 

len o otázku finančnej udržateľnosti. Ide tu o zabezpečenie správnych bezpečnostných sietí a 

nových spôsobov ochrany, ktoré majú jednotlivcom pomôcť naplno využívať svoje 

schopnosti a žiť svoj život a spoločnosti majú umožniť dobre fungovať. Systémy sociálnej 

ochrany stále podliehajú mnohým obmedzeniam, najmä pokiaľ ide o ich rozsah a prístup k 

nim. Napríklad v krajinách, ktoré majú dlhodobú tradíciu spoliehania sa na podporu rodiny a 

na dôchodky ako zdroj príjmu pre širšiu rodinu, vznikla potreba rozvinúť a posilniť systémy 

daní a dávok, ktoré sú viac zamerané na jednotlivca, univerzálnejšie a viac závislé od 
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majetkových pomerov. Ďalej sú tu krajiny, ktoré sa dlhodobo spoliehali na reštriktívne 

právne predpisy v oblasti ochrany zamestnanosti ako na spôsob ochrany pracujúcich, čo však 

bolo na úkor mladých uchádzačov o zamestnanie. 

 

Pri úvahách o nových spôsoboch ochrany v budúcnosti vystupuje do popredia 

potreba modernizovať naše systémy vzdelávania a odbornej prípravy a rozšíriť programy 

celoživotného vzdelávania v záujme uľahčenia mobility v zamestnaní a riešenia problémov 

nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami. Globálna konkurencia v oblasti 

zručností sa neustále zvyšuje a napriek tomu, že väčšina európskych krajín zostáva na 

vrcholných priečkach medzinárodného rebríčka zručností, mnohé z nich zaostali za krajinami 

Ázie, Oceánie a Blízkeho východu. 

 

Európania tieto trendy citlivo vnímajú a vplyv krízy ešte zvýšil očakávania a 

zintenzívnil obavy mnohých občanov. Z prieskumov neustále vyplýva, že zamestnanosť a 

sociálna politika sú pre Európanov najdôležitejšími prioritami. Európania si tradične cenia 

štandard, aký majú v oblasti sociálneho zabezpečenia, zároveň prejavujú istú nespokojnosť s 

tým, ako k ich obavám pristupujú EÚ a vlády jednotlivých štátov. 

 

Občania sa s týmito očakávaniami obracajú na všetky orgány, či už miestne, 

regionálne, celoštátne alebo európske, a z týchto prieskumov nie je vždy jasné, kto by mal 

byť podľa respondentov za čo zodpovedný. Ak si majú občania vybrať medzi vnútroštátnou 

úrovňou a úrovňou EÚ, domnievajú sa, že v prvom rade ide o zodpovednosť členského štátu, 

ale uznávajú aj úlohu EÚ, a to aj napriek tomu, že nemusí mať všetky prostriedky na 

vyriešenie príslušného problému. Zároveň musia členské štáty na plné využitie potenciálu 

dostupných európskych finančných prostriedkov rýchlo a účinne zaviesť potrebné štruktúry, 

o čom svedčí situácia v oblasti nezamestnanosti mladých. 
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Poskytovanie odpovedí na nádeje a očakávania občanov predpokladá otvorenú 

diskusiu o schopnosti hospodárskych a sociálnych systémov aj naďalej prispievať k napĺňaniu 

individuálnych a kolektívnych sociálnych potrieb a o tom, ako môžu EÚ a jej členské štáty 

lepšie a efektívnejšie spolupracovať. Úloha EÚ v sociálnej oblasti bude závisieť od širšieho 

rámca rozhodnutí, ktoré prijme EÚ-27 ako celok. Ako sa zdôraznilo v Bielej knihe o 

budúcnosti Európy, škála možností siaha od súčasného stavu, cez zmenu rozsahu a priorít, až 

po čiastočný alebo kolektívny skok vpred. 

 

V celej EÚ narastá konsenzus, že na vytvorenie odolných spoločností je potrebné podporovať 

rovnaké príležitosti, aby každý mohol dobre vstúpiť do života, prekonávať ťažkosti a 

zrealizovať svoj osobný potenciál. 

 

Oblasti, v ktorých je potrebné konať, sú veľmi dobre známe a patria medzi ne napríklad: 

 investovanie do mladých ľudí, zručností a do celoživotného vzdelávania,  

 uľahčovanie prechodu medzi zamestnaniami počas celej kariéry a posun od „jedného 

zamestnania na celý život“ k „zamestnanosti na celý život“ vrátane samostatnej 

zárobkovej činnosti, 

 podpora rovnosti medzi ženami a mužmi s cieľom odstrániť zostávajúce rozdiely a 

zaviesť koncepciu „rodiny s dvoma živiteľmi“, zabezpečenie aktívneho začlenenia a 

boj proti diskriminácii, aby každý mohol žiť dôstojne,  

 uľahčenie mobility a zabezpečenie úspešnej integrácie znevýhodnených skupín, 

 podpora občianskej účasti a dialógu, ktoré sú takisto hospodárskymi aktívami. 

 

Neexistuje žiadny univerzálny prístup, ktorý by bolo možné uplatniť v celej Európe, ale 

čelíme spoločným výzvam a máme spoločnú potrebu konať. V čase rýchlych a nepretržitých 

zmien by sme sa mali zamerať na posilnenie postavenia jednotlivcov a vybudovanie 
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odolnejších spoločenských štruktúr, ktoré sa vedia úspešne prispôsobiť okolnostiam v 

priebehu času. 

 

Veľa európskych krajín vykonáva veľké reformy svojich systémov trhu práce a sociálneho 

zabezpečenia, ktoré vykazujú jasné spoločné črty: zníženie daňového zaťaženia práce v 

záujme zníženia nákladov na najímanie pracovníkov a uľahčenia vytvárania pracovných 

miest, modernizácia dôchodkových systémov vďaka lepšiemu zosúladeniu veku odchodu do 

dôchodku so strednou dĺžkou života, modernizácia systémov vzdelávania a celoživotného 

vzdelávania, aby lepšie zodpovedali potrebám v súčasnosti a budúcnosti, zachovávanie väzby 

medzi mzdami a produktivitou v záujme zaistenia konkurencieschopnosti a vytvárania 

pracovných miest v priebehu času. 

 

Pri vykonávaní reforiem sa členské štáty môžu inšpirovať existujúcimi modelmi v celej 

Európe, ktoré preukázateľne fungujú. Kombináciou pružného trhu práce, silnej sociálnej 

ochrany, fungujúceho sociálneho dialógu a celoživotného vzdelávania v Dánsku došlo k 

zníženiu nerovností a podporila sa hospodárska výkonnosť. Systém duálneho odborného 

vzdelávania v Rakúsku a Nemecku uľahčuje prechod od vzdelávania k zamestnaniu tým, že 

kombinuje vzdelávanie s bezprostrednými praktickými skúsenosťami. 

 

Zároveň sa všetky krajiny vyzývajú inovovať na národnej alebo európskej úrovni. Narastá 

tendencia skúšať nové modely, ktoré by lepšie zodpovedali novým okolnostiam, ako napr. 

testovanie univerzálneho základného príjmu vo Fínsku alebo postupné zavádzanie 

garantovaného minimálneho príjmu v Grécku. Vo Francúzsku sa prostredníctvom nového 

účtu osobnej činnosti zlučujú všetky nároky, ako napr. účty odbornej prípravy, účty týkajúce 

sa rizík súvisiacich s výkonom povolania a dávky v nezamestnanosti do jedného účtu, ktorý 

možno používať počas celej kariéry jednotlivca. 
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