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1. Úvod  

Hlavným cieľom predkladanej analýzy je prispieť k vyššej kvalite ľudských zdrojov vo 

verejnej správe prostredníctvom profesionalizácie obsahu tripartitného dialógu z hľadiska 

zamestnávateľských organizácií. Cieľ dokumentu je preto v súlade s OP ZaSI, ktorého cieľom 

je zvyšovanie kvality ľudských zdrojov vo verejnej správe.  

Parciálne odborné ciele dokumentu a ich súlad s cieľmi OP ZaSI a očakávané  výsledky: 

Parciálne ciele dokumentu sú: 

 Zosumarizovať základné problémy sociálneho dialógu na národnej úrovni  

 Definovať základné problémy sociálneho dialógu na regionálnej úrovni  

 Pripraviť víziu profesionálneho sociálneho dialógu založeného na princípoch 

exaktného posudzovania dopadov navrhovanej legislatívy na sociálnych partnerov  

Očakávaným výsledkom je komplexne spracovaná stratégia sociálneho dialógu zo strany 

zamestnávateľov, ktorá bude obsahovať súbor opatrení presadzovaných zamestnávateľmi na 

národnej i regionálnej úrovni, pre zabezpečenie profesionalizácie sociálneho dialógu.  

V rámci analýzy chce sociálny partner pripraviť víziu fungovania sociálneho dialógu 

založeného na hodnotení dopadov novej a existujúcej legislatívy v rámci samotného 

sociálneho dialógu. Sociálny dialóg by sa tak posunul z politickej roviny na profesionálnu 

rovinu hodnotenia dopadov legislatívy. Analýza vychádza z potreby stáleho skvalitňovania 

sociálneho dialógu medzi jednotlivými sociálnymi partnermi. Analýza popíše súčasné 

možnosti a navrhne riešenia pre implementáciu profesionálneho sociálneho dialógu 

(založeného na profesionálnom hodnotení dopadov legislatívy), ktoré bude sociálny partner – 

Republiková únia zamestnávateľov – následne presadzovať.   
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Dokument je rozdelený do dvoch základných častí. Prvá časť sa zameriava na analýzu 

súčasnej situácie. Druhá hlavná časť dokumentu sa zameriava na definovanie vízie, cieľov 

a stratégií, ktoré bude sociálny partner Republiková únia zamestnávateľov presadzovať 

v strednodobom a dlhodobom horizonte.  
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2. Analytická časť  

V analytickej časti štúdie sa zameriame na dva uhly pohľadov na sociálny dialóg, resp. na 

tripartitnú diskusiu. V prvej časti zhrnieme všetky aspekty sociálneho dialógu na národnej 

úrovni. Zároveň predstavíme niektoré dobré príklady realizácie tripartitnej diskusie v iných 

krajinách.  

V ďalšej časti predstavíme aspekty sociálneho dialógu na regionálnej úrovni na Slovensku, 

ktoré budú zároveň podporené prieskumom o sociálnom dialógu na regionálnej úrovni medzi 

podnikateľskými subjektmi a samosprávami, ktoré by mali byť iniciátorom diskusie na 

regionálnej úrovni. Zároveň zadefinujeme niektoré dobré príklady praxe z regionálnej 

a miestnej úrovne s popisom ich dopadov na situáciu v daných lokalitách.  
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2.1 Aspekty sociálneho dialógu na 

národnej úrovni  

2.1.1 Zhrnutie aspektov sociálneho dialógu na 

národnej úrovni  

 

Po roku 1989 nastali na Slovensku zásadné spoločenské a politické zmeny rovnako ako v 

iných krajinách bývalého východného bloku. Naštartoval sa proces transformácie z centrálne 

plánovanej socialistickej ekonomiky na trhovú ekonomiku. Transformačný proces sa 

zameriaval na budovanie súkromného vlastníctva a demokratického štátu, ktorý je založený 

na občianskych princípoch. Základným znakom demokratického štátu je pluralistický systém, 

ktorý je spojený s horizontálnou a vertikálnou deľbou moci. 

Týmito zmenami sa vytvoril priestor na formovanie sociálneho dialógu, ktorý sa však do 

konca 90-tych rokov na Slovensku prakticky vôbec neprejavoval. Po období mečiarizmu, 

ktoré bolo nasledované decentralizačnými procesmi a štandardizáciou pomerov vznikla 

potreba jeho vzniku. Po roku 1998 sa začali tvoriť nové štandardy spolupráce partnerov 

sociálneho dialógu. Vznikla nová legislatíva zaoberajúca sa trojstrannými konzultáciami na 

národnej úrovni (zákon o tripartite). 

 

História sociálneho dialógu na Slovensku 

Väčšina odborových zväzov vznikla po roku 1989. Medzi zamestnávateľské organizácie, 

ktoré sú zastúpené v rade patria: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej 
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republiky, ktorá vznikla v roku 1991 a Republiková únia zamestnávateľov, ktorá vznikla v 

roku 2004. 

Partneri sociálneho dialógu sa zúčastňujú tripartitných rokovaní a vyjadrujú  sa k rôznym 

témam týkajúcich sa oblastí spoločenského a hospodárskeho života. V nasledujúcej kapitole 

je zhrnutý prehľad 22 ročného obdobia vývoja v tejto oblasti. Okrem obdobia rokov 1990 až 

1998 je členená podľa funkčného obdobia jednotlivých vlád. 

1990-1998 

Po páde socialistického režimu bolo nutné začať budovať základy pre vznik sociálneho 

partnerstva a kolektívneho vyjednávania. Už v októbri v roku 1990 vznikol nový tripartitný 

orgán Rada hospodárskej a sociálnej dohody SR (RHSD) zložená z vlády, odborov a 

zamestnávateľov. Dohody prijaté RHSD boli len džentlmenské a pre vládu mali len 

odporúčací charakter, keďže neexistovala legislatíva upravujúca tripartitné (trojstranné) 

konzultácie na národnej úrovni. 

Počas vývoja tripartizmu na Slovensku sa vyskytli problémy, ktoré vyplývali hlavne z 

nízkeho stupňa rozvoja hospodárstva, z vtedajšej legislatívy a taktiež z nedostatočnej 

pripravenosti sociálnych partnerov na túto  činnosť. Ako príklad môžeme uviesť prerušenie 

rokovania sociálneho dialógu od júna 1997 do decembra 1998, ktoré bolo spôsobené vládnou 

stranou.”  

Dôvodom prerušenia rokovania bolo hrubé narušenie princípu kolektívneho vyjednávania zo 

strany vlády Vladimíra Mečiara vyhlásením jednostrannej mzdovej regulácie, ktorú sociálni 

partneri neakceptovali. Vládou Vladimíra Mečiara bol tiež vytvorený paralelný tripartitný 

orgán vo forme Sociálno-ekonomickej rady, ktorá mala byť zložená zo sociálnych partnerov  

ochotných diskutovať s vládou. Orgán však zanikol spolu so skončením vlády Vladimíra 

Mečiara  v roku 1998. 
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1998 - 2002 - prvá vláda Mikuláša Dzurindu  

Po nástupe "protimečiarovskej" vlády Mikuláša Dzurindu v roku 1998 bola mzdová regulácia 

zrušená  a sociálny dialóg zo strany odborov znova obnovený (Zachar, 2011, str.8).  V máji v 

roku 1999 bol prijatý zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (t.j. 

zákon o tripartite), ktorý upravoval už existujúce tripartitné vzťahy a definoval 

reprezentatívnosť zástupcov jednotlivých sociálnych partnerov. 

2002 – 2006 - druhá vláda Mikuláša Dzurindu  

Odbory ostro kritizovali Programové vyhlásenie vlády Mikuláša Dzurindu a plánované a 

neskôr aj uskutočnené ekonomické a sociálne reformy.  KOZ SR sa snažila v spoločnosti 

iniciovať referendum  o predčasných parlamentných voľbách.” (Zachar 2011, str.8). Vláda 

začala považovať odbory za spolitizované a odmietala ďalej s nimi v tejto podobe 

spolupracovať. Preto bolo zo strany vlády navrhnuté zrušenie tripartity. 

V októbri v roku 2004 bola poslancami NRSR schválená novela Zákona o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy č. 585/2004 Z. z. (tzv. veľký 

kompetenčný zákon), ktorou  sa k 1. decembru 2004 zrušil zákon č. 106/1999 Z. z. o 

hospodárskom a sociálnom partnerstve (tzv. zákon o tripartite) a bola vytvorená Rada 

hospodárskeho partnerstva a sociálneho partnerstva SR (RHPSP) ako stály a poradný orgán  

vlády pre oblasť sociálneho dialógu. V praxi to znamenalo, že dialóg medzi sociálnymi 

partnermi  začal prebiehať na voľnejšej báze a nadobudol dobrovoľný charakter. Okrem KOZ 

SR a AZZZ sa mohli začať zúčastňovať  sociálneho dialógu viaceré zamestnávateľské a 

zamestnanecké zväzy. Zamestnávatelia a odbory však prišli o niektoré rozhodovacie 

právomoci. 

Schválením veľkého kompetenčného zákona sa upravil aj zákon o kolektívnom vyjednávaní. 

“Novelou sa tiež upravilo rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na 
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zamestnávateľa, ktorý nie je členom zamestnávateľského zväzu, len vtedy, ak tento 

zamestnávateľ s rozšírením súhlasí.” (Zachar, 2005, str.170) 

2006 – 2010 - prvá vláda Róberta Fica  

“Po nástupe vlády Róberta Fica sa všeobecne očakávalo, že v oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov prídu na rad opatrenia, ktoré budú v súlade s návrhmi odborov. S KOZ SR mala totiž 

najsilnejšia vládna strana SMER-SD podpísanú dohodu o spolupráci.”   (Zachar, 2011) 

Vláda navrhla zákon o tripartite, upravujúci problematiku sociálneho dialógu, ktorý bol 

druhou vládou Mikuláša Dzurindu v roku 2004 zrušený. Zákon č. 103/2007 Z. z. o 

trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni (teda nový zákon o tripartite), ktorým sa 

súčasne upravil  aj veľký kompetenčný zákon nadobudol účinnosť  1. apríla 2007. Sociálny 

dialóg dobrovoľného charakteru zastrešený bývalou RHPSP bol nahradený formalizovaným 

sociálnym dialógom v podobe Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (HSR SR). 

Vznikol tak nový konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov, ktorý 

zastrešuje aktivity v oblasti sociálneho dialógu na národnej úrovni.  

Zákonom o tripartite sa zároveň novelizoval aj zákon o kolektívnom vyjednávaní. Prvého 

septembra v roku 2007 nadobudla účinnosť novela  zákona č. 328/2007 Z. z o kolektívnom 

vyjednávaní, ktorá umožnila na základe návrhu jednej zo zmluvných strán rozšíriť záväznosť 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) aj na zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou 

v odvetví, ktorý so zmluvou nemusí súhlasiť. V roku 2009 sa prijatím novely zákona č. 

564/2009 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní rozšírila záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa na celé odvetvie. Platnosť kolektívnych zmlúv sa teda týkala všetkých 

zamestnávateľov, ktorí pôsobia v danom odvetví. Republiková únia  zamestnávateľov (RÚZ) 

s tým nesúhlasila a zvažovala, že sa už nebude naďalej zúčastňovať sociálneho dialógu na 
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národnej úrovni, keďže sa podľa nej nedodržiavajú dohody a zužuje sa priestor na 

komunikáciu  

2010 – 2012 - vláda Ivety Radičovej  

V  decembri v roku 2010 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 557/2010 Z. z. o 

kolektívnom vyjednávaní, ktorá sa snažila liberalizovať pracovné právo. “Bolo určené, že 

MPSVR SR môže rozšíriť na základe spoločného písomného návrhu oboch zmluvných strán 

KZVS záväznosť tejto KZVS len na takého zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje 

záväznosť inej KZVS, a len ak zamestnávateľ s rozšírením záväznosti KZVS súhlasí.” 

(Zachar, 2011, str.10) 

V roku 2011 bola vládou Ivety Radičovej prijatá novela Zákonníka práce č. 257/2011 Z. z.  . 

Novelou sa posilnila právomoc zamestnaneckej rady a zamestnaneckého dôverníka pri 

rokovaniach v oblasti pracovných podmienok, mzdových aj podmienok zamestnávania. 

Odbory nesúhlasili s vládnymi opatreniami a ostro vystupovali najmä proti novele Zákonníka 

práce. Viackrát sa nezúčastnili tripartitného rokovania.  Podľa odborov vláda zavádzala 

sociálne experimenty, ktoré mali poznačiť celý sociálny systém a ich ťarcha mala dopadnúť 

na plecia občanov.” (Zachar, 2011, str.10) 

 

Pojmové vymedzenie sociálneho dialógu 

Sociálny dialóg je definovaný ako akýkoľvek druh rokovania, konzultovania, alebo 

jednoduchej výmeny informácií medzi zástupcami vlády, zamestnávateľmi a zamestnancami 

o otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa hospodárskeho, sociálneho rozvoja a rozvoja 

zamestnanosti. 

Sociálny dialóg je dialógom dvoch sociálnych partnerov (tzv. bipartita), t.j. reprezentatívnych 

zástupcov zamestnancov a reprezentatívnych zástupcov zamestnávateľov.   
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Tripartita je konzultatívny orgán, v rámci ktorého rokujú sociálni partneri a vláda. Sociálny 

dialóg a kolektívne vyjednávanie sa často používajú ako synonymum.  

Podľa dohody Medzinárodnej organizácie práce č. 154 sa pod pojmom kolektívne 

vyjednávanie rozumie každé vyjednávanie medzi jednou alebo viacerými organizáciami 

zamestnancov na jednej strane a zamestnávateľom, skupinou zamestnávateľov alebo  jednou  

či viacerými organizáciami zamestnávateľov na druhej strane. Cieľom kolektívneho 

vyjednávania je: 

1. vymedzenie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, 

2. úprava vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, 

3. úprava vzťahov medzi zamestnávateľmi a ich organizáciami a organizáciou alebo 

organizáciami zamestnancov.  

 

Bargaining - kolektívne vyjednávanie - proces vyjednávania, ktorý vedie k dohode o platoch, 

termínoch a podmienkach zamestnania. Kolektívne vyjednávanie môže prebiehať na 

národnej, regionálnej alebo miestnej/ podnikovej úrovni. V prípadoch ak sa rokovaní 

zúčastňujú zamestnanci štátnych podnikov a tieto rokovania zahŕňajú predstaviteľov štátnej 

moci, tak ide bipartitné rokovania, keďže je zo strany štátu plnená dvojitá funkcia. 

Kolektívne vyjednávanie je jedna zo špecifických foriem sociálneho dialógu. Termín 

„sociálny dialóg“ sa používa na to, aby sa špecifikoval  rozdiel medzi jednaniami o 

odmenách, termínoch a podmienkami zamestnania (odvolávajúc sa na kolektívne 

vyjednávanie) a spôsobmi konzultácie medzi sociálnymi partnermi v otázkach 

ovplyvňujúcich ich sektor (odvolávajúc sa na sociálny dialóg). 
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Tripartitná súčinnosť je termínom, ktorý sa používa vo vzťahu k ustanoveným dohovorom, 

väčšinou na národnej úrovni, ktoré dávajú možnosť predstaviteľom sociálnych partnerov 

informovať sa a konzultovať vo veľkom rozsahu  o politických otázkach.  

 

Fungovanie kolektívneho vyjednávania ako nástroja sociálneho dialógu 

Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie sa môžu uskutočňovať na troch vzájomne 

prepojených úrovniach: 

• na národnej úrovni – tripartita, 

• na odvetvovej úrovni – bipartita, 

• na podnikovej úrovni. 

 

Všeobecne je možné sociálne partnerstvo charakterizovať ako metódu riadenia a organizácie 

práce v procese sociálneho a ekonomického dialógu. Dôležitú úlohu zohrávajú najmä 

zástupcovia sociálnych partnerov a ich vyjednávanie a konzultácie. 

V demokratických štátoch sa sociálne partnerstvo inštitucionalizuje v troch formách: 

- V bipartitných inštitúciách a vzťahoch ( vzťah: zamestnávateľ – zamestnanec, 

zamestnanec – štát, zamestnávateľ - štát) 

- V tripartitných inštitúciách (vzťah zamestnávateľ – zamestnanec - štát) 

Okrem toho existuje multilaterálny sociálny dialóg, ktorého sa okrem vyššie uvedených 

sociálnych partnerov zúčastňujú aj ďalšie inštitúcie- samosprávne a verejnoprávne inštitúcie a 

orgány, súkromné inštitúcie, občianske združenia a medzinárodné inštitúcie. 
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Definovanie sociálnych partnerov a úrovní sociálneho dialógu 

Na základe kritérií Medzinárodnej organizácie práce a ustálenej praxe sa vo všeobecnosti za 

sociálnych partnerov považujú: 

• organizácie pracovníkov (vrátane zväzových, konfederačných a asociačných 

zoskupení)  

• zamestnávatelia a  organizácie zamestnávateľov (vrátane zväzových, konfederačných 

a asociačných zoskupení).  V tripartitných rokovaniach sa vláda zvyčajne nepovažuje 

za sociálneho partnera. 

 

Definovanie sociálnych partnerov 

Hospodárska a sociálna rada SR je oficiálnym tripartitným orgánom na Slovensku. Bola 

vytvorená ako nezávislý, konzultačný a dohodovací orgán sociálnych partnerov a vlády. Je 

zložená zo zástupcov vlády SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie 

zamestnávateľských zväzov a združení SR,  Konfederácie odborových zväzov SR a Združenia 

miest a obcí Slovenska.  

 

Zástupcovia zamestnancov 

Podľa právnej úpravy sa za zástupcov zamestnancov považujú najmä odborové organizácie a 

ich orgány (ďalej len „odbory“), ktoré majú z hľadiska kompetencií a národných tradícií 

najvýznamnejšie postavenie. Zákon  im dovoľuje uzatvárať kolektívne zmluvy. Táto výsada 

vychádza z medzinárodných tradícií.   

Odborové organizácie musia splniť podmienky reprezentatívnosti, ktoré sú definované v 

zákone o tripartite. Akákoľvek odborová organizácia na Slovensku sa môže zúčastňovať 
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tripartitného sociálneho dialógu len pri splnení týchto podmienok. V súčasnosti spĺňa 

podmienky reprezentatívnosti len Konfederácia odborových zväzov SR. 

Konfederácia odborových zväzov SR je dobrovoľným združením odborových zväzov a im na 

úroveň postavených odborových združení v Slovenskej republike. Združovanie odborových 

zväzov a odborových združení  na obhajobu práv odborárov  a na presadzovanie ich 

ekonomických, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb vznikajúcich alebo 

súvisiacich s vykonávaním ich zamestnania a povolania je základným poslaním KOZ SR. 

Orgány. Štruktúra orgánov KOZ SR je nasledovná: 

Zjazd Konfederácie - je najvyšším orgánom KOZ SR, ktorý je zvolávaný Snemom 

konfederácie najmenej raz za 4 roky alebo ak o to požiadajú minimálne dve tretiny členov 

konfederácie. Zjazd Konfederácie volí prezidenta, viceprezidentov, členov predstavenstva a 

revízorov účtov KOZ SR. Do kompetencií tohto orgánu patrí prerokovanie a schvaľovanie 

stanov KOZ SR, programu, správy o činnosti KOZ SR, plnenia programu  a uznesenia  

predchádzajúceho zjazdu, správy o hospodárení činnosti revízorov účtov a stanoviska k 

hospodáreniu KOZ SR. 

Snem Konfederácie - predstavuje najvyšší orgán KOZ SR medzi jej zjazdmi. Snem sa 

vyjadruje k dôležitým k spoločensko-politickým otázkam a udalostiam, ktoré sú významné 

pre odbory a zamestnancov. Okrem toho snem prerokováva výsledky činnosti KOZ SR za 

predchádzajúci rok a určuje hlavné úlohy na nasledujúci rok.  

Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie -  je koordinačným orgánom jednotlivých 

členov KOZ SR, ktorý je zložený z predsedov odborových zväzov alebo z ich zástupcov s 

mandátom od svojich odborových zväzov. Orgán pripravuje a schvaľuje strategické 

rozhodnutia. Rada je zvolávaná predstavenstvom alebo prezidentom KOZ SR podľa 

okolností, najmenej však raz za dva mesiace. 
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Rada predsedov výrobných odborových zväzov Konfederácie – je zložená z predsedov 

výrobných odborových zväzov. Jej úlohou je schvaľovať stanoviská Konfederácie k návrhom 

pracovnoprávnych predpisov a zákonov, ktoré sa týkajú záujmu výrobných odborových 

zväzov. 

Rada predsedov nevýrobných odborových zväzov Konfederácie - je zložená z predsedov 

nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Jej úlohou je schvaľovať stanoviská Konfederácie 

k návrhom pracovnoprávnych predpisov a zákonov, ktoré sa týkajú záujmu nevýrobných 

odborových zväzov. 

Predstavenstvo Konfederácie -  je štatutárnym a výkonným orgánom KOZ SR, ktorý riadi jej 

činnosť medzi zasadnutiami snemu. Predstavenstvo je zložené z jedenástich členov, medzi 

ktorých patria napr. prezident KOZ SR, viceprezident  a členovia zastupujúci výrobné a 

nevýrobné odborové zväzy. Prezident KOZ SR zvoláva predstavenstvo podľa potreby,  no 

prinajmenšom raz za mesiac. 

Prezídium Konfederácie - orgán, ktorý operatívne riadi činnosť KOZ SR. Za svoju činnosť 

zodpovedá Predstavenstvu KOZ SR. Prezídium je tvorené prezidentom Konfederácie a 

viceprezidentmi Konfederácie. Je zvolávané prezidentom KOZ SR podľa potreby, no 

prinajmenšom raz za 14 dní. 

Revízori účtov - je to kontrolný orgán, ktorý dohliada na to, aby hospodárenie KOZ SR, jej 

orgánov, kancelárie a právnických osôb, ktoré sú zriadené Konfederáciou bolo v súlade so 

stanovami a vnútornými predpismi Konfederácie a tiež so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Kontroly revízorov sú vykonávané podľa potreby, no prinajmenšom raz za šesť 

mesiacov. 

Rozhodcovský senát Konfederácie - jeho úlohou je riešiť spory medzi Konfederáciou a jej 

členom týkajúce sa práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z členstva v Konfederácií a vzájomné 
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spory medzi členmi Konfederácie. Rozhodcovský senát Konfederácie je volený Snemom 

Konfederácie každé štyri roky. 

Regionálne orgány Konfederácie - tvoria ich regionálne rady KOZ SR, ktorých vznik môžu 

iniciovať odborové zväzy. Záujmy a požiadavky odborových zväzov sú presadzované v 

regióne práve prostredníctvom regionálnej rady KOZ SR.  

Kancelária Konfederácie – plní úlohy KOZ SR a zabezpečuje  činnosť jej orgánov. 

Poradné orgány Konfederácie- Predstavenstvo KOZ SR ich zriaďuje podľa potreby pri riešení 

určitých dlhotrvajúcich problémoch, s ktorými sa orgány KOZ SR ustavične zaoberajú. Sú 

zriaďované v zmysle stanov KOZ SR na konkrétny účel. 

 

Zamestnávatelia v SR 

Za zamestnávateľa sa pokladá každý podnikateľ - fyzická osoba a právnická osoba, ktorý 

zamestnáva zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu.  

Podľa právnej úpravy sa za organizáciu zamestnávateľov považuje hlavne koaličné 

zoskupenie zamestnávateľov (zväz, združenie, asociácia) registrované v evidencii organizácií 

zamestnávateľov, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Z hľadiska kompetencií a národných 

tradícií majú najvýznamnejšie postavenie. Zákon  im dovoľuje uzatvárať kolektívne zmluvy. 

Táto výsada vychádza z medzinárodných tradícií.   

Najväčšími zamestnávateľskými organizáciami na Slovensku sú Asociácia 

zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (najväčšia zamestnávateľská 

organizácia) a Republiková únia zamestnávateľov (druhá najväčšia zamestnávateľská 

organizácia). 

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) 
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Táto organizácia zastupujúca záujmy svojich členov a zamestnávateľov vznikla 30. marca 

2004 v Bratislave. Úlohou RÚZ je chrániť podnikateľské práva a slobody zamestnávateľov, 

skvalitňovať podnikateľské prostredie a chrániť rovnosť šancí. RÚZ sa snaží ovplyvňovať 

hospodársku politiku štátu a jej činnosť je založená na rešpektovaní slobody názoru, prejavu  

a politickej príslušnosti. 

V súčasnosti je RÚZ tvorená 26 zväzmi a 17 individuálnymi členmi, ktoré dokopy 

zamestnávajú viac než 240 tisíc zamestnancov. Všetci členovia RÚZ spolu reprezentujú viac 

ako 1300 podnikateľských subjektov, ktoré pokrývajú všetky segmenty hospodárstva vrátane  

priemyslu, energetiky, stavebníctva, obchodu, služieb, IT sektora, zdravotníctva a iných. 

Členmi RÚZ sú nielen zástupcovia najväčších firiem v SR (napríklad U.S. Steel, Slovnaft, 

IBM Slovensko, Siemens, Tesco) ale aj malé firmy zamestnávajúce len niekoľko 

zamestnancov. 

Republiková únia zamestnávateľov má celkovo 6 výborov a každý z nich sa zaoberá 

konkrétnou oblasťou. Medzi výbory RÚZ patria: 

1. Výbor práce, sociálnej politiky a zdravotníctva - venuje sa  zamestnávateľským 

otázkam v užšom slova zmysle, najmä pracovnoprávnej legislatíve, problematike 

kolektívneho vyjednávania a tripartity, problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, legislatíve v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva. 

2. Výbor pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy - venuje sa spolupráci s orgánmi 

EÚ a členstvu RÚZ v medzinárodných zamestnávateľských organizáciách  

3. Organizačný výbor - venuje sa organizácii práce orgánov RÚZ, vykonáva operatíve a 

organizačné úlohy a  plní úlohu finančného výboru. 
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4. Výbor pre životné prostredie -  venuje sa predovšetkým legislatíve EÚ a SR týkajúcej 

sa environmentálnej oblasti. Výbor sa zaoberá tiež tým, aký vplyv má táto legislatíva 

na podnikateľské prostredie na Slovensku. 

5. Výbor pre vedu, výskum a inovácie - venuje sa problematike rozvoja vedy, výskumu, 

inovácií, konkurenčnej schopnosti, kvality, normalizácie, metrológie, skúšobníctva. 

6. Výbor pre vzdelávanie - venuje sa hlavne komplexnej oblasti školstva, vzdelávaniu a  

rozvoju ľudských zdrojov, pričom kladie dôraz na oblasť odborného vzdelávania.  

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) 

AZZZ SR je najväčšou zamestnávateľskou organizáciou na Slovensku a je tvorená 

zamestnávateľskými a podnikateľskými zväzmi a združeniami. Toto záujmové združenie s 

právnou subjektivitou vzniklo v roku 1991 za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre 

dynamický rozvoj podnikania na Slovensku. AZZ SR presadzuje spoločné zamestnávateľské, 

podnikateľské a obchodné záujmy svojich členov. Členom môže byť každá organizácia, ktorá 

združuje zamestnávateľov zamestnávajúcich zamestnancov. V súčasnosti je AZZ SR  zložená 

z 28 zamestnávateľských zväzov. 

Činnosť AZZ SR je zameraná okrem iného  na koordinovanie aktivít svojich členov pri 

riešení spoločenských otázok a pri príprave spoločných stanovísk, vyjadrovanie sa k návrhom 

zákonov a k ostatným právne záväzným predpisom súvisiacich so záujmami 

zamestnávateľov, koordinovanie aktivít zamestnávateľských orgánov v regiónoch a 

zastupovanie záujmov zamestnávateľov v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a v iných 

verejnoprávnych inštitúciách.  AZZ SR je členom medzinárodných organizácií (MKKP, IOE, 

ILO) a spolupracuje s rôznymi partnerskými zahraničnými zamestnávateľskými inštitúciami.  
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Vláda 

Tretím partnerom tripartity je vláda, ktorá reprezentuje štát a podľa § 2 zákona č. 103/2007 Z. 

z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o tripartite) nie je považovaná za sociálneho partnera. 

Iné subjekty 

Často sa v praxi stretávame s tým, že aj rôzne mimovládne organizácie, cirkvi alebo 

zástupcovia vedy a výskumu sú považovaní za sociálneho partnera.  Ide o tzv. tretí sektor, 

ktorý vo veľkej miere participuje na riadení spoločenských procesov. Podľa Medzinárodnej 

organizácie práce však nemožno tieto subjekty pokladať za aktérov sociálneho dialógu. 

Pomenovanie týchto subjektov sociálnymi partnermi je podľa nás spojené s príliš širokým 

výkladom pojmu „sociálny dialóg“ Združenie miest a obcí  (ZMOS) je najvýznamnejším 

príkladom zo skupiny týchto subjektov. 

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 

ZMOS je záujmové združenie, ktoré vzniklo za cieľom obhajovať spoločné záujmy všetkých 

združených sídel. Toto združenie nerieši individuálne problémy konkrétnych členských miest 

a obcí, ale zaoberá sa  prvom rade otázkami, ktoré negatívne ovplyvňujú väčšinu členských 

miest a obcí.  

Členstvo v združení je dobrovoľné pričom existuje riadne členstvo pre mestá a obce ako 

právnické osoby a čestné členstvo pre fyzické osoby. Každé mesto  alebo obec, ktorá je 

riadená samosprávnym orgánom môže byť členom ZMOS. Čestné členstvo môže získať 

fyzická osoba, ktorá svojimi aktivitami presadzovala záujmy miestnej samosprávy a zaslúžila 

sa vo veľkej miere o napĺňanie cieľov Združenia. 



 

 

22 

 Činnosť ZMOS je zameraná na poskytovanie  poradenstva a konzultácií pre členské mesta a 

obce.  

 

Definovanie úrovní sociálneho dialógu 

Sociálny dialóg môže prebiehať na rôznych úrovniach (nadnárodná, národná, odvetvová, 

regionálna, podniková). Jednotlivé úrovne závisia od toho, aká je zvolená forma a metóda 

uskutočňovania sociálneho dialógu, pričom základná odlišnosť spočíva v tom, že môže byť  

vedený dvojstranný sociálny dialóg alebo o trojstranný sociálny dialóg.   

 

Dvojstranný sociálny dialóg - bipartita 

Ide o sociálny dialóg, ktorý prebieha medzi zamestnávateľom, resp. zástupcami 

zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov. Na Slovensku nie je pre efektívne fungovanie  

bipartity vytvorený organizačný priestor, či už vo vzťahu k vláde alebo vo vzťahu k 

štruktúram EÚ. Vo viacerých krajinách EÚ sú však vytvorené podmienky pre existenciu 

bipartity a jej dobré fungovanie. 

Úroveň zamestnávateľa  

Najvýznamnejšou formou sociálneho dialógu na podnikovej úrovni je kolektívne 

vyjednávanie. Z hľadiska zastupovania zamestnancov na podnikovej úrovni má odborová 

organizácia najväčšiu právomoc. Je to jediný subjekt, ktorý má právo so zamestnávateľom 

uzatvoriť kolektívnu zmluvu. Ďalšie možnosti zastupovania zamestnancov v podniku sú 

prostredníctvom zamestnaneckej rady a v podniku s menším počtom zamestnancov ako 50 ale 

vyšším ako 3 prostredníctvom  zamestnaneckého dôverníka.  

Úroveň odvetvia  
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Najvýznamnejšou formou sociálneho dialógu na odvetvovej úrovni je kolektívne 

vyjednávanie a uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Zmluva je uzavretá medzi 

vyšším odborovým orgánom a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov, pre väčší 

počet zamestnávateľov.  

Nadnárodná úroveň 

Dohody týkajúce sa pracovných noriem  uzavreté na európskej úrovni medzi zástupcami 

zamestnancov a zástupcami zamestnávateľov sú mimoriadne dôležitým nástrojom sociálneho 

dialógu.  Tieto dohody sú významné a v niektorých prípadoch je výsledkom ich samotné 

premietnutie do smernice Európskej rady. 

Trojstranný sociálny dialóg 

Nasledujúci text je venovaný rôznym úrovniam tripartity. Najvýznamnejšie však sú 

trojstranné konzultácie na národnej úrovni prístupom cez Hospodársku a sociálnu radu, ktorá 

funguje ako poradný orgán pri navrhovaní a prijímaní  zákonov v oblasti hospodárskej a 

sociálnej politiky štátu, hlavne v otázkach pracovného práva. 

Nadnárodná úroveň 

Viaceré významné odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie sú členmi rôznych 

medzinárodných organizácii. Zástupcovia odborových a zamestnávateľských organizácií sú 

zároveň delegovaní za členov významných medzinárodných organizácií (napr. Medzinárodná 

organizácia práce, Hospodársky a sociálny výbor EÚ, orgány Rady Európy). Na európskej 

úrovni  sa uskutočňuje sociálny dialóg v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky Európskej 

únie. Výsledkom tripartitných rokovaní na tejto úrovni je prijatie medzinárodných dohovorov 

a právnych noriem. 
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Na nadnárodnej úrovni existuje osobitný prístup v oblasti sociálneho dialógu cez Európske 

zamestnanecké rady. Tieto orgány sú zriaďované povinne v nadnárodných spoločnostiach, 

pričom ich vznik je ustanovený príslušným právnym predpisom.   

Národná úroveň 

Trojstranné konzultácie na národnej úrovni majú v systéme sociálneho dialógu už 24 ročnú 

tradíciu a stali sa významným nástrojom participácie sociálnych partnerov pri vytváraní 

podmienok hospodárskej a sociálnej politiky. Svedčí o tom fakt, že tripartita je v 

podmienkach Slovenskej republiky upravená zákonom. Vláda je povinná svoje návrhy 

zákonov, ktoré zasahujú do hospodárskych a sociálnych záujmov zamestnancov a 

zamestnávateľov prerokovať ešte pred ich prijatím so zástupcami zamestnancov a zástupcami 

zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR. Stanoviská sociálnych partnerov k 

návrhom vládnych zákonov nemusia byť pre vládu záväzné. V bežnej praxi sa však stáva, že 

tieto stanoviská sú často argumentom pri pozmeňovacích návrhoch k predkladaným zákonom 

v parlamente a sociálni partneri bývajú pozvaní na zasadnutia Výboru NRSR pre sociálne 

veci, kde členom výboru vysvetľujú svoje stanoviská. 

Úroveň rezortu  

Na úrovni rezortu môžu rokovať tzv. rezortné tripartity. Rokovania rezortných tripartít nie sú 

povinné. Uskutočnenie týchto rokovaní závisí od ochoty príslušného ministra viesť sociálny 

dialóg k danej problematike. Z minulosti sú známe napríklad rokovania rezortnej tripartity na 

Ministerstve zdravotníctva SR. 

Regionálna úroveň 

V minulosti boli na úrovni regiónu zriaďované tzv. regionálne tripartity. Ich zriadenie 

vychádzalo z iniciatívy subjektov pôsobiacich v danom regióne. Neboli to však čisté 
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tripartity, pretože okrem zástupcov štátu (krajský úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

iné orgány štátnej správy), odborov a zamestnávateľov participovali na tripartitných 

rokovaniach aj orgány územnej samosprávy. 

V niektorých prípadoch vyššie územné celky rokujú o svojich  najvýznamnejších opatreniach 

so sociálnymi partnermi alebo pozývajú zástupcov odborov a zástupcov zamestnancov do 

odborných pracovných komisií. 

Podľa nášho názoru by vznik tripartitných rád na regionálne úrovni prispel v danom regióne k 

zlepšeniu podnikateľského prostredia a hlavne k zvýšeniu zamestnanosti. Problémom však 

môže byť absencia regionálnych štruktúr  viacerých zamestnávateľských organizácií, čo môže 

následne spôsobovať problém určiť reprezentatívnych partnerov za stranu zamestnávateľa na 

regionálnej úrovni. 

Lokálna úroveň 

Na lokálnej úrovni v podmienkach SR  zatiaľ sociálny dialóg v inštitucionalizovanej podobe 

nie je etablovaný. Podľa nášho názoru by uskutočňovanie sociálneho dialógu na tejto úrovni 

mohlo výrazne prispieť k zvýšeniu zamestnanosti. Pred orgánmi územnej samosprávy a  

sociálnymi partnermi  tak stojí veľká výzva, pretože ovplyvňovanie hospodárskeho  a 

sociálneho života občanov na najnižšej úrovni a zapojenie miestneho obyvateľstva do 

sociálneho dialógu môže byť prinajmenšom tak dôležité, ako je dôležitý sociálny dialóg na 

vyšších úrovniach. 

Odvetvová (sektorová) úroveň  

Rokovania prebiehajú medzi odborovými a zamestnávateľskými zväzmi reprezentujúcimi 

určité odvetvie hospodárstva. Výsledkom rokovaní na tejto úrovni je kolektívna zmluva 
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vyššieho stupňa. Napríklad v odvetví energetiky môžu kolektívne vyjednávať Energeticko-

chemický odborový zväz so Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska. 

 

Podmienky reprezentatívnosti - definovanie sociálneho dialógu z pohľadu 

podnikateľských subjektov 

Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa z hľadiska reprezentatívnosti  

Kolektívne vyjednávanie je významná forma sociálneho dialógu. Môže prebiehať na 

podnikovej úrovni alebo prostredníctvom rôznych organizácii, odborov a zväzov. Cieľom 

kolektívneho vyjednávania je úprava vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a 

stanovenie pracovných podmienok. Výsledkom úspešných kolektívnych vyjednávaní je 

dohoda, ktorá je spísaná vo forme kolektívnej zmluvy. Dohody uzavreté medzi 

zamestnávateľom a odborovým orgánom nadobúdajú formu podnikovej kolektívnej zmluvy a 

dohody uzavreté medzi vyšším odborovým orgánom a organizáciou zamestnávateľov, pre 

väčší počet zamestnancov nadobúdajú formu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej iba 

„KZVS“). Z hľadiska rozšírenia pôsobnosti môžu mať KZVS podobu užšej alebo širšej 

KZVS. Užšia forma KZVS je záväzná len pre subjekty, ktoré sú reprezentované jej 

zmluvnými stranami, t.j. pre zamestnávateľov (a ich príslušne organizácie) a pre 

zamestnancov (a ich príslušne vyššie odborové orgány). Pri širšej forme kolektívnej zmluvy 

je možné rozšíriť jej záväznosť na subjekty, ktoré nie sú priamo reprezentované jej 

zmluvnými stranami, t.j. na zamestnávateľov, ktorí nie sú členmi zamestnávateľskej 

organizácie, ktorá takúto kolektívnu zmluvu uzavrela  a teda aj na zamestnancov týchto 

zamestnávateľov. 

Pre širšiu formu KZVS je charakteristické jej rozširovanie (tzv. extenzia).  Štát môže 

prostredníctvom tohto právneho nástroja zvýšiť pokrytie KZVS aj na také subjekty, ktoré sa 
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priamo uzatvárania KZVS nezúčastňujú, t.j. nie sú členmi organizácie zamestnancov a 

organizácie zamestnávateľov medzi ktorými sa takáto zmluva uzatvorila. Práve z dôvodu 

existencie tohto právneho nástroja je veľmi dôležitá reprezentatívnosť kolektívneho 

vyjednávania. Ak nie je zabezpečená skutočná reprezentatívnosť, v praxi môžu nastať 

situácie, že malý (nereprezentatívny) počet sociálnych partnerov dohodne podmienky, ktoré 

budú záväzné pre všetkých, resp. pre sociálnych partnerov, ktorí sa vyjednávaní nezúčastnili, 

a ktorí s dohodnutými podmienkami nemusia súhlasiť. 

Podľa odporúčania Medzinárodnej organizácie práce musia byť pre uskutočnenie extenzie 

splnené tri podmienky: 

1. ak kolektívna zmluva už pokrýva istý počet príslušných zamestnávateľov a 

pracovníkov, ktorý je podľa názoru kompetentného orgánu dostatočne 

reprezentatívny, 

2. ak v zmysle všeobecného pravidla žiadosť na rozšírenie zmluvy predloží jedna alebo 

viacero organizácií pracovníkov alebo zamestnávateľov, ktoré sú zmluvnými stranami, 

3. ak pred rozšírením zmluvy zamestnávatelia a pracovníci, na ktorých by sa zmluva 

mala vzťahovať, dostanú príležitosť, aby predložili pripomienky. 

 

Legislatívny rámec sociálneho dialógu v SR  

Právny rámec medzinárodných zmlúv a na ne nadväzujúce zákony a iné právne predpisy 

upravujú fungovanie sociálneho dialógu  a jeho najvýznamnejšie aspekty v podmienkach SR.  

Základné slovenské právne predpisy upravujúce sociálny  dialóg v SR:  

• Ústava Slovenskej republiky 

• Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
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• Zákon č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  

• (Zákon č. 357/2001 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní) 

• Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) 

• Zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 311/2001 Z .z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ZP)  

Zákonník práce je základný právny rámec, ktorý upravuje pracovnoprávne vzťahy. Desiata 

časť Zákonníka práce je samostatná časť upravujúca kolektívne pracovnoprávne vzťahy 

(§229-§256). 

Zákonník práce umožňuje uzatvárať okrem kolektívnych zmlúv aj dohody so 

zamestnaneckými radami. Obsah týchto dohôd je rovnaký respektíve podobný ako v prípade 

kolektívnych zmlúv. Na rozhodovaní zamestnávateľa sa teda môžu zamestnanci zúčastňovať 

nie len prostredníctvom odborového orgánu, ale aj prostredníctvom zamestnaneckej rady 

alebo zamestnaneckého dôverníka. (odsek1 v § 229). Zamestnanci sa môžu prostredníctvom 

uvedených orgánov podieľať na utváraní spravodlivých a uspokojivých podmienok: 

a) spolurozhodovaním,  

b) prerokovaním (§237) 

c) právom na informácie (§ 238) 

d) kontrolnou činnosťou (§ 239) 

Právo na kolektívne vyjednávanie však majú zamestnanci len prostredníctvom príslušného 

odborového orgánu (odsek 6 v §229). Ak u zamestnávateľa pôsobia súčasne odborová 
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organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, tak odborovej organizácii 

patrí právo na kolektívne vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na kontrolnú činnosť a na 

informácie a zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník má právo na prerokovanie a 

na informácie, ak Zákonník práce neustanovuje inak (odsek 7 v §229). 

Za posledné roky prešiel Zákonník práce niekoľkými úpravami, ktoré sa okrem iného týkajú 

tiež kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Úpravou zákonníka práce s účinnosťou od 1. 

septembra 2011 (prijatá vládou Ivety Radičovej) sa zaviedla požiadavka na odborové 

organizácie, ktoré, ak chceli zastupovať všetkých zamestnancov museli preukázať, že 

najmenej 30 percent zamestnancov je u nich odborovo organizovaných. Úprava zákonníka 

práce s účinnosťou od 1.januára 2013 (prijatá vládou Róberta Fica) priniesla významné 

zmeny. Jednou z nich bolo práve zrušenie požiadavky na odborové organizácie, ktorá bola 

stanovená úpravou Zákonníka práce v roku 2011. Odborové organizácie, ktoré, ak chcú 

pôsobiť u zamestnávateľa a vyjednávať o kolektívnej zmluve, už viac nemusia preukazovať 

že najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v danej 

odborovej organizácii (vypustil sa odsek 3 v § 230). Ďalšou zmenou je stanovenie povinnosti 

pre zamestnávateľa poskytnúť zástupcom zamestnancov pracovné voľno s náhradou mzdy. 

Pokiaľ sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne, tak zástupcovia 

zamestnancov majú nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v úhrne v rozsahu 

určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa počas 

predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút (odsek 3 v § 240). 

Zákon č. 357/2001 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní (Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 

vyjednávaní v znení neskorších predpisov) 

Zákon o kolektívnom vyjednávaní upravuje kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými 

orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi. Cieľom kolektívneho vyjednávania je 
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uzavretie kolektívnej zmluvy (odsek 1 v§ 1). Obsahom kolektívnych zmlúv môže byť úprava 

mzdových podmienok a podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnávateľmi a 

zamestnancami, výhodnejšie, ako ich upravuje pracovnoprávny predpis a ak to 

pracovnoprávny predpis umožňuje. 

Zákon o kolektívnom vyjednávaní upravuje kolektívne vyjednávanie formou kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa (sektorová kolektívna zmluva) a kolektívnej zmluvy na podnikovej 

úrovni. Kolektívna zmluva je uzatváraná pre všetkých zamestnancov, aj pre tých ktorí nie sú 

odborovo organizovaní.  

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie, ktoré je v nej výslovne stanovené. Pokiaľ nie je 

stanovená dĺžka obdobia trvania kolektívnej zmluvy, predpokladá sa, že je dojednaná na jeden 

rok (odsek 1 v §6). 

Zákon o kolektívnom vyjednávaní sa okrem iného zaoberá štrajkom v spore o uzavretie 

kolektívnej zmluvy (§ 16 až 22) a výlukou (§ 27 až 31). Štrajk je krajným prostriedkom pri 

riešení sporov o uzavretie kolektívnej zmluvy pre zamestnancov a je vyhlásený odborovým 

orgánom. „Štrajkom sa rozumie čiastočné alebo úplné prerušenie práce 

zamestnancami.“(odsek 2 v § 16). Výluka je krajným prostriedkom pri riešení sporov o 

uzavretie kolektívnej zmluvy pre zamestnávateľov a je vyhlásená zamestnávateľom. 

„Výlukou sa rozumie čiastočné alebo úplné zastavenie práce zamestnávateľom.“ Štrajk aj 

výluka môžu byť  účinné ale aj veľmi drahé prostriedky riešenia sporov. 

Kolektívne zmluvy na podnikovej úrovni sa uzatvárajú medzi zamestnávateľom a príslušným 

odborovým orgánom. Sú záväzné pre zmluvné strany a pre všetkých zamestnancov, bez 

ohľadu na to, či sú členmi odborov.  

Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) 
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„Účelom tohto zákona je podpora účinného sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi 

štátom a zamestnávateľmi a zamestnancami (ďalej len „sociálny partner“) prostredníctvom 

svojich zástupcov, ako demokratického prostriedku riešenia hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho mieru.“ (§ 1). Na základe zákona o 

tripartite je zriadená Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky, ktorá je oficiálny 

orgánom tripartity. Činnosť rady je financovaná zo štátneho rozpočtu (odsek 1 v§ 12). 

Medzinárodné pracovné normy upravujúce sociálny dialóg 

• Dohovor MOP o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 

1948 

• Dohovor MOP o právach poľnohospodárskych pracovníkov združovať sa a zlučovať 

sa č. 11 z roku 1921 

• Dohovor MOP o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z 

roku 1949  

• Dohovor MOP o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok 

na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971  

• Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách na podporu 

uplatňovania medzinárodných pracovných noriem č. 144 z roku 1976 

• Dohovor MOP o ochrane práva organizovať sa a o postupoch pri určovaní podmienok 

zamestnania vo verejnej službe č. 151 z roku 1978 

• Dohovor MOP o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981 

• Európska sociálna charta 

• Revidovaná Európska sociálny charta 

• Zmluva o založení Európskych spoločenstiev 
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Európska sociálna charta je významný dokument zaoberajúci sa sociálnym dialógom na 

európskej úrovni. V roku 1961 bola prijatá Radou Európy a nadobudla platnosť v roku 1965. 

Chartou sú garantované základné práva ako napr. právo na prácu, spravodlivé pracovné 

podmienky, bezpečné a zdravé pracovné podmienky, právo zamestnaných žien na ochranu, 

právo na sociálnu a lekársku pomoc, právo na sociálne služby, právo rodiny na sociálnu, 

právnu a ekonomickú ochranu a iné. Súčasťou charty je dodatkový protokol prijatý v roku 

1988, ktorý sa okrem iného týka aj práva pracovníkov na konzultácie v rámci podniku a práva 

podieľať sa na zlepšovaní pracovných podmienok . 

 

Vzťah medzi sociálnym dialógom a kolektívnym vyjednávaním 

Kolektívne vyjednávanie je špecifickou a zároveň najdôležitejšou formou sociálneho dialógu. 

Dôvodom vyjednávania kolektívnych zmlúv je nevýhodné postavenie zamestnanca voči 

zamestnávateľovi. 

V podmienkach SR je kolektívne vyjednávanie upravené zákonom o kolektívnom 

vyjednávaní č.2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce (zákon NR SR 

č.311/2001 Z. z.). Zákon definuje kolektívne vyjednávanie ako: „vyjednávanie medzi 

príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cieľom je uzavretie 

kolektívnej zmluvy.“ .  

Pojem Kolektívna zmluva je definovaný v §231  Zákonníka práce. Podľa neho kolektívna 

zmluva upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky 

zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi 

zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými 

organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon alebo iný 
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pracovnoprávny predpis, ak to Zákonník práce, alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne 

nezakazuje alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. 

 

Právo na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie 

Na základe právneho rámca Európskej únie a vnútroštátnych právnych predpisov v SR majú 

zamestnávatelia a zamestnanci  alebo organizácie zamestnancov a zamestnávateľov právo 

vyjednávať a následne aj uzatvárať kolektívne zmluvy na príslušných úrovniach. V prípade 

vzniku konfliktu záujmov je možné realizovať kolektívne akcie na ochranu svojich záujmov 

(napríklad štrajk). 

 

Aspekty sociálneho dialógu na centrálnej úrovni (tripartita) 

Sociálny dialóg na centrálnej úrovni je upravený Zákonom č. 103/2007 Z. z. o trojstranných 

konzultáciách na celoštátnej úrovni a o  zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

(zákon o tripartite) . Základný princíp  zákona o tripartite spočíva v uplatňovaní zásady 

pluralizmu, ktorá podporuje existenciu  viacerých organizácií zamestnávateľov a existenciu 

viacerých organizácií zamestnancov. 

Zákon o tripartite upravuje fungovanie sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi 

zástupcami štátu a zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov.  Partneri sa snažia hlavne 

udržať sociálny zmier. Sociálni partneri a vláda SR vyjadrujú na tripartitných rokovaniach  

svoje názory, stanoviská a odporúčania ku konkrétnej prerokovanej oblasti. 

Od roku 2004 platia pre tripartitu v SR nové pravidlá . Tripartitu na najvyššej úrovni tvoria: 

• Zástupcovia štátu - zástupcovia vlády Slovenskej republiky vymenovaní vládou  
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• Zástupcovia zamestnávateľov - reprezentatívne združenia zamestnávateľov, ktoré 

musia spĺňať dve podmienky:  1. spolu zamestnávajú najmenej 100 000 zamestnancov 

v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, 2. združujú 

zamestnávateľov z viacerých odvetví hospodárstva alebo  majú pôsobnosť najmenej v 

piatich krajoch SR. Od roku 2007 spĺňajú kritéria reprezentatívnosti tri 

zamestnávateľské organizácie: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

(AZZZ), Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Združenie miest a obcí 

Slovenska (ZMOS) 

• Zo zástupcov zamestnancov -  reprezentatívne združenie odborových zväzov, ktoré 

združuje zamestnancov v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom vzťahu z 

viacerých odvetví hospodárstva s najmenej 100 000 zamestnancami, ktorí sú členmi 

odborov. Stanovené podmienky spĺňa na Slovensku v súčasnosti len Konfederácia 

odborových zväzov SR (KOZ). 

 

Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky (HSR) 

Oficiálnym orgánom tripartity na Slovensku je Hospodárska a sociálna rada SR, ktorá 

predstavuje konzultačný, nezávislý a dohodovací orgán štátu a sociálnych partnerov. Nie je 

právnickou osobou. HSR prerokováva a dohaduje stanoviská, odporúčania a dohody v oblasti 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  štátneho rozpočtu, stanoviská k návrhom všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ktoré sa týkajú zamestnancov a zamestnávateľov. Najvyšším 

konzultačným a dohodovacím orgánom rady je plenárne zasadnutie. Ďalším orgánom rady je 

predsedníctvo na čele s predsedom vlády. 
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Hospodárska a sociálna rada má v súčasnosti 76 členov. Vládu zastupuje 21 členov,  

zamestnancov zastupuje 10 členov (KOZ SR), zamestnávateľov zastupuje 45 členov (11 

zástupcov RÚZ, 5 zástupcov  ZMOS a 29 zástupcov AZZZ SR). 

Zamestnávateľské a zamestnanecké organizácie rokujú s vládou o pripravovaných zákonoch a 

opatreniach týkajúcich sa sociálnej a ekonomickej oblasti. Vládu však stanoviská tripartity 

nezaväzujú a v prípade nezhody nemá povinnosť znova prerokovať pripomienky a návrhy 

sociálnych partnerov.  

 

Aspekty odvetvového sociálneho dialógu (kolektívne zmluvy vyššieho stupňa)  

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa 

Kolektívne zmluvy sa podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní (§2, odsek 3) členia na 

podnikové kolektívne zmluvy a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. V nasledujúcej časti 

štúdie  sú analyzované kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.  

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa môžu ďalej členiť na: 

• kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré sú uzavreté medzi príslušným odborovým 

orgánom vyššieho stupňa a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov. Sú 

uzatvorené pre väčší počet zamestnávateľov. 

• kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré sú  uzavreté medzi príslušným odborovým 

orgánom vyššieho stupňa a zamestnávateľom, ktorým je štát 

• kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré sú uzavreté medzi príslušným odborovým 

orgánom vyššieho stupňa,  reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov a 

poverenými zástupcami vlády. Sú uzavreté pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa osobitného právneho predpisu. 
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Pre podnikateľský sektor má najväčší význam prvý typ kolektívnej zmluvy, ktorá je uzavretá 

medzi príslušným odborovým orgánom vyššieho stupňa a organizáciou, alebo organizáciami 

zamestnávateľov. 

V zákone o kolektívnom vyjednávaní (§2, odsek 2) je stanovené, že oprávnenie na uzavretie 

kolektívnej zmluvy majú odborové orgány a zamestnávatelia, poprípade ich organizácie. 

Práve v súvislosti s kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa je dôležité zdôrazniť slová 

„poprípade ich organizácie“. V zákone o kolektívnom vyjednávaní je bližšia špecifikácia 

toho, čo sa  považuje  za organizáciu zamestnávateľov, odkázaná na zákon č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov. Uvedený odkaz však spôsobuje chaos pri určení, kto má oprávnenie 

uzatvárať kolektívne zmluvy. Mnohé odvetvové zamestnávateľské organizácie predsa 

nevznikli na základe zákona o združovaní občanov. 

Z uvedeného právneho predpisu vyplýva, že združenia môžu byť založené občanmi, ktorí  sú 

však predstaviteľmi len fyzických osôb. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 20f až § 

20j) je však výslovne umožnené zakladať združenia právnickým osobám. Zamestnávateľské 

organizácie sú v praxi zakladané práve podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Zo svojej 

podstaty však predstavujú združenia právnických osôb, ktoré sú založené podľa ustanovení 

Obchodného zákonníka.  

Súčasný uvedený právny stav (pozn. nesprávny odkaz) umožňuje na základe logického  

výkladu zákona spochybniť spôsobilosť organizácií zamestnávateľov uzatvoriť kolektívne 

zmluvy vyššieho stupňa. Uzavretie týchto zmlúv je tiež spojené so všeobecnými 

požiadavkami na právne úkony a preto je potrebné sa zamyslieť, či by nebolo vhodné 

obdobne aplikovať ustanovenie Občianskeho zákonníka (§ 38). Pre potreby praxe je dôležité, 

aby sa uvedené ustanovenia zákona o kolektívnom vyjednávaní vykladali rozširujúco a 

teleologicky, tak aby bolo umožnené všetkým zamestnávateľským organizáciám uzatvárať 



 

 

37 

kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Súčasný právny stav, pri ktorom je možné spochybniť 

spôsobilosť zamestnávateľských organizácií uzatvárať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa je 

nevyhovujúci. Preto odporúčame napraviť tento stav úpravou uvedeného ustanovenia zákona 

o kolektívnom vyjednávaní. 

Zákon o kolektívnom vyjednávaní (§4 až §10) tiež upravuje platnosť a účinnosť kolektívnych 

zmlúv (vrátane kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa). Podľa tohto zákona je kolektívna 

zmluva vyššieho stupňa platná, ak má písomnú formu a zároveň je podpísaná oprávnenými 

osobami na tej istej listine. Ďalšia podmienka platnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 

spočíva v priložení zoznamu zamestnávateľov, za ktorých bola zmluva uzavretá. Zoznam 

zamestnávateľov zahŕňa obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód štatistickej 

klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa podľa osobitného predpisu  Ak existuje 

rozpor medzi kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a všeobecne záväznými predpismi, tak je 

kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa zákona neplatná. Uvedené podmienky platnosti 

kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa nespôsobujú v praxi problémy, a preto sa v tomto smere 

nenavrhujú žiadne pripomienky a odporúčania. 

Uzavretú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa  musia  dodržiavať všetci zamestnávatelia, 

ktorých združuje organizácia zamestnávateľov, ktorá kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa 

uzavrela, pričom  platí, že kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) 

tejto skupiny zamestnávateľov je rovnaký ako označenie odvetvia, ktorého sa uzatvorená 

kolektívna zmluva vyššieho stupňa týka a týchto zamestnávateľov nezaväzuje iná kolektívna 

zmluva vyššieho stupňa. Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní (§ 7 ods. 1)  musia 

kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa dodržiavať aj tí zamestnávatelia, ktorí nie sú členom 

zamestnávateľskej organizácie, ktorá túto zmluvu uzavrela, ak bola na nich rozšírená 

záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ustanoveným právnym predpisom 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa môže byť 
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tiež záväzná pre zamestnávateľa, ktorý síce nie je združený v zamestnávateľskej organizácii, 

ktorá túto zmluvu uzavrela, ale zamestnávateľ požiada zmluvné strany o možnosť pristúpiť ku 

kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a zmluvné strany s tým súhlasia. Toto pristúpenie ku 

kolektívnej zmluve vyššieho stupňa musí byť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 

oznámené zmluvnými stranami najneskôr do 15 dní od pristúpenia. 

V zákone o kolektívnom vyjednávaní (§7) je tiež upravené rozširovanie kolektívnych zmlúv 

vyššieho stupňa. Pri rozširovaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa musia byť splnené určité 

podmienky, ktoré sú v zákone ustanovené.  Dňa 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela 

zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá sa predovšetkým týkala rozširovania kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa na zamestnávateľov v príslušnom odvetví. Pred novelizáciou zákona 

o kolektívnom vyjednávaní musel dotyčný zamestnávateľ s rozšírením záväznosti kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa súhlasiť. Po úprave zákona už súhlas zamestnávateľa, na ktorého sa 

má záväznosť kolektívnej zmluvy rozšíriť, nie je podmienkou pri rozšírení záväznosti 

kolektívnej zmluvy. 

Uloženie uzavretej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na Ministerstve práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR je záverečným štádiom uzatvárania týchto zmlúv. Kolektívna zmluva musí byť 

odovzdaná a uložená na ministerstve  do 15 dní odo dňa jej podpísania, alebo jej zmeny. V 

zbierke zákonov Slovenskej republiky je oznámené uloženie kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa. 

 

Aspekty podnikového dialógu – kolektívne zmluvy 

Pri tvorbe pracovného práva  sa prejavuje existencia dvoch protichodných pohľadov, a to 

centralizovaného pohľadu a necentralizovaného pohľadu. Zástancom centralizovaného 

pohľadu sú odbory, ktoré sa snažia zabezpečiť pracovné podmienky z centra. Odbory 
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požadujú hlavne čo najvyššiu minimálnu mzdu a taký zákonník práce, v ktorom sú 

ustanovené čo najrozsiahlejšie  práva zamestnancov a povinnosti zamestnávateľov. 

Zástancom decentralizovaného pohľadu na pracovné právo  sú zamestnávatelia a organizácie 

zamestnávateľov. Podľa nich centrálny orgán nedisponuje dostatkom informácií na to, aby 

efektívne rozhodoval o otázkach, ktoré majú vplyv na všetkých ekonomických aktérov. 

Zamestnávatelia a zamestnávateľské organizácie sa preto snažia presadiť úpravu pracovného 

práva na čo najnižšej úrovni. Sú zástancami toho, aby bolo možné čo najviac upravovať 

pracovné právo cez kolektívne zmluvy. 

Štát rozhoduje prostredníctvom legislatívy, do akej miery môžu byť tieto protichodné názory 

v praxi presadzované. Práve od legislatívneho rámca závisí, čo je upravené cez Zákonník 

práce a čo je možné upraviť cez kolektívnu zmluvu. 

Postavenie kolektívnych zmlúv v súčasnej legislatíve SR 

Zákonník práce je základným právnym predpisom, ktorý upravuje kolektívne vyjednávanie na 

podnikovej úrovni. Kolektívnemu vyjednávaniu je venovaná jedna samostatná časť 

Zákonníka práce. 

Niektoré ustanovenia Zákonníka práce môžu byť pripomenuté v kolektívnej zmluve. Existujú 

aj prípady, kedy má kolektívna zmluva pred Zákonníkom práce prednosť. Ide o tieto 

konkrétne prípady: 

- V kolektívnej zmluve je možné v niektorých prípadoch uľahčiť prepustenie 

zamestnanca (§ 63 ods. 3 Zákonníka práce) 

- V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť  aj iný termín splatnosti mzdy ako je určený 

Zákonníkom práce. Podľa Zákonníka práce je mzda splatná pozadu za mesačné 



 

 

40 

obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca (§ 129 ods.1 

Zákonníka práce) 

- Prostredníctvom kolektívnej zmluvy je možné obmedziť rozsah pracovnej 

pohotovosti, ktorej maximálna dĺžka je stanovená v zákonníku práce  (§ 96 Zákonníka 

ods.8 práce) 

V niektorých záležitostiach má kolektívna zmluva prednosť oproti centrálnym pravidlám, 

ktoré sú ustanovené v Zákonníku práce.  V minulosti mala kolektívna zmluva prednosť pred 

Zákonníkom práce aj v iných záležitostiach. V októbri 2012 bola schválená novela Zákonníka 

práce, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2013. Nastali zmeny vo viacerých ustanoveniach, ktoré 

v konkrétnych prípadoch pôvodne uprednostňovali kolektívnu zmluvu (napríklad § 45 ods. 5 

a § 97 ods. 12 Zákonníka práce). Na základe týchto zmien a na základe porovnania s inými 

krajinami EÚ vychádza Zákonník práce SR ako menej flexibilný. 
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2.1.2 Sociálny dialóg na národnej úrovni – príklady 

osvedčenej praxe zo zahraničia 

 

2.1.2.1 Prípadová štúdia: Nórska agentúra pre rozvojovú spoluprácu (NORAD) 

Reforma NORAD 2000, ktorá začiatkom tohto storočia prebehla v rámci Nórskej agentúry 

pre rozvojovú spoluprácu (NORAD) je ukážkovým príkladom rozvinutej formy sociálneho 

dialógu vo verejnej službe, predovšetkým jeho prínosov v uľahčovaní zavádzania 

nevyhnutných zmien a pracovnej orientácie zameranej na výkon. V reálnom čase svojho 

prevedenia bol tento prípad považovaný za jeden z najúspešnejších vo svojej oblasti, aj keď 

sa, prirodzene, nevyhol niektorým nedostatkom. Jeho intenzita a kvalita odráža všeobecne 

silný dôraz na sociálny dialóg, ktorý je v škandinávskych krajinách historicky dlhodobo 

prítomný, čo vyplýva aj z všeobecného sociálno-politického nastavenia týchto krajín.  

Pravidlá a podmienky sociálneho dialógu v oblasti zamestnanosti v štátnej správe sú 

regulované početnými zákonmi a kolektívnymi dohodami, z ktorých kľúčovým pre 

pochopenie úpravy sociálneho dialógu v Nórsku je tzv. Základná zmluva. Napriek dôrazu na 

sociálny aspekt úpravy zamestnaneckých vzťahov jej charakter v žiadnom prípade nemožno 

označiť za zastaraný, či strnulý. Naopak, vo svojej podstate vystihuje posun v cieľoch 

sociálneho dialógu v priebehu času – od pôvodnej zameranosti na demokratizáciu pracovného 

života, zlepšovania pracovného prostredia smerom k zvyšovaniu produktivity a efektívnosti 

pracovných procesov. Táto zmluva, ktorá je súčasťou lokálnych kolektívnych zmlúv štátnych 

podnikov vo svojej prvej sekcii venujúcej sa svojim zámerom konštatuje, že štát v súčasnosti 

čelí novým požiadavkám, okrem iného potrebu zaviesť do svojich pracovísk nové metódy, 

funkcie a regulačný rámec (bod 1.2). Strany účastné na zmluve preto uznávajú potrebu 
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zvýšenia efektívnosti a modernizácie štátneho sektora, pričom zmluva má prispieť 

k zabezpečeniu kvalitných služieb s cieľom obhájiť svoju legitímnosť a dôveru v očiach 

verejnosti. Štátne podniky sú povzbudzované preberať do svojho fungovania nové spôsoby 

práce a elementy, ktoré sú skôr vlastné súčasnej manažérskej literatúre využívanej 

v súkromných sektoroch – ako napr. tímovú prácu, coaching, networking, či maticovú 

štruktúru organizácie. Zároveň sú signatári Základnej zmluvy zaviazaní vytvárať podmienky 

pre formy spolupráce, ktoré umožnia pracovníkom priamy vplyv na organizáciu práce 

a spôsob akým sa riešia úlohy v ich pracovnom zaradení.  Podporuje sa taká forma 

organizácie práce, ktorá umožní reálne spolurozhodovanie zamestnancov ako základný kameň 

novej štruktúry organizácie. Aspekt priamej participácie na rozhodnutiach organizácie je 

jedným z dvoch pilierov sociálneho dialógu celej nórskej štátnej služby. Druhým je nepriame 

rozhodovanie – t.j. zastúpením cez zamestnanecké organizácie, či odbory, ktoré sa realizuje 

v troch hlavných oblastiach: informovanosti, diskusii (konzultáciách) a vyjednávaniach.  

Na týchto pilieroch bola postavená aj rekonštrukcia fungovania NORAD-u – agentúry 

spadajúcej pod ministerstvo zahraničných vecí sprostredkujúcej a koordinujúcej rozvojovú 

pomoc v rozvojových krajinách. V roku 2001 mala agentúra 340 zamestnancov, z toho 

približne 18 % bolo alokovaných v zahraničí. Za rozhodnutím reorganizovať štruktúru 

agentúry bola najmä nevyhnutnosť reagovať na zmenené operatívne nároky a väčšiu 

koordináciu medzi jednotlivými zložkami agentúry; nedostatočná výkonnosť jedného 

z oddelení; prebyrokratizovanosť a príliš pomalý rozhodovací proces.  

V čase reformy pôsobili v agentúre tri odborové organizácie (rôzniace sa podľa profesie 

zastupovaných zamestnancov, prípadne ich najvyššie dosiahnutého vzdelania) určené pre 

účely kolektívneho vyjednávania, pričom boli zastúpené vo väčšine interných komisií 

súvisiacich so zamestnanosťou a pracovnými záležitosťami. Jednotlivé odborové organizácie 

svojimi aktivitami v agentúre medzi sebou súťažia. Asi 10 % zamestnancov agentúry nebolo 
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členmi žiadnej odborovej organizácie. Nepriame spolurozhodovanie v NORAD-e bolo 

vykonávané hlavne na štyroch platformách: kontaktných stretnutiach, zamestnaneckej rade, 

komisii pracovného prostredia a neformálnych stretnutiach generálneho riaditeľa 

so zástupcami odborov.  

Účelom kontaktných stretnutí je vytvorenie platformy na informovanie, konzultovanie, resp. 

vyjednávanie o rôznorodých záležitostiach v agentúre. Konajú sa raz do mesiaca za 

prítomnosti zamestnávateľa aj zástupcov zamestnancov, pričom stretnutia vedie 

zamestnávateľ. Stretnutí sa účastní aj generálny riaditeľ a za stranu zamestnancov traja  

zástupcovia – seniori z radov odborov. Hlavnou funkciou kontaktných stretnutí je výmena 

informácii, predovšetkým s ohľadom na záležitosti týkajúcich sa agentúry ako celku. Cieľom 

stretnutí je nájdenie zhody pri riešení konkrétnych problémov a určení časového 

harmonogramu jednotlivých krokov. Výsledkom každého stretnutia je protokol, ktorý je 

sprostredkovaný zamestnancom prostredníctvom Intranetu. 

Zamestnanecká rada slúži ako nominačný orgán a pre nenominované štátne pozície tiež ako 

disciplinárna rada s právomocou pokutovať, prepúšťať či odvolávať. Schôdze zamestnaneckej 

rady sú účastní šiesti členovia s hlasovacou právomocou, za obe strany traja. Za stranu 

zamestnávateľa je povinná účasť riaditeľa príslušného oddelenia, pričom schôdzi predsedá 

generálny riaditeľ s právomocou rozhodujúceho hlasu v prípade nerozhodného stavu. 

Komisia pracovného prostredia je zo zákona povinná pre všetky podniky s viac ako 

päťdesiatimi zamestnancami. Hlasuje sa podobne ako v zamestnaneckej rade. 

Zodpovednosťou komisie je zabezpečiť plne vyhovujúce pracovné prostredie v súlade 

s najnovším vývojom v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Protokol 

stretnutí je taktiež prístupný všetkým zamestnancom na Intranete agentúry. 
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Predchádzajúce platformy navyše doplnil inštitút neformálnych stretnutí medzi generálnym 

riaditeľom a seniorskými zástupcami odborov. Zámerom bolo zabezpečiť uvoľnenejšie 

stretnutia v menších skupinách bez protokolov a presného programu. V priemere šlo o tri až 

štyri stretnutia ročne, zo začiatku sa ich za stranu zamestnávateľa zúčastňoval len generálny 

riaditeľ, no postupne sa ich začali zúčastňovať aj ďalší členovia jeho tímu. 

Z vyššie uvedeného sa dá usudzovať, že agentúra disponovala rámcom pre fungovanie 

dobrého sociálneho dialógu. Napriek tomu, ešte pred pristúpením k reforme, uskutočnila 

v radách zamestnancov prieskum s cieľom získať ich pohľad na sociálny dialóg vo vnútri 

organizácie. Väčšina respondentov sa zhodla, že o charaktere sociálneho dialógu do veľkej 

miery rozhoduje prístup samotného generálneho riaditeľa k celému procesu, ak nie je jeho 

živým záujmom podporovať spoluprácu v organizácii, väčšina aktivít nadobudne charakter 

pro-forma. V pohľade na skutočnú váhu sociálneho dialógu pri spolurozhodovaní 

v organizácii panovali rôznorodé názory. Kým časť zamestnancov verila, že zamestnanci 

majú skutočný hlas pri prijímaní rozhodnutí, niektorí mali naopak pocit, že pri strategických 

rozhodnutiach bolo rozhodnutie urobené ešte pred sadnutím k rokovaciemu stolu. Väčšina 

respondentov naopak verila, že zástupcovia odborov pracujú s manažmentom, nie proti nemu, 

a teda sú dôležitým legitimačným faktorom v sociálnom dialógu. Ich úlohu vnímali 

v pôsobení akéhosi „strážneho psa“ a „naprávača“ prípadných chýb manažmentu. 

Akcentovaným aspektom sociálneho dialógu bola vzájomná dôvera oboch strán, 

predovšetkým pocit zamestnancov, že môžu vysloviť svoj názor, aj keď je nesúhlasný, bez 

toho, aby boli následne akýmkoľvek spôsobom postihovaní. Napriek dôležitosti vzájomnej 

dôvery pritom respondenti kládli rovnaký dôraz aj na prítomnosť presného regulačného rámca 

sociálneho dialógu v agentúre. Z väčšiny odpovedí vyplývalo, že súbor pravidiel je veľmi 

dôležitý a ak by nebol sprostredkovaný z národnej úrovne, museli by si nejaký vytvoriť na 

úrovni agentúry. Pocit istoty vyplývajúci z jasnej úpravy pravidiel bol vnímaný veľmi citlivo. 
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Čo sa týka neformálnych stretnutí, u časti respondentov prevládal skeptický názor na ich 

užitočnosť vzhľadom na veľký počet účastníkov. Napriek viere v dobrý úmysel stretnutí 

preferovali skôr stretnutia s menším počtom účastníkov a flexibilnejším prístupom 

k vyjednávaniu. 

Vzhľadom na hĺbku plánovanej reformy organizácie agentúry sa úloha sociálneho dialógu 

ukázala ako kľúčová. Reforma zahŕňala zavedenie nových pracovných procesov, nových 

pracovných kategórii a preradzovania zamestnancov v rámci organizácie. Pri vyvíjaní novej 

organizačnej štruktúry bol hlavný dôraz kladený na schopnosť pracovať a myslieť analyticky 

a strategicky, zjednodušenie procesov a racionalizáciu. Cieľom mala byť horizontálna 

štruktúra s efektívnejšie využívanými ľudskými zdrojmi a zvýšenou spoluprácou medzi 

jednotlivými oddeleniami. Zdôrazňovaná bola práca v tímoch zložených zo zástupcov 

rôznych oddelení s cieľom využiť ich rôznorodé vedomosti a schopnosti pri hľadaní 

konkrétnych riešení. Citlivou a na sociálny dialóg náročnou súčasťou reformy bolo 

preradzovanie, ktoré sa dotklo zhruba 150 zamestnancov, čo bola takmer polovica z ich 

celkového počtu. Niektorí boli priamo preradení na nové pozície, iní sa museli 

uchádzať/súťažiť o vytvorené pozície.  

V snahe o horizontálnu štruktúru riadenia, niektoré, najmä manažérske pozície zanikli. Išlo 

teda o boľavý proces. Rozhodujúcu pre celý priebeh reformy, od jej naplánovania po 

hodnotenie a následné úpravy, bolo intenzívne zapojenie zamestnancov do celého procesu, 

tak vo formálnej aj neformálnej rovine. Zamestnanci boli zo začiatku váhaví, či pozvanie 

k pripomienkovaniu návrhov, vyjadrovaniu nesúhlasných stanovísk, či navrhovaniu 

alternatívnych nápadov bolo myslené úprimne, avšak v priebehu procesu sa stále viac 

zamestnancov zapojilo do procesu a komunikovalo svoje postoje. Aj tento fakt prispel 

k tomu, že napriek tomu, že reforma zasiahla väčšinu zamestnancov agentúry, jej priebeh sa 

dá označiť za pokojný bez vážnejších konfliktov. Najspornejšia bola otázka, či organizácia 
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vôbec potrebovala reorganizovať. Avšak v momente, keď bolo prijaté toto rozhodnutie, 

všetky zainteresované strany prispeli k dosiahnutiu čo najlepšieho výsledku.  

V konečnom dôsledku všetci ústrední aktéri označili reformu za úspech, zdrojom ktorého 

mali byť predovšetkým nasledujúce faktory: 1. informačná stratégia – plán informovania bol 

načrtnutý ešte pred spustením procesov a použitých viacero informačných kanálov; 2. všetci 

zamestnanci boli prizvaní zúčastniť sa procesu a všetci zúčastnení dostali k svojim návrhom 

spätnú väzbu; 3. neboli prizvaní žiadni externí konzultanti či poradcovia – toto bolo vedomé 

rozhodnutie prijaté hneď na začiatku v presvedčení, že zamestnanci poznajú svoju 

organizáciu najlepšie; 4. na začiatku celého procesu bola vydaná garancia neznižovania počtu 

pracovných miest ako aj garancia neznižovania miezd a existujúcich pracovných práv; 5. 

reformný proces napredoval rýchlo a predurčené termíny boli zachované, atmosféra bola 

označená ako intenzívna, avšak v pozitívnom zmysle. Informačná stratégia pozostávala z 

viacerých elementov:  jasného informačného plánu; stretnutí manažérov všetkých oddelení pri 

dosiahnutí dôležitých míľnikov, informačných zhromaždení (tzv. info-markets) konajúcich sa 

každých 14 dní počas procesu, založení samostatných stránok na intranete agentúry, kde boli 

v reálnom čase uverejňované prijaté rozhodnutia alebo žiadosti na vyjadrenie spätnej väzby; 

zriadenie elektronického diskusného fóra s možnosťou klásť otázky najvyššiemu 

manažmentu. Práve tok informácii a stupeň transparentnosti boli vnímané ako kľúčové 

elementy úspechu. V tomto boli veľmi nápomocné odbory, ktoré rozširovanie informácii a 

spoluúčasť po boku manažmentu na informačných zhromaždeniach prijali za svoju úlohu, čo 

pomohlo utíšiť prípadne špekulácie, neistotu, či frustráciu medzi zamestnancami.  

Dôležitosť kvalitnej a detailnej informačnej stratégie sa prejavila najmä vo fáze preradzovania 

pracovných miest, resp. vytváraní nových pozícii. Dva mesiace pred oficiálnym spustením 

reformy bola všetkým zamestnancom zaslaná výzva uchádzať sa o novo zadefinované miesta.  

Všetky pozície boli zverejnené v rovnakom čase a zamestnanci dostali 14 dní na podanie 
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prípadnej žiadosti. Paralelne boli zverejnené detailné informácie o novovzniknutých  

oddeleniach, ich hlavných poliach pôsobnosti a úlohách, ako aj o jednotlivých pozíciách, o 

ktoré sa zamestnanci mali uchádzať. Všetci zamestnanci boli zároveň pozvaní na tzv. “pokec” 

s manažmentom HR oddelenia. Takéto stretnutia, okrem možnosti vyjadriť svoju predstavu o 

náplni práce na budúcej pozícii, dávali možnosť HR partnerom usmerniť zamestnancov v 

možnostiach kariérneho rastu ako aj komunikovať limity, ktoré agentúra v tomto smere má. 

Tento model “pokecov” sa osvedčil natoľko, že zostal súčasťou HR procesu aj po skončení 

reformy organizácie.  

Napriek určitým nedostatkom, ktoré sa vynorili v rámci plošného prieskumu medzi 

zamestnancami agentúry rok po ukončení reformy (nejasnosti v rozdelení kompetencií, 

úroveň koordinácie medzi oddeleniami, nespokojnosť s možnosťami vstupovať do tvorby 

nových pracovných metód) vládla v organizácii široká podpora a spokojnosť s novou 

organizačnou štruktúrou ako aj spôsobom spolurozhodovania, ktorý ostal jadrovým princípom 

riadenia agentúry. 

 

2.1.2.2 Prípadová štúdia: Národné Ekonomické a Sociálne Fórum (NESF), Írsko 

Írsko dnes nepochybne patrí, napriek turbulenciám spôsobeným svetovou hospodárskou 

krízou, medzi najprosperujúcejšie krajiny Európy. Toto konštatovanie by dnes spochybnil 

málokto, napriek tomu, že ešte pred necelým štvrťstoročím, začiatkom 90-tých rokov sa Írsko 

borilo s vážnymi sociálno-ekonomickými problémami, vysokou infláciou, značným dlhom a 

nezamestnanosťou siahajúcou k 17 %. Práve toto obdobie stojí za počiatkami írskeho modelu 

sociálneho dialógu ako ho poznáme dnes.  

Špecifikom írskeho modelu už v tých časoch, a platí to tak dodnes, bolo silné zastúpenie 

farmárov ako sociálneho partnera v spoločnosti. K trom štandardným sociálnym partnerom – 
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zamestnávateľom, odborom a vláde sa celkom prirodzene prirátava štvrtý – farmári.  Vyplýva 

to z tradične silnej pozície týchto skupín v hospodárstve krajiny a ich značnom podiele na 

domácom hospodárskom produkte krajiny. Navyše ide o veľmi dobre organizovanú skupinu 

s vlastnou organizáciou odlišnou od tradičných odborov. Tieto, na druhej strane, boli 

dlhodobo zamerané na širšiu oblasť ako len ekonomické otázky a ochranu pracujúcich. K ich 

témam patrila tradične aj problematika zdravia a vzdelávania, ako aj záujmy žien, zdravotne 

hendikepovaných, seniorov a sociálne a ekonomicky znevýhodnených. 

Práve v období vážnych sociálno-ekonomických problémov k týmto tradičným sociálnym 

partnerom pribudli nové skupiny kladúce prednostne dôraz na chudobu, sociálnu vylúčenosť 

a nezamestnanosť. Prirodzenou reakciou tradičných odborov bolo poukazovanie na 

nadbytočnosť týchto organizácii, keďže cítili, že v ich agende sú tieto otázky dlhodobo 

zastúpené, dokonca sú ich ústrednými témami. V tomto postoji ich navyše utvrdzovali novo 

organizované skupiny a organizácie, ktoré sa prvotne snažili pretláčať svoje záujmy práve 

prostredníctvom samotných odborov na národnej úrovni. Avšak časom tieto organizácie 

začali čoraz častejšie pretláčať myšlienku možnosti presadzovať svoje záujmy samostatne. 

Pod tlakom týchto skupín sa vláda v roku 1993 rozhodla založiť Národné Ekonomické 

a Sociálne Fórum (NESF) s jeho prioritnými dôrazom na oblasti sociálnej politiky, sociálnej 

exklúzie a nezamestnanosti. NESF bolo prvou organizáciou, ktorá zahŕňala širšie spektrum 

sociálnych aktérov, zvlášť z radov občianskej spoločnosti, ktorí časom dostali súhrnné 

označenie „dobrovoľnícky a komunitný sektor“. NESF vytvorilo prvú platformu, kde sa 

organizácie tohto typu mohli stretnúť s tradičnými sociálnymi partnermi. Oficiálne sa fórum 

skladalo z členov štyroch skupín: 1. členov parlamentu, 2. zástupcov zamestnávateľov, 

odborov a farmárskych organizácii, 3. zástupcov vlády a 4. zástupcov dobrovoľníckeho 

a komunitného sektora.  Stále však nešlo o plnohodnotné začlenenie týchto skupín do 

národnej úrovne sociálneho dialógu. Táto požiadavka však na seba nenechala dlho čakať. 
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Navyše NESF bolo užitočnou platformou pre vzájomné spoznávanie sa a preukázanie 

schopnosti nových partnerov spolupracovať pri hľadaní riešení v záležitostiach spoločného 

záujmu. Preto, už o štyri roky po spustení NESF, bol dobrovoľnícky a komunitný sektor 

vyhlásený za plnohodnotného sociálneho partnera na celonárodnej úrovni. Jej špecifikom a 

veľkou výhodou je, že funguje na prísne nehierarchickej úrovni, čo vystihuje aj okrúhly stôl, 

okolo ktorého sa sociálni partneri schádzajú. Okrem zástupcov vlády, odborov a farmárov sa 

ho od roku 1997 zúčastňujú aj zástupcovia početných organizácii na ochranu 

nezamestnaných, mladých, žien, chudobných, seniorov, hendikepovaných a iných menších 

skupín. Všetci partneri vstupujú do vyjednávaní už počas prípravnej a konzultačnej fázy 

vedúcej k celonárodným dohodám v rôznych oblastiach od zdravotníctva, vzdelávania, štátnej 

infraštruktúry až po celkový makroekonomicky rámec. Výnimkou je oblasť vyjednávania 

platov a pracovné otázky, kde sa problémy negociujú len bilaterálne  medzi zamestnávateľmi 

a zástupcami zamestnancov, bez účasti dobrovoľníckeho a komunitného sektora či farmárov. 

Vláda je pri týchto vyjednávaniach prítomná v role zamestnávateľa vo verejnom sektore. 

Kým tradiční sociálni partneri sú zvyknutí na prijímanie ústupkov v mene získavania svojich 

partikulárnych výhod, pre mnoho skupín z občianskeho komunitného sektora s úzkym 

okruhom vlastných priorít, prípadne len jedinou prioritou, môže byť takýto spôsob 

vyjednávania problémový. Samotné vyjednávanie medzi sociálnymi partnermi má v tejto 

štruktúre skôr charakter hľadania spoločného konsenzu. Ide o druh výmenného obchodu 

medzi jednotlivými skupinami a vnútri týchto skupín. Toto je aj najkomplexnejší aspekt novej 

štruktúry vyjednávania. Predovšetkým, záujmy skupín dobrovoľníckeho a komunitného 

sektora sú oveľa diverzifikovanejšie ako v iných skupinách, takže je nevyhnutné, aby v prvom 

rade dosiahli konsenzus predovšetkým sami medzi sebou. A to ešte predtým, ako si sadnú 

k rokovaciemu stolu s ostatnými sociálnymi partnermi, tak, aby mohli pôsobiť ako jednotná 

konsolidovaná skupina. Práve nachádzanie konsenzu a postup „niečo za niečo“ je u týchto 
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skupín často krát ťažko realizovateľný. Nie vždy totiž vo vyjednávaniach vidia príležitosť, 

prípadne potrebu ústupkov. 

Keď už je konsenzus vnútri jednotlivých skupín dosiahnutý, je na rade hľadanie konsenzu 

medzi jednotlivými sociálnymi partnermi. Každý sociálny partner prichádza k rokovaciemu 

stolu s vlastnou agendou a vlastnými prioritami, preto je povinnosťou všetkých zúčastnených 

strán osvojiť si proaktívny postoj smerujúci k nájdeniu riešenia. Ten je v celom tomto procese 

kľúčový. Niekedy sú čiastkové záujmy partnerov od seba vzdialené do takej miery, že už ich 

vzájomné priblíženie sa je ešte len prvým predpokladom k budúcemu konsenzu. Podstatné 

v tomto štádiu je vôbec primäť jednotlivé strany, aby dôvodili svoje postoje, argumentovali 

a prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutia a stratégie voči sebe navzájom ako aj voči 

skupinám, ktoré zastupujú. Dôsledkom pribratia občianskeho a komunitného sektora do 

formálneho sociálneho dialógu je tak nevyhnutne zvýšenie významu a rozsahu diskusie pri 

hľadaní najlepších riešení. Veľkú zásluhu na prebehnutí týchto zmien majú aj odbory, ktoré 

upustili od svojho tradičného štýlu veľa krát uchyľujúcemu sa ku kladeniu ultimát. Po novom 

sú na všetky strany kladené oveľa väčšie nároky z hľadiska opakovaného vysvetľovania, 

obhajovania svojich postojov a dosahovania konsenzu s viacerými rôznorodými partnermi.  

Pre splnenie svojho účelu sa preto rokovania riadia princípmi, ktoré sú jednotlivými partnermi 

všeobecne zdieľané. Jedným z nich je akceptovanie vzájomnej závislosti. Uznať tento princíp 

bolo náročné predovšetkým pre odbory, či už vo vzťahu k zamestnávateľom (skvalitňovanie 

pracovného prostredia) alebo voči skupinám z radov dobrovoľníckeho a komunitného sektora. 

Časom sa však ukázalo, že široký konsenzus pri presadzovaní celonárodných politík 

a stratégii je nevyhnutný. Podobne je pre vzájomnú spoluprácu nevyhnutný vzájomný rešpekt, 

hlavne z hľadiska akceptovania rôznorodých pohľadov, ktoré na tú istú problematiku 

prinášajú rôzni aktéri sociálneho dialógu. V neposlednom rade dôležitým aspektom 

fungovania rozšírenej štruktúry sociálneho dialógu je vysoká miera dôvery medzi 
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jednotlivými sociálnymi partnermi. Dôvera je kľúčová pre ochotu tradičných partnerov 

podeliť sa s novými o doterajšie kompetencie a vplyv. Predovšetkým odbory zo začiatku 

ťažko niesli pocit, že rozšírením sociálneho dialógu prídu o časť svojho vplyvu. Vo 

všeobecnosti však nakoniec prevládol názor, že v konečnom dôsledku zaangažovanie nových 

partnerov naopak zvýšilo vplyv odborov a prinieslo konkrétne výhody pre všetky zúčastnené 

strany. 

Princíp spoločného riešenia sociálnych otázok napomohol vypestovaniu všeobecného 

chápania sociálnych problémov ako niečoho, čo sa týka všetkých. Podobne, spoločný postup 

umožňuje postupne budovať všeobecný konsenzus v spoločnosti a tým aj konzistentnú 

reakciu na akékoľvek nové výzvy. Podstatným dôsledkom tohto postupu je aj posilnenie 

inovatívneho potenciálu sociálnych partnerov.  Pridanou hodnotou občianskych organizácii sú 

práve ich praktické skúsenosti a denno-denný kontakt s reálnou praxou, čo napomáha 

nájdeniu najlepších riešení. V neposlednom rade je pozitívom tohto usporiadania aj 

zjednotenie ekonomických a sociálnych cieľov spoločnosti. 

Na druhej strane, je nepochybné, že čím komplexnejším sa sociálny dialóg stáva, čím viac 

skupín so svojimi cieľmi je včlenených do diskusie, tým sa celý proces stáva po všetkých 

stránkach náročnejším. Problematickou je tiež otázka reprezentatívnosti rôznych skupín, ktoré 

sa v rámci dobrovoľníckeho a komunitného sektora stávajú súčasťou sociálneho dialógu.  

Kým odbory majú jasné vnútorné štruktúry a volebné systémy od najnižších podlaží svojej 

organizácie, lokálne, regionálne aj národne vedenie, v prípade nových skupín z občianskeho 

sektora nezriedka vládne neistota kto sú, komu sa zodpovedajú, od koho majú mandát pre 

svoje aktivity. Ak majú mať tieto skupiny reálny vplyv na sociálnoekonomickú politiku štátu, 

je nevyhnutné aby boli vo svojom fungovaní transparentné a zodpovedné za svoje aktivity. 

V neposlednom rade je problémom nových skupín ich neochota podieľať sa agendách, ktoré 

nepatria medzi ich kľúčové, hlavne ak ide o tzv. politické otázky typu pracovné či platové 
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podmienky. To však v žiadnom prípade neznamená, že by do týchto procesov nemali byť 

zahrnuté.  

 

2.1.2.3 Prípadová štúdia: Sociálny dialóg Ad hoc poradných skupín, Nový 

Zéland 

Prípadová štúdia z Nového Zélandu sa primárne venuje postaveniu a úlohám mimovládnych 

organizácií  v neformálnom aj formálnom sociálnom dialógu krajiny. Diskusia na túto tému 

začala vo verejnom sektore a spoločnosti ako takej rezonovať pod vplyvom mediálneho 

vplyvu, ktorý sa týmto organizáciám čoraz častejšie dostával. Vďaka prudkému rozvoju 

internetu, masmediálnych prostriedkov a sociálnych sietí tieto organizácie v súčasnosti 

nemajú núdzu o mediálne pokrytie svojich aktivít. Práve nadbytkom mediálnej pozornosti 

preto zvykli kompenzovať svoju neprítomnosť na reálnych diskusiách a rozhodovacích 

procesoch v spoločnosti. Zvlášť sa to prejavovalo v spoločensky veľmi citlivých oblastiach 

ako napr. životné prostredie či zdravotníctvo, kedy sa aj malej mimovládnej organizácii 

dostalo disproporčne veľkej pozornosti, čo následne vyvolalo nezvratné škody na reálnej 

diskusii o probléme, či  pri hľadaní možných riešení na jeho nápravu. 

Problémom aj v prípade Nového Zélandu bolo pozadie týchto mimovládnych organizácii, ich 

štruktúra a rôznorodá kvalita fungovania. Ich spektrum sa tiahlo od profesionálnych štruktúr, 

s dobrým materiálnym a ľudským zabezpečením až po laické, málopočetné organizácie 

s úzko nastavenými cieľmi, od kvalitne fungujúcich až po veľmi amatérske. Podobne bola a je 

otázna problematika mandátu, s ktorým tieto organizácie konajú ako aj reprezentatívnosť, 

ktorá by im dodávala kredibilitu. Veľký nárast počtu mimovládnych organizácii je pritom 

reakciou na stále väčšiu decentralizáciu riadenia spoločenského života a celkový trend 

navracania právomocí z rúk štátnych orgánov smerom k občianskej spoločnosti. Práve tieto 
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spoločenské pohyby stoja aj za zvýšeným počtom mimovládnych organizácii a nárastom ich 

vplyvu na sociálnoekonomické dianie v spoločnosti.  

Z hľadiska ich prístupu k riešeniam cieľových problematík ide v zásade o dva druhy 

mimovládnych organizácii. Tie, ktoré sa snažia ovplyvňovať legislatívu a politický proces 

spoločnosti, pričom operujú ako akési lobistické skupiny a tie, ktoré sa usilujú o spoluprácu 

s ostatnými spoločenskými aktérmi v snahe poskytovať nedostatkové služby alebo riešiť 

štátom neriešené, prípadne nedostatočne riešené spoločenské problémy. Zriedkavo sa stáva, 

že by jedna organizácia vo svojom pôsobení zachovávala oba prístupy, väčšinovo ide o jasne 

odlíšiteľné skupiny organizácii. Napriek tomu, z hľadiska intenzity svojej prítomnosti v 

sociálnom dialógu spoločnosti sú oba druhy rovnako dôležité.  

Podobne ako v iných krajinách, bol spočiatku ich vstup do sociálneho dialógu vnímaný ako 

hrozba. Pre tradičných sociálnych partnerov boli neznámym prvkom, navyše sa prirodzene 

obávali straty svojho dovtedajšieho vplyvu a postavenia. Bolo preto nevyhnutné ubezpečiť 

tradičných partnerov o ich pozícii v tripartitnom dialógu a presvedčiť ich o dôležitosti 

prínosu, ktorý sú mimovládne organizácie schopné so sebou priniesť. Pre ich vstrebanie však 

bolo potrebné vytvorenie konkrétneho programu zameraného na vstup mimovládnych 

organizácii do verejnej diskusie. Keďže rozhodovací proces zostal v rukách pôvodných 

partnerov, ktorí sa rozhodli zachovať ho v pôvodnej štruktúre, bolo nevyhnutné prísť 

s takým mechanizmom partnerstva, pri ktorom by sociálny dialóg plne profitoval 

z prítomnosti týchto mimovládnych organizácii a navyše by povzbudzoval ďalšie k zapojeniu 

sa, tak na regionálnej ako aj národnej úrovni. Špecifikom Nového Zélandu bolo prevládanie 

regionálneho modelu nad národným. 

Jedným z reálnych oblastí fungovania takéhoto partnerstva je environmentálna oblasť. Táto 

problematika je v novozélandskej spoločnosti obzvlášť citlivá a u ľudí intenzívne rezonuje, čo 
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vyplýva z všeobecne vysoko rozvinutého povedomia v tejto oblasti. Environmentálna politika 

navyše bezpochyby vplýva na takmer všetky ostatné spoločenské agendy, vrátane 

zamestnanosti. Ministerstvo životného prostredia Nového Zélandu preto prijalo kroky 

k uskutočneniu širokej diskusie za účasti všetkých zainteresovaných strán, a napriek 

absentovaniu ambície dosiahnuť konečnú dohodu a konsenzus, spustilo inštitút ad hoc 

poradných skupín. Tieto zahrňovali reprezentantov zo širokého spektra organizácii, vládnych 

aj mimovládnych, vrátane zástupcov zamestnávateľov a odborov, rôznych lobistických skupín 

pôsobiacich v sektore životného prostredia, riaditeľov veľkých spoločností vyrábajúcich 

environmentálne výrobky, či energetické závody. Skupina má síce permanentný charakter, no 

stretáva sa len v prípade potreby riešenia vážneho problému s regionálnym alebo 

celospoločenským dosahom. Podobne je tomu v prípade, že Ministerstvo životného prostredia 

prichádza s novým zákonom či vyhláškou zásadného charakteru. Ešte pred predložením 

predpisu vláde, ministerstvo vytýči hlavné body a zvolá zasadnutie poradnej skupiny. Ich 

úlohou je vyjadriť svoje stanoviská k predmetnému predpisu a prediskutovať otázky 

kľúčového charakteru. Cieľom diskusie nie je nevyhnutne dospieť k jednohlasnej zhode, čo je 

väčšinou aj prípadom týchto stretnutí. Na druhej strane, dohoda na tejto úrovni budúci postup 

výrazne uľahčuje. Napriek tomu, hlavným cieľom stretnutí je predovšetkým dosiahnuť, že 

všetky zúčastnené strany sú oboznámené s problémom a necítia sa vynechané z celkovej 

debaty. Rovnako tento proces v konečnom štádiu umožňuje dosiahnuť riešenia, ktoré sú 

prijímané pri maximálnej informovanosti poskytnutej od veľkého počtu relevantných zdrojov 

pôsobiacich v oblasti danej problematiky.  

Takto pôsobiace ad hoc skupiny neznižujú autoritu vlády pri vytváraní politík 

a rozhodovacom procese, rovnako ani možnosti a prístup ostatných (lobistických) skupín 

vstupovať do legislatívneho procesu. Ad hoc stretnutia majú výlučne konzultačný charakter. 

Ich záber je veľmi široký, od jednorazových lokálnych otázok po globálne otázky typu emisie 
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či zvyšovanie teplôt atmosféry aj jej vplyvu na poľnohospodárstvo krajiny.  Reálnym 

príkladom, ktorým sa skupina zaoberala bol napríklad problém masívneho úhynu tuleňov 

sprevádzajúci rybolov v konkrétnej morskej oblasti. Pôsobením skupiny sa podarilo vyhnúť 

tradičnému postupu sprevádzajúcemu tento typ udalosti, vrátane obrovskej a emotívnej 

mediálnej publicity, a rovnako emotívnej odpovede zástupcov rybárskeho priemyslu. 

Nezhody by sa preniesli na celú spoločnosť a namiesto racionálneho dialógu by priniesli 

mnoho škôd. Nakoniec sa podarilo zainteresované strany posadiť za rokovací stôl 

permanentnej poradnej skupiny, ktorá pre tento účel poslúžila ako diskusná platforma. 

Výsledkom diskusie bolo zistenie, že pri veľmi nízkych investíciách je možné zachovať 

rybársku činnosť a nenarušiť pritom pôvodné plány, ak by jednoducho premiestnili tulene 

nachádzajúce sa v rybárskej oblasti do inej prímorskej oblasti. Pri nízkych alokovaných 

investíciách sa tak aj udialo, a zároveň podarilo vyhnúť verejnému sporu a škode na životnom 

prostredí a ekonomike. 

Inštitút poradných skupín je prítomný aj v ostatných oblastiach spoločnosti, v krajine 

napríklad pôsobí Fórum pre vzdelávanie a výcvik, ktorého iniciátorom bolo združenie 

zamestnávateľov reflektujúcich dôležitosť úrovne neustáleho vzdelávania pre úroveň 

sociálneho a ekonomického napredovania spoločnosti. Využili fakt, že v krajine existovali 

stovky organizácii angažovaných v poskytovaní vzdelávania a výcviku. Títo boli preto 

prirodzene minimálne rovnako zainteresovaní v presadzovaní nových riešení ako vláda, 

zamestnávatelia, či odbory. Aj v tomto prípade Fórum poskytlo príležitosť výmeny názorov, 

zdieľanie informácií a priestor na vzájomnú diskusiu. Hoci nepôsobilo ako vyjednávací orgán, 

bolo neoceniteľné pri zhromažďovaní skupín s pestrými názormi na vzdelávanie a bohatými 

skúsenosťami z tejto oblasti schopných predostrieť možné riešenia. Prínos ľudí z praxe 

pôsobiacich „v teréne“ namiesto byrokratov z odborových, zamestnávateľských a vládnych 

organizácii bolo to, čo umožnilo realizáciu formálnych aj praktických zmien v tejto oblasti. 
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2.1.2.4: Sociálny dialóg v procese stanovovania cien elektrickej energie, USA 

Spôsob určovania odberateľských cien elektrickej energie pre podniky a domácnosti v USA je 

jedným z inšpiratívnych príkladov fungovania sociálneho dialógu v praxi. Napriek jedným z 

najvyšších nákladov na pracovnú silu sú ceny elektrickej energie v USA dlhodobo na 

relatívne nízkej úrovni. Oproti väčšine štátov Západnej Európy až niekoľkonásobne, pričom 

sú nezriedka nižšie aj v porovnaní s niektorými rozvojovými krajinami. Za nízko 

nákladovými a pritom vysoko-kvalitnými službami pritom stoja najmä dva princípy lokálnej 

demokratickej regulácie: úplný a otvorený prístup verejnosti k informáciám a plná 

participácia verejnosti na procese určovania cien a štandardu služieb. Unikátom 

severoamerického modelu, keďže podobnými princípmi sa riadi aj cenotvorba v Kanade, je 

nezvyčajne veľký podiel verejnej angažovanosti a jej kontroly nad ním. Každý aspekt cenovej 

regulácie elektrickej energie je do najmenších detailov sprístupnený verejnosti. Neexistujú 

žiadne tajné stretnutia ani tajné dokumenty. Všetci občania a skupiny sú prizvané zúčastniť sa 

na tomto procese, počnúc jednotlivcami, zástupcami veľkých podnikov, až po samotných 

poskytovateľov elektrickej energie a ich konkurentov. Každý má právo vstupovať do 

vyjednávania o cene, pýtať sa verejných orgánov aj poskytovateľa služby, môcť nahliadnuť 

do finančných a obchodných dokumentov dodávateľa, všetko v duchu transparentnosti a 

princípov sociálneho dialógu. 

Trendom ostatných desaťročí v rôznych ekonomikách sveta bola privatizácia štátnych 

podnikov prepojená s liberalizáciou a dereguláciou trhov. Tento proces bol často zavŕšený 

rozporuplnými výsledkami, ktoré nie vždy, napríklad v krajinách strednej a východnej 

Európy, naplnili im predchádzajúce očakávania. Prípad USA má za cieľ poukázať na dôležitý 

fakt, a síce, že viac ako pravidlá prípadnej regulácie je dôležitá metóda, prostredníctvom 

ktorej sa dané regulácie uplatňujú. Úspešná kontrola toho času už súkromne vlastnených 

strategických podnikov v USA je priamym dôsledkom spoločenského demokratického 
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procesu, a rozhodnutí prijímaných v súčinnosti s verejnosťou. To všetko až po prebehnutí 

vyčerpávajúcej debaty za prítomnosti voľne dostupných informácií pre všetky zúčastnené 

strany. Mnohé krajiny sveta nasledovali severoamerický model výraznej liberalizácie a 

deregulácie svojej ekonomiky, avšak zabudli na podstatnú súčasť tohto modelu, a to 

nevyhnutnosť permanentne podrobovať sprivatizované podniky s monopolným prípadne 

takmer monopolným postavením pravidelnej verejnej kontrole. Častým javom potom je, že aj 

spoločnosti, ktoré vo svojich domovských krajinách celkom prirodzene nasledujú tradičné 

demokratické ustanovizne, v zahraničí bez tradície prísnej verejnej kontroly na tieto osvojené 

princípy zabúdajú a využívajú široké, prípadne žiadne mantinely nového ekonomického 

prostredia. 

Súkromne vlastnené podniky si teda neurčujú ceny samy. V prvom rade musia požiadať 

regulátora o súhlas s účtovaním nových cien, no tým sa celý proces iba začína. Pristúpením 

širokej verejnosti do tohto procesu sa tento značne komplikuje a predlžuje, no z hľadiska 

výsledku má svoje dlhodobé výhody. V tomto prístupe sa vychádza z presvedčenia, že 

verejnosť je dobre informovaná o dianí v sektore. Obyčajní zákazníci sú zastupovaní 

odborníkmi a právnikmi financovanými vládou a spotrebiteľskými organizáciami. 

Zákazníkmi sú aj veľké priemyselné podniky s finančnými prostriedkami alokovanými na 

analýzu poskytovaných cien mnohokrát prevyšujúcimi možnosti regulačných orgánov. 

Opodstatnenosť zahrnutia čo najširšej verejnosti do tohto procesu je aj skutočnosť, že v 

mnohých prípadoch aj "neodborná" verejnosť, pri prístupe k relevantným dokumentom a 

analýzam dokáže argumentačne spochybniť napríklad finančné projekcie regulovaných 

podnikov. Keďže sa pripúšťa aj chybovosť zo strany regulačného orgánu, popri detailnej 

dokumentácii regulovaného podniku sa širokej verejnosti sprístupňujú aj kalkulácie, odhady a 

analýzy regulátora, ktorý musí zodpovedať jej prípadné dotazy.  
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Najzvláštnejším účastníkom celého procesu sú priami konkurenti regulovaného podniku, či už 

ide o vládou vlastnené podniky, nezávislých producentov, či iných súkromných 

poskytovateľov verejných služieb. Týmto spoločnostiam sú teda rovnako sprístupnené interné 

dokumenty, analýzy nákladov a ďalších položiek, ktoré sú v ostatných krajinách chápané ako 

obchodné tajomstvo. V neposlednom rade je účastníkom konania samotný poskytovateľ 

služby, čo môže znieť samozrejme, no v mnohých krajinách nemajú regulované podniky 

formálnu možnosť zasahovať do rozhodovania regulátora, či diskutovať s ním. Demokratické 

pravidlá dialógu sa teda vzťahujú na všetkých zúčastnených. Kľúčovým bodom tohto dialógu 

je pritom možnosť priamo participovať na ňom, nielen konzultovať, prípadne komentovať už 

prijaté rozhodnutie regulátora. 

Samotný proces vyjednávania o nových sadzbách začína vypracovaním nového cenníka 

energetickým podnikom nespokojným s aktuálne účtovanými cenami. Toto je však len prvým 

nevyhnutným krokom v celom postupe vyjednávania. Jeho úlohou je v prvom rade obhájiť 

nastavenie jednotlivých cien ako aj celkový príjem, ktorý by po ich nastavení podnik 

dosahoval. Kompletný návrh na úpravu cien je taký detailný, že dosahuje hrúbku telefónneho 

zoznamu jednej metropolitnej oblasti. Jeho obsah je potom sprostredkovaný verejnosti vo 

všetkých pobočkách podniku, lokálnych úradoch regulátora, a často krát na budovách 

verejných inštitúcií či dokonca knižníc patriacich do dotknutej dodávateľskej oblasti. Návrh je 

následne verejne preskúmaný úradom regulátora a kýmkoľvek iným zainteresovaným na jeho 

obsahu. Rozhodnutie regulátora je verejné, a preto musí byť odvodené výlučne od verejnej 

diskusie. Hneď po zverejnení návrhu majú obaja inštitucionálni aktéri, energetický podnik aj 

regulátor, povinnosť upovedomiť verejnosť o možnosti odporovať jeho obsahu. Podnik je 

povinný uverejniť rozsiahle oznámenia v hlavných tlačených novinách. Navyše, samotný 

regulátor rozosiela upovedomenia stranám potenciálne zainteresovaným na celom procese, 
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ako napríklad predstaviteľom mesta a regiónu, poslancom, prípadne súkromným osobám, 

ktoré v minulosti participovali na podobnom procese. 

Každý s potrebou vyjadriť sa k úprave cien, či praktikám poskytovateľa služieb, môže teda 

svojím príspevkom vstúpiť do určovania budúcich cien a s nimi súvisiacich podmienok 

využívania služieb. Z toho dôvodu do celého procesu v konečnom dôsledku vstupuje široké 

pole ekonomických záujmov domácností ako aj podnikov. Okrem nich sa do neho zapájajú aj 

špecifické skupiny so svojimi partikulárnymi záujmami akými sú napríklad ochrancovia 

životného prostredia, obhajcovia chudobných, presadzovatelia nových technológií v 

energetike, či zástupcovia zamestnancov. Obhajoba záujmov je pritom spojená s nemalými 

nákladmi a každá zo spomenutých skupín si ich obstaráva inak. Prirodzene, najmenší problém 

s tým majú veľké priemyselné podniky. Na druhej strane, environmentálne skupiny musia pre 

tieto účely iniciovať verejné výzvy alebo charitatívne akcie. Domácnosti sú obyčajne 

zastupované štátnou agentúrou s týmto účelom a obhajcovia nízkopríjmových skupín sú 

financovaní z vládnych zdrojov a verejných zbierok. V niektorých štátoch sú občania 

zastupovaní vlastnou mimovládnou organizáciou založenou len pre tento účel. Financovaná je 

z dobrovoľných príspevkov lokálnych obyvateľov, pričom výzvy na finančnú podporu 

dostanú odberatelia energií poštou často krát spolu s účtami energií. 

Krátko po odovzdaní návrhu nasleduje verejné prvé vypočúvanie pred regulátorom no 

výlučne v priestoroch  poskytovateľa energetických služieb (až ostatné prípadné vypočúvania 

sa vedú v priestoroch regulátora). Prvé verejné vypočúvanie je príležitosť pre všetkých 

vyjadriť svoj postoj k navrhovaným zmenám aj spoločnosti samotnej, bez ohľadu na to, či ide 

o jej klienta alebo osobu zasiahnutú navrhovanými zmenami, a to v akejkoľvek forme. Táto 

časť procesu je nezriedka charakterizovaná veľkou mediálnou pozornosťou, ktorú na seba 

niektorí jej účastníci priťahujú. Súvisiace dianie a vyvolané emócie v budúcnosti veľakrát 

ovplyvňujú rozhodnutie poskytovateľov služieb vôbec vstúpiť do ďalšieho podobného 
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vypočúvania. Po vypočutí všetkých zainteresovaných, nasleduje investigatívna časť, znovu 

úplne verejná. V procese nazvanom "nález" zamestnanci a pracovníci regulátora skúmajú 

detaily od charitatívnych príspevkov podniku až po výber druhu palív do generátorov. Sú 

vznesené stovky otázok, na ktoré je podnik povinný pravdivo odpovedať. Vyjednávania o 

cenách začali jednotliví aktéri procesu, najmä súkromné osoby a mimovládne organizácie 

časom využívať na zdôraznenie ďalších aspektov sprevádzajúcich poskytovanie služieb, 

napríklad kvalitu služieb, podvodné alebo zavádzajúcej marketingové praktiky, či 

diskrimináciu pri vymeriavaní výšky depozít. Rovnako sú prešetrované všetky náklady 

podniku, vrátane platov hlavného manažmentu, cestovných nákladov, benefitov, reklamy, 

nákladov na lobbing, či operatívne náklady a investície. Rozpory v niektorých zvlášť citlivých 

položkách môžu viesť dokonca k zníženiu doterajších sadzieb a povinnosti uskutočniť 

operatívne zmeny v podniku.  

Veľké množstvo informácii, ktorými široká verejnosť disponuje ešte pred začatím 

vypočúvania vyplýva z  prísnej informačnej povinnosť, ktorú títo poskytovatelia verejných 

služieb majú. Každý z nich musí vypracovávať detailné výročné správy pre široký okruh 

federálnych regulačných komisií s dosahom na výšku sadzieb. Väčšina z týchto informácii je 

zverejnená na webových stránkach jednotlivých komisií, a teda prístupná verejnosti, vrátane 

výšky platov vysokých manažérov, výšky a druhu vykonaných investícii, finančných 

informácii o podniku, objemu znečistenia generovaného podnikom alebo počtu úrazov 

zaznamenaných za sledované obdobie. Po mesiacoch získavania informácii, vypočúvaní a 

rokovaní, zúčastnení zástupcovia verejnosti môžu predkladať svoje vlastné návrhy na výšku 

sadzieb a podmienky poskytovania služieb, doplnené vyjadreniami odborníkov z dotknutej 

oblasti, analýzami a podpornými štúdiami. Nakoniec, každý zúčastnený prezentuje svoj návrh 

spolu s podpornými faktami v záverečnom vypočúvaní pred regulátorom. Svoju výpoveď 

musí potvrdiť verejnou prísahou, pričom je podrobená, podobne ako na súde, krížovému 
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výsluchu. Každá zo strán má možnosť reakcie na protistranu, takže niekedy dochádza aj k 

slovným hádkam pred regulátorom. Rozhodnutie regulátora musí vychádzať výlučne zo 

záznamov vypracovaných počas tohto procesu. Jeho rozhodnutie musí byť podložené faktami 

a smie byť spochybnené na riadnom súde. Ak sa tak stane, všetky strany doteraz zastúpené v 

konaní pred regulátorom sa automaticky stávajú účastníkmi  nového súdneho procesu. Z 

praxe vyplýva, že väčšina žalôb zo strany nespokojného poskytovateľa verejných služieb na 

súdoch končí zamietnutím, takže súdy sú náchylné skôr vyhovieť požiadavkám verejnosti, 

resp. regulátora. 

Vo všeobecnosti proces cenotvorby sprevádza päť základných princípov: 1. transparentnosť a 

právo každého participovať na procese, 2. všetky sadzby musia byť náležité a opodstatnené, 

3. poskytovatelia služieb majú nárok na príležitosť dosiahnuť opodstatnený zisk zo svojej 

investície do verejných služieb, 4. rôzne protichodné záujmy musia byť vybilancované, 5. 

ceny musia byť naviazané na náklady. 

Výsledkom dlhotrvajúceho a namáhavého procesu tak majú byť nižšie ceny garantované 

aplikovaním demokratických práv za pomoci výdobytkov sociálneho dialógu. No aj tento 

systém má svoje prirodzené nedostatky. Faktom je, že hoci zákazníci a dokonca aj pracovníci 

majú možnosť vzniesť na verejných vypočúvaniach námietky voči predkladaným návrhom, 

nikdy nemôžu dosiahnuť možnosti, ktoré naopak má finančne mohutne zabezpečená 

korporácia so svojím odborným zázemím vrátane množstva drahých právnikov. Aj keď zákon 

explicitne uvádza rovnosť jednotlivých strán pred regulátorom, nikdy nejde o rovný boj. Pri 

pohľade na úplne absentujúce občianske práva v iných krajinách však tento systém pôsobí 

ďaleko spravodlivejšie.  

Rovnako zákon zakazuje akékoľvek tajné rokovania regulátora s podnikmi, no napriek tomu 

sa ich konanie z času na čas prevalí na verejnosť. Podobné je to s absolútnym prístupom k 
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informáciám, kedy sa časom podnikom aj regulátorom podarilo vydobyť si výnimky, ktoré 

môžu byť zneužité v neprospech zákazníka. Tak ako v mnohých iných oblastiach, aplikácia 

demokratických pravidiel je účinná a dobrá len do takej miery, do akej sú dobrí jej účastníci, 

v tomto prípade predovšetkým regulačné orgány odvetví. Niektoré americké štáty chceli tento 

problém demokracie obísť iným demokratickým riešením -  volením zástupcov regulátora. 

Toto riešenie však otvára dvere pre ovplyvňovanie finančne silnými podnikmi, hoci takáto 

činnosť je formálne zákonom prísne zakázaná.  

Napriek týmto výhradám,severoamerický systém demokratického vyjednávania poskytuje 

účinný model regulácie cien v sprivatizovaných verejných podnikoch. Tento príklad 

dokazuje, že otvorenosť vo verejných otázkach, sociálny dialóg a transparentnosť vedú k 

nižším cenám, lepším službám a tým aj stabilnejším pracovným miestam ako v krajinách s 

tendenciou utajovania informácií a vylučovania verejnosti zo systému kontroly. 

 

2.1.2.5 Sociálny dialóg tripartitných konferencií, Filipíny 

Počiatky moderného sociálneho dialógu na Filipínach siahajú na začiatok 50-tych rokov 

minulého storočia, kedy si tunajšia vláda uvedomila potrebu podpory pokojných pracovných 

vzťahov v priemysle. V tomto období sú prvýkrát formulované prvé pravidlá a smernice 

regulujúce vzťahy na pracovisku, zásady spolupráce a kolektívneho vyjednávania v pracovno-

právnych otázkach. Zákon priemyselného zmieru v roku 1953 vytvoril právny rámec pre 

vznik prvých tzv. pracovno-manažérskych rád na pracovisku. Ich zámerom a funkciou by 

malo byť formulovanie sociálnych štandardov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi 

konkrétnych podnikov. Tie boli neskôr doplnené inštitútom generálnej Tripartitnej 

priemyselnej konferencie fungujúcej na báze pravidelných stretnutí s agendou vytvárania 

politík, odporúčaní a noriem pre rôzne priemyselné odvetvia s cieľom vytvoriť rámec pre 
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existenciu pokojných pracovných vzťahov. Pravidelná konferencia bola charakterizovaná 

početnou účasťou a zastrešením širokého záberu záujmov a priorít tak z radov odborov ako aj 

neorganizovanej časti pracujúcich. Proces formovania štruktúry tripartitnej konferencie sa do 

dnešnej podoby formuloval začiatkom 90-tych rokov, kedy vláda iniciovala vznik Tripartitnej 

Rady Pracovného Zmieru (TIPC).  

Rada pôsobí na národnej, regionálnej aj sektorovej úrovni. Má 32 členov, z toho 12 zástupcov 

vlády a 20 zástupcov z radov zamestnávateľských a zamestnaneckých organizácii. Okrem 

zástupcov ministerstva práce, ktoré má výlučný mandát v oblasti pracovných otázok v krajine, 

vládu v rade zastupujú reprezentanti všetkých kľúčových štátnych ministerstiev a agentúr 

vrátane ministerstva obchodu a priemyslu, vnútra, poľnohospodárstva, životného prostredia, 

energetiky, turizmu, sociálnych vecí a rozvoja, či dopravy a telekomunikácií. Výhodou 

takéhoto širokého zastúpenia je koordinovaný prístup k formulovaniu jednotlivých politík a 

uľahčenie ich následnej implementácie do hospodárskej praxe. Vedľajšou snahou vlády v 

rade je čo najširšia účasť žien na jej zložení, keď v dlhodobom priemere predstavujú až okolo 

40 percent všetkých členov. Na strane zamestnávateľov je v rade prítomných 10 

reprezentantov nominovaných z rôznych obchodných záujmových skupín vrátane národnej 

asociácie exportérov, či obchodnej a priemyselnej komory. Zamestnanci sú zastupovaní 

tradičnými odborovými organizáciami ako aj tzv. neregistrovanými odbormi, ktorých 

pôsobnosť však spadá skôr do regionálnej, prípadne konkrétnej sektorovej úrovne. Na čele 

Tripartitnej Rady TIPC stojí sedemčlenná výkonná komisia pozostávajúca zo zástupcov 

všetkých troch zúčastnených strán.  

Na národnej úrovni poskytuje Rada rámec na zlepšovanie pracovných a manažérskych 

vzťahov a riešenie rôznorodých otázok trhu práce ako napríklad mzdy, urovnávanie 

konfliktov, či sociálna ochrana zamestnancov s konečným cieľom zabezpečiť fungovanie 

takého priemyselného prostredia, ktoré by stimulovalo nárast objemu do neho smerujúcich 
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investícií. Do pôsobnosti Rady patrí aj organizovanie nepravidelných generálnych konferencií 

s veľkým vplyvom na formovanie pracovných vzťahov v hospodárstve. Ich výsledkom je 

obvykle formulácia konkrétnej trojstrannej dohody alebo prehlásenia k aktuálnym naliehavým 

otázkam ako sú štrukturálne reformy, liberalizácia obchodu a služieb, rozvoj ľudských 

zdrojov, bezpečnosť a zdravie, zamestnanosť, ochrana zamestnanosti, pravidlá a formy 

zamestnávania alebo všeobecná príjmová a mzdová politika. Rada zároveň v nemalej miere 

slúži ako komunikačná platforma pri vyjednávaní a ratifikácii pravidelných noviel Zákonníka 

práce. Dôležitými príspevkami činnosti Rady bola taktiež formulácia zákonov na ochranu 

hendikepovaných, potlačenie detskej práce, či zvyšovanie konkurencieschopnosti národného 

priemyslu po ťažkej finančnej kríze koncom 90-tych rokov presadzovaním profesijných 

tréningov na podporu zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v priemysle. 

Okrem národnej úrovne venuje Rada veľkú pozornosť aj pracovným vzťahom na regionálnej 

úrovni ako aj špecifickým priemyselným odvetviam. V rámci svojich lokálnych a sektorových 

zastúpení dohliada na konkrétne pracovné podmienky v podnikoch i celých odvetviach. 

Napríklad v cukrárenskom priemysle presadila vytvorenie sociálneho fondu z príspevkov 

pracujúcich a zamestnávateľov s cieľom financovať projekty sociálno-ekonomického 

charakteru v prospech zamestnancov nachádzajúcich sa v sociálnej tiesni.  

V kľúčových odvetviach krajiny, ako napríklad textilnom, či automobilovom priemysle,  

navyše operujú tzv. Priemyselné tripartitné rady (ITC). Ich činnosť je zameraná na riešenie 

citlivých otázok týkajúcich sa pracovných vzťahov a formulovanie politík na podporu zmieru 

v jednotlivých odvetviach. Ich vznik bol poväčšine motivovaný vážnymi  pracovnými 

konfliktami, ktoré v rôznych časových obdobiach zasiahli mnohé sektory.  

Celkovo, tripartitné mechanizmy svojím kooperatívnym charakterom aktívne prispeli k 

zvyšovaniu efektívnosti národných politík trhu práce. Ich hlavným pozitívom bolo a je 
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predovšetkým sprostredkovanie informácií medzi aktérmi pracovných vzťahov, ako aj 

vytvorenie priestoru na vzájomné konzultácie a vyjednávanie. Rada so svojou pôsobnosťou 

poradného orgánu Úradu práce a zamestnanosti, podstatnou mierou prispela k zvýšeniu 

kvality formulovania vládnej politiky v pracovnej oblasti. Svojím mechanizmom slúži ako 

médium na zdieľanie rôznych pohľadov na špecifické otázky pracovného trhu, čím 

napomohla k zvyšovaniu vzájomnej dôvery medzi sociálnymi partnermi. Na druhej strane, 

nedostatkom Rady je dodnes chybná, či neúplná  implementácia záverov tripartitných 

konferencií do konkrétnych záväzných noriem. 

Kritickou otázkou fungovania Rady je taktiež nedostatočná reprezentatívnosť jej členov, 

predovšetkým zástupcov zamestnancov, dôsledkom čoho sú mnohé segmenty vynechané z 

účasti na činnosti Rady. Tento stav je čiastočne spôsobený vnútornou rozštiepenosťou 

odborov a konkurenčným bojom medzi nimi. Podobne, vylúčenie rôznych skupín z tohto 

procesu, či už neregistrovanej časti odborov alebo nezávislých skupín, spochybňujú niektoré 

závery a efektívnosť fungovania Rady. Ďalším nedostatkom tohto modelu je charakter 

filipínskej ekonomiky, vo veľkej miere zaťaženej prácou na čierno, čo prirodzene sťažuje 

akúkoľvek možnosť reprezentovania takýchto pracovníkov a tým znižuje aj reprezentatívnosť 

celej Rady. Výzvou pre ďalšie fungovanie Rady je preto v rámci možností, ktoré jej poskytuje 

trh práce, rozšíriť svoju pôsobnosť na čo najširší segment pracovnej sily s cieľom stať sa 

plnohodnotne uznávaným partnerom v sociálnom dialógu. 

Ďalším prostriedkom sociálneho dialógu na Filipínach sú už vyššie spomínané pracovno-

manažérske rady. Ich činnosť sa od ich vzniku začiatkom 50-tych rokov 20. storočia 

sústreďovala na prevenciu konfliktov a nepokojov v priemysle. V priebehu 70-tych rokov boli 

zo sociálneho dialógu postupne vyradené, no koncom 80-tych rokov zmenou Zákonníka práce 

vláda obnovila ich činnosť. Súviselo to bezprecedentnou vlnou štrajkov, ktorej sa krajina 

nevyhla po obnovení demokracie v roku 1986.  Podľa záznamov v priebehu tohto roku došlo 
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až k 581 štrajkom. Štrajky zasiahli všetky kľúčové oblasti ekonomiky. Navyše, vtedajší 

inštitucionálny rámec určený na riešenie pracovných sporov nebol vôbec pripravený na taký 

obrovský rozsah protestov. Jedným z krokov na odvrátenie tohto stavu bolo založenie 

Národného zmierovacieho a mediačného výboru (NCMB) s hlavnou úlohou podporovať 

dobrovoľné urovnanie pracovných konfliktov. Nasledovala novelizácia Zákonníka práce, 

ktorá nariaďovala podnikom založiť vo svojich organizáciách mechanizmy fungujúce na 

dobrovoľnej báze s cieľom riešiť pracovné konflikty a zlepšiť pracovno-manažérske vzťahy v 

podniku tak, aby z toho mohli obe strany profitovať. Takáto organizácia v celom procese 

plnila rolu sprostredkovateľa prostredníctvom spomenutého mediačného výboru. Pracovno-

manažérske rady okrem vyriešenia existujúcich konfliktov mali formou aktívneho dialógu 

zároveň preventívne zabrániť vzniku ďalších. Dôraz bol kladený na neformálny prístup pri 

urovnávaní konfliktov, keďže oficiálne štruktúry buď neexistovali, alebo medzi 

zamestnancami nemali dostatočnú autoritu.  

V súčasnosti existujú v ekonomike krajiny tri druhy týchto pracovno-manažérskych rád. Prvú, 

najpočetnejšiu, skupinu tvoria rady pôsobiace v rámci odborov, sústreďujúce sa 

predovšetkým na mediačnú činnosť. S podporou národného mediačného výboru majú za 

úlohu vytvárať v podnikoch fóra a orientačné tréningy pre zamestnancov aj manažérov pre 

zlepšenie ich schopností a techník na zachovanie prijateľných pracovných vzťahov. Druhú 

skupinu tvoria rady operujúce na regionálnej úrovni s hlavným akcentom na pracovné  

vzdelávanie. Tretia skupina je organizovaná Filipínskou asociáciou pracovno-manažérskych 

rád (PALMCO), čo je súkromná organizácia na podporu konkurencieschopnosti filipínskeho 

priemyslu. Nie je náhoda, že až 60 percent z lokálnych rád patriacich do tejto skupiny funguje 

v podnikoch bez riadnej odborovej organizácie. Práve v podnikoch fungujúcich bez odborovej 

organizácie, sa tieto rady intenzívne sústredia na podporu produktivity  a kvality, bezpečnosti 

a ochrany zdravia, pracovné podmienky, mimo-pracovné aktivity a benefity pre 
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zamestnancov. Na druhej strane pretrvávajú obavy, že tieto rady pôsobia viac ako nástroj 

manažmentu a narúšajú snahy o pôsobenie odborov, prípadne sa pokúšajú nahrádzať ich 

činnosť. V tejto súvislosti sa rady zvyknú označovať pojmom "žlté autobusy", teda akési 

nástroje manažmentu. 

Napriek tomu, koncept pracovno-manažérskych rád sa stal pevnou súčasťou pracovných 

vzťahov na Filipínach. V mnohých prípadoch rady pomohli stabilizovať podniky, zvýšili 

vzájomnú dôveru v nich a zlepšili ich šance čeliť výzvam liberalizácie trhu a konkurenčným 

tlakom. Vďaka nim sa podarilo zvrátiť trend konfliktného prístupu k pracovným vzťahom, 

stabilizoval sa proces kolektívneho vyjednávania a vnímanie úspechu podniku ako 

spoločného záujmu zamestnancov aj manažmentu. V neposlednom rade je veľkou zásluhou 

pracovno-manažérskych rád prenášanie národných a sektorových politík, odporúčaní a dohôd 

do interných záväzkov podnikov. 
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2.2 Aspekty regionálneho sociálneho 

dialógu  

Sociálny dialóg sa považuje za jednu z najhlavnejších častí a základov európskeho sociálneho 

modelu a za kľúčový faktor zlepšenia sociálnych podmienok v rozšírenej Európskej únii. 

Európska komisia vyhlásila, že Európsku úniu od väčšiny ostatných časti sveta odlišuje jej 

politika sociálneho dialógu, ktorá má v histórii európskeho kontinentu hlboké korene. Týmto 

vyhlásením potvrdila významnosť sociálneho dialógu. Podpora zamestnanosti, zlepšenie 

pracovných podmienok a kolektívnych vzťahov patria medzi  základné úlohy sociálneho 

dialógu. 

Európska sociálna charta, podpísaná v Turíne 18. októbra 1961 a Charta európskej 

spoločnosti o základných právach pracujúcich podpísaná v roku 1989 sú dohody, ktoré 

vytvorili základ pre definovanie európskej sociálnej politiky. Silnejšia pozícia Európskej únie 

v otázkach sociálnej politiky bola nasledovaná aj v  zmluvách EÚ z Maastrichtu (1993) 

a Amsterdamu (1999). Všetky uvedené zmluvy vytvorili v EÚ východisko pre budovanie a 

rozvoj novej formy sociálnych vzťahov, ktoré sú založené na sociálnom partnerstve. 

Správne určenie relevantných národných a nadnárodných sociálnych partnerov, ale 

i partnerov na regionálnej úrovni je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú realizáciu 

sociálneho dialógu. Následne je možné vytvoriť vhodné podmienky pre diskusie a 

vyjednávania medzi sociálnymi partnermi. Partnermi sociálneho dialógu sú najčastejšie 

odborové organizácie a zväzy, a tiež rôzne organizácie zamestnávateľov z rôznych odvetví 

priemyslu, výroby alebo služieb ako aj skupiny štátnych podnikov. Je samozrejmé, že nie 

každej organizácii, združeniu alebo zväzu je umožnená participácia na rokovaniach v rámci 

národného sociálneho dialógu. V tom sa práve regionálny sociálny dialóg líši od národného. 
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Preto je potrebné správne nastaviť hodnotiace kritéria vo výberových  procesoch, ktoré 

umožnia vybrať vhodných a reprezentatívnych sociálnych partnerov pôsobiacich v rôznych 

odvetviach alebo na rôznych úrovniach - európskej, národnej, sektorovej, lokálnej 

a podnikovej. 

Je potrebné splniť podmienku dostatočnej reprezentatívnosť účastníkov európskeho 

sociálneho dialógu, aby sme mohli považovať  sociálny dialóg  na úrovni EÚ za relevantný 

a aby bola jeho realizácia účinná. Na základe požiadaviek Komisie, potenciálni účastníci 

musia byť v rámci celého priemyslu alebo odvetvia organizovaní na európskej úrovni, 

a musia byť integrálnou a uznávanou súčasťou sociálnych štruktúr členského štátu a mať 

adekvátne štruktúry, ktoré by preukázali schopnosť efektívne pôsobiť v procese konzultácií. 

Akékoľvek európske združenia môžu byť prijaté do európskeho sociálneho dialógu len pri 

splnení týchto podmienok. 

Cieľom predkladanej analýzy je zhodnotiť aspekty sociálneho dialógu v Slovenskej republike 

z regionálneho hľadiska a z hľadiska zamestnávateľov, ktorí čoraz viac požadujú obsahovo 

relevantný sociálny dialóg. Ten by mal zabezpečiť zhodnotenie každého návrhu verejných 

inštitúcií z hľadiska jeho dopadov na podnikateľské prostredie v zmysle metodiky hodnotenia 

dopadov regulácie (Regulatory Impact Assessment). 

Predkladaná analýzy je rozdelená do 4 ucelených častí, ktoré ako celok skúmajú aspekty 

sociálneho dialógu na regionálnej úrovni. Prvá časť prieskumu sa venuje popisu aspektov 

regionálneho sociálneho dialógu na Slovensku. Druhá časť je zameraná na prieskum aktivít  

regionálneho sociálneho dialógu z hľadiska verejných inštitúcií. Tretia časť zahŕňa prieskum 

aktivít regionálneho sociálneho dialógu z hľadiska zamestnávateľov. V štvrtej časti sú 

popísané príklady osvedčenej praxe zo zahraničia týkajúce sa sociálneho dialógu na 

regionálnej a miestnej úrovni. 
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2.2.1 Aspekty regionálneho sociálneho dialógu 

 

Sociálny dialóg na regionálnej úrovni je dôležitý pre jeho fungovanie na národnej úrovni, 

čomu nasvedčujú  skúsenosti z krajín západnej Európy. Napriek tejto skutočnosti,  regionálne 

aspekty sociálneho dialógu na Slovensku nie sú veľmi často predmetom skúmania. Vzhľadom 

na existenciu uvedeného nedostatku, hlavným cieľom kapitoly je poukázať na túto 

problematiku  a vysvetliť regionálne aspekty sociálneho dialógu v podmienkach Slovenskej 

republiky. Na základe spomenutého cieľa sa v tejto kapitole zameriame na stručnú 

charakteristiku jednotlivých úrovní samosprávy, pôsobenie orgánov samosprávy v oblasti 

sociálneho dialógu a možnosti rozvoja sociálneho dialógu na regionálnej úrovni. 

 

2.2.1.1 Reforma verejnej správy a jej vplyv na regionálny sociálny dialóg  

Proces decentralizácie ako reformný proces kládol dôraz hlavne na posilnenie postavenia 

územnej samosprávy a upevnenie princípu subsidiarity. Súčasná podoba verejnej správy na 

Slovensku je výsledkom postupného procesu formovania, ktorý bol sprevádzaný viacerými 

reformami po roku 1989. Reformou verejnej správy vznikla samospráva, ktorá sa v súčasnosti 

člení na regionálnu samosprávu (kraje, okresy), miestnu samosprávu (mestá a obce) 

a záujmovú samosprávu (rozličné komory).  

Najvyšší stupeň samosprávy predstavuje regionálna samospráva. V jej kompetencii je 

vykonávanie úloh, ktoré je efektívnejšie spravovať na vyššej úrovni vzhľadom na ich 

personálne ako aj technicko-ekonomické zabezpečenie. V dôsledku reformy verejnej správy 

prešli na vyššie územné celky kompetencie na úseku civilnej ochrany, sociálnej pomoci, 

školstva, divadelnej činnosti, múzeí, galérií, osvetovej činnosti, telesnej kultúry, 
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zdravotníctva, humánnej farmácie, územného plánovania, pozemných komunikácií, dráh 

a cestnej dopravy či regionálneho rozvoja.  

Reforma verejnej správy mala za následok prenos dvoch druhov kompetencií na obce. Ide 

o originálne a prenesené kompetencie. Originálne kompetencie zahŕňajú zabezpečovanie 

verejnoprospešných služieb, zabezpečovanie výstavby a údržby miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev, správu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, plnenie 

úloh na úseku sociálnej pomoci, rozhodovanie vo veciach miestnych daní a miestnych 

poplatkov, správu miestnych daní a miestnych poplatkov, organizovanie hlasovania 

obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce a iné. Prenesené kompetencie, 

ktoré obce vykonávajú sú na úseku sociálnej pomoci, školstva, divadelnej činnosti, telesnej 

kultúry, zdravotníctva, územného plánovania, vodného hospodárstva, ochrany prírody, 

pozemných komunikácií, regionálneho rozvoja či cestovného ruchu.  

V súvislosti s fiškálnou decentralizáciou sa uskutočnila reforma financovania regionálnej 

a miestnej samosprávy, ktorej cieľom bolo dosiahnuť samostatnosť, spravodlivosť, 

transparentnosť, zodpovednosť a stabilitu verejných financií. Následkom reformy samospráva 

používa na financovanie originálnych kompetencií vlastné prostriedky, zatiaľ čo výkon 

prenesených kompetencií je financovaný prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ktoré 

samospráva dostáva podľa kľúča stanoveného osobitným zákonom. Zákon č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov stanovuje predmetný kľúč, ktorý bol vo výške 70,3 % dane z príjmov 

fyzických osôb v prospech miest a obcí, resp. 23,5 % dane z príjmov fyzických osôb 

v prospech vyšších územných celkov. V roku 2011 došlo k novelizácii zákona, čím došlo 

k zmene uvedeného kľúča. V súčasnosti je príjmom obcí 65,4 % z výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb a príjmom vyšších územných celkov je 21,9 % z výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb. Obce a samosprávne kraje sú povinné narábať s týmito prostriedkami 
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transparentne, účelne a hospodárne. S tým súvisí potreba ozrejmiť význam zostavovania 

rozpočtu, ako aj viacročného rozpočtu, plánovania investícií a dlhovej služby, monitorovania 

trendov, finančného prognózovania či strategického plánovania.  

Okrem spomínaných skutočností je fiškálna decentralizácia významná aj preto, že prechodom 

fiškálnych kompetencií na samosprávne jednotky sa vytvoril priestor pre regionálny sociálny 

dialóg.  

 

2.2.1.2 Regionálny sociálny dialóg v podmienkach Slovenskej republiky         

Sociálny dialóg na regionálnej úrovni slúži na predchádzanie sociálnym nepokojom, ktoré by 

mohli negatívne ovplyvniť fungovanie ekonomiky na regionálnej úrovni. Zmier a dialóg 

relevantných regionálnych partnerov sú práve mechanizmy, ktoré sa využívajú na plnenie 

uvedeného cieľa. 

Princíp subsidiarity a občiansky princíp spolu determinujú poslanie regionálneho sociálneho 

dialógu. Princíp subsidiarity je zakotvený aj v zmluve o Európskej únii. Podľa tohto 

politického princípu sa politické rozhodovanie posúva čo najbližšie k občanom, na čo 

najnižšiu možnú úroveň. Podstata uvedeného princípu spočíva v poskytovaní primárnych 

možností rozhodovania regionálnym samosprávam. Na rozdiel od princípu subsidiarity, 

občiansky princíp podporuje participáciu a aktivitu samotných občanov. Cieľom uvedených 

dvoch zásad je teda preniesť rozhodovanie na čo najnižšiu úroveň a  zapojiť do sociálneho 

dialógu aj miestne obyvateľstvo. 

Partnermi regionálneho sociálneho dialógu na Slovensku sú sociálni partneri a osem 

samosprávnych krajov, ktoré boli zriadené Zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 

územných celkov a sú zhodné s predchádzajúcim územno-správnym členením. 
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Trenčiansky samosprávny kraj 

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozlieha na ploche 4502 km
2
  a žije v ňom približne 11 % 

obyvateľov Slovenska. V decembri roku 2008  bolo zorganizované ustanovujúce zasadnutie 

Regionálnej rady pre hospodársky a sociálny dialóg Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Regionálna rada bola zložená spoločne zo zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

odborárov, zastúpených Regionálnou radou konfederácie odborových zväzov a miestnych 

zamestnávateľov, zastúpených Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení. Uvedení 

sociálni partneri vyjadrili záujem spolupracovať aj s ďalšími subjektmi, ktoré prispievajú 

k naplneniu cieľov regionálnej rady. Hlavným cieľom rady je dosiahnuť súlad v kľúčových 

otázkach, ktoré sa týkajú ekonomického a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku. 

Snaha rady je zameraná najmä na vytvorenie sociálneho zmieru, ktorý vytvára predpoklad na 

priaznivý vývoj hospodárstva a životnej úrovne obyvateľov. Regionálna rada napĺňa 

stanovený cieľ v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja, zamestnanosti a rozvoja 

ľudských zdrojov, pracovnoprávnych vzťahov a sociálnych podmienok obyvateľov, školstva, 

kultúry, telovýchovy, zdravotníctva, dopravy a ďalších verejných služieb, ako aj v oblasti 

prihraničnej spolupráce.  

Výsledkami rokovaní Regionálnej rady sú ciele, ktoré si Trenčiansky samosprávny kraj 

stanovil. V oblasti dopravy si kraj stanovil zvýšenie využívania autobusovej dopravy zo 

strany cestujúcej verejnosti. Z rokovaní vzišlo okrem iného aj uzavretie dohody o spolupráci 

s primátormi, starostami, ako aj najväčšími zamestnávateľmi samosprávneho kraja s cieľom 

zefektívniť dopravnú obslužnosť pri cestovaní za prácou. Ďalším príkladom výsledku 

rokovania je žiadosť o pomoc, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj predložil vládnej 

tripartite. Žiadosť sa týkala pomoci pri riešení výpadku príjmovej časti rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a sociálni partneri  prejavili spoločný záujem 

o vyriešenie situácie. 
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Hlavným orgánom regionálnej rady je výbor a jeho predsedom je zástupca samosprávneho 

kraja. Orgánom regionálnej rady sú aj pracovné skupiny, ktoré sa zriaďujú podľa potreby 

výboru. 

 

Trnavský samosprávny kraj 

Trnavský samosprávny kraj, na ktorého území žije približne 10 % obyvateľov Slovenskej 

republiky, sa rozprestiera na ploche 4148 km
2
. Zaraďuje sa medzi najmenšie kraje na 

Slovensku. 

Hospodárska rada kraja, ktorá je poradným orgánom predsedu samosprávneho kraja, je 

tvorená zástupcami Trnavského samosprávneho kraja, mesta Trnava, Dunajská Streda, 

Galanta, Hlohovec, Jaslovské Bohunice, Piešťany, Senica a Skalica, ďalej zástupcami 

Slovenského živnostenského zväzu, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a 

Železničných opravovní a strojární. Hlavný cieľ hospodárskej rady spočíva v „hľadaní vecne 

dobrých riešení hospodárskych a sociálnych problémov“, zatiaľ však nie sú známe žiadne 

relevantné výstupy z jej činnosti. 

 

Žilinský samosprávny kraj 

Žilinský samosprávny kraj, na ktorého území žije približne 13 % obyvateľov Slovenska, sa 

rozlieha na ploche 6809 km2.              

V rámci oblastí sociálneho dialógu kladie Žilinský samosprávny dôraz najmä na oblasť 

vzdelávania. Regionálna štvorpartita pre vzdelávanie, ktorá sa stala poradným orgánom 

predsedu samosprávneho kraja v oblasti vzdelávania, bola vôbec prvou štvorpartitou svojho 

druhu na Slovensku. Bola vytvorená v júli v roku 2007 a jej členmi sa stali zástupcovia 
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samosprávneho kraja, zástupcovia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj zástupcovia 

odborových zväzov a zamestnávateľov. 

Štvorpartita si stanovila hlavný cieľ podporovať odborné vzdelávanie stredoškolákov, pričom 

kládla dôraz na potreby jednotlivých študentov a požiadavky trhu práce. Členovia štvorpartity 

začali spolupracovať aj s ďalšími subjektmi, najmä so zamestnávateľskými zväzmi 

a komorami, za účelom naplnenia tohto cieľa. Partneri požadovali, aby zamestnávatelia 

vypracovali analýzu požiadaviek zamestnávateľov, analýzu uplatnenia absolventov stredných 

škôl a ďalšie analýzy v oblasti vzdelávania, čím chceli docieliť bezproblémové uplatnenie 

absolventov na trhu práce. Tieto analýzy majú tvoriť základ pri zhodnotení požiadaviek trhu 

práce a tiež majú vytvoriť predpoklad  pre racionalizáciu stredoškolského všeobecného 

a odborného vzdelávania, realizáciu koncepčných zámerov v oblasti stredoškolského 

vzdelávania. Taktiež majú podporovať celoživotné vzdelávanie a iné vzdelávacie činnosti 

učiteľov na úrovni Žilinského samosprávneho kraja. 

Jedným z výsledkov štvorpartity bol projekt „Tvorba nových vzdelávacích programov 

v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu“. Odbor školstva Žilinského 

samosprávneho kraja v spolupráci s inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave začali 

tento projekt realizovať od školského roka 2008/2009. Práve od tohto roka sa v súvislosti 

s projektom výučba na vybraných piatich stredných školách prispôsobila požiadavkám 

automobilového priemyslu. V rámci projektu bol vytvorený nový učebný odbor - špecialista 

automobilového priemyslu. Štúdium v uvedenom odbore bolo zamerané nielen na výučbu 

cudzieho jazyka  a dejepisu, ale aj praktického vyučovania. Vyučovanie cudzieho jazyka bolo 

zamerané na odbornú terminológiu, v učebných osnovách dejepisu pribudla história 

automobilizmu a praktické vyučovanie sa uskutočňovalo priamo u výrobcov automobilov 

Cieľom vzniku nového učebného odboru bolo vychovať kvalifikovaných zamestnancov, ktorí 
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by boli schopní pracovať pri hromadnej výrobe automobilov, automobilových komponentov 

a automobilového príslušenstva. 

Samosprávny kraj vytvoril v roku 2009 Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

Stala sa poradným orgánom predsedu Žilinského samosprávneho kraja pre  oblasť odborného 

vzdelávania a prípravy, pričom nadviazala na dvojročnú prácu regionálnej štvorpartity. 

Postavenie, pôsobnosť, zloženie a zásady činnosti krajskej rady je vymedzené jej štatútom. 

Krajská rada rokuje nielen o regionálnej stratégii odborného vzdelávania a prípravy, ale aj 

o pláne potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na úrovni Žilinského 

samosprávneho kraja. Žilinský samosprávny kraj prijal stratégiu odborného vzdelávania 

v súvislosti so Zákonom č. 184/2009  Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Krajská rada na základe prijatej stratégie koordinuje stratégiu 

odborného vzdelávania.  

 

Prešovský samosprávny kraj   

Prešovský samosprávny kraj má rozlohu 8973 km
2
 a žije v ňom približne 15% obyvateľov 

Slovenska. 

Fungovanie regionálneho sociálneho dialógu v Prešovskom samosprávnom kraji je možné 

poukázať  na praktickom príklade, ktorý sa týka problematiky zonácie Tatranského národného 

parku. Ministerstvo životného prostredia zhotovilo dva odborné návrhy zonácie. Išlo 

o vedecký návrh a lesnícky návrh, ktoré boli prerokované na pôde Zelenej tripartity zloženej 

z viac ako 50 členov. Vo vedeckom návrhu boli zahrnuté odborné návrhy, ktoré boli očistené 

od iných vplyvov, najmä od záujmov lesníkov. Požiadavky lesníkov boli vo väčšej miere 

akceptované práve v lesníckom návrhu. Zástupcovia samosprávy, cestovného ruchu, vlastníci 

a užívatelia lesov, podnikatelia, mimovládne organizácie a iní členovia Zelenej tripartity 
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diskutovali o spracovaní takého návrhu zonácie, ktorý by zohľadňoval sociálne a ekonomické 

potreby, vyhovoval by čo najviac požiadavkám zainteresovaných strán, vyriešil by problémy 

a zároveň by zabezpečil zachovanie prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Vedecký 

návrh bol väčšinou členmi Zelenej tripartity uprednostnení pred lesníckym. 

 

Ostatné samosprávne kraje  

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj a Košický kraj doteraz nevypracovali 

žiadnu koncepciu rozvoja sociálneho dialógu na regionálnej úrovni. Práve preto je 

v uvedených krajoch absencia realizácie praktických krokov v tejto oblasti. 

 

2.2.1.3 Vzťah medzi sociálnym dialógom na centrálnej, odvetvovej, podnikovej 

a regionálnej úrovni 

Spolupráca medzi sociálnym dialógom na regionálnej, medziodvetvovej a odvetvovej úrovni 

môže užitočne prispieť k presadzovaniu cieľov sociálnej politiky a politiky zamestnanosti 

Európskej únie, ako to je stanovené v článku 9 Lisabonskej zmluvy. V nasledujúcej časti 

práce sa zaoberáme jednotlivými úrovňami sociálneho dialógu s dôrazom na ich vzájomnú 

previazanosť, pretože pre sociálny dialóg je charakteristické prenášanie záujmov medzi 

jednotlivými úrovňami po horizontálnej aj vertikálnej rovine. 

Je dôležité zdôrazniť základné rozdiely medzi sociálnym dialógom na podnikovej, odvetvovej 

a regionálnej úrovni. Medzi regionálnym  sociálnym dialógom a odvetvovým sociálnym 

dialógom na európskej úrovni je podstatný rozdiel v tom, že dohody prijaté v rámci 

odvetvového sociálneho dialógu na európskej úrovni  sú právne záväzné. Jednotlivé úrovne 

sociálneho dialógu sa odlišujú aj v charaktere problémov, ktorými sa v rámci jednotlivých 
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úrovni zaoberá. Sociálny dialóg na regionálnej úrovni sa venuje napr. témam týkajúcich sa 

oblasti životného prostredia, dopravy či sociálnych služieb poskytovaných obyvateľom na 

úrovni daného kraja. Oblasť záujmu  sociálneho dialógu na podnikovej a odvetvovej úrovni je 

užšia v porovnaní  s regionálnou úrovňou.  Sociálny dialóg na podnikovej a odvetvovej 

úrovni sa zameriava  najmä na postavenie zamestnancov a predmetom rokovaní je 

predovšetkým problematika pracovných  a platových pomerov zamestnancov. 

 

Podnikový sociálny dialóg 

Komunikácia medzi zamestnávateľmi a zamestnancami resp. medzi zástupcami 

zamestnancov a zástupcami zamestnávateľov môžu mať odlišnú povahu a  určité formy 

komunikácie nie sú vôbec legislatívne upravené. Vzhľadom na rozmanitosť komunikácie 

medzi uvedenými subjektmi nie je možné legislatívne upraviť celú škálu priamych 

a nepriamych foriem sociálneho partnerstva a sociálneho dialógu. 

Aplikácia sociálneho partnerstva sa môže prakticky  prejaviť v rôznych formách. Kolektívne 

vyjednávanie, ktorého výsledkom je uzavretie kolektívnej zmluvy je jednoznačne 

najvýznamnejšou formou sociálneho partnerstva. Z historického hľadiska kolektívne zmluvy 

upravujú podmienky zamestnávania a pracovné podmienky zamestnancov. 

Podnikanie výrazne ovplyvňuje celková ekonomická situácia v krajine, kvalita 

podnikateľského prostredia, ako aj stav finančnej a kapitálovej štruktúry podniku. Za dôležité 

však môžeme pokladať aj vnútropodnikové vzťahy, ktoré zahŕňajú pracovné podmienky, 

podmienky zamestnávania, sociálne vzťahy či spoluprácu vo vnútri podniku. Tieto vzťahy 

tvoria základ pre dodržiavanie pravidiel etického správania a vytvárajú predpoklad pre vznik 

harmonického pracovného prostredia, ktoré je založené na vzájomnej dôvere medzi 
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zamestnávateľmi a zamestnancami. Sociálny dialóg na podnikovej úrovni je efektívnym 

prostriedkom na budovanie uvedených vnútropodnikových vzťahov. 

 Je časté, že noví podnikatelia pri vstupe na trh neprejavujú záujem o ich zastúpenie 

v organizáciách sociálnych partnerov. Častým dôvodom je nedostatočná organizovanosť 

podniku   pri jeho vzniku. Je dôležité vytvárať pre nových podnikateľov podmienky, ktoré by 

im umožnili a uľahčili zúčastňovať sa na rokovaniach sociálnych partnerov, či už ako 

členovia alebo pozorovatelia. Pokiaľ nie sú zo strany začínajúcich podnikateľov splnené 

kritéria na ich zapojenie do sociálneho dialógu na regionálnej úrovni, stále majú možnosť 

realizovať sociálny dialóg na podnikovej úrovni.  

 

Odvetvový sociálny dialóg 

Európska komisia vytvorila viac ako 40 rozličných výborov pre európsky sociálny dialóg 

v hlavných odvetviach hospodárstva ako napríklad poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, 

verejnoprospešné služby, vzdelávanie, obchod, stavebníctvo, lodenice, energetika či kovy. 

V súčasnosti sa vedie diskusia v súvislosti s vytvorením nových výborov pre šport a prístavy. 

Výbory sa zaoberajú napr. problematikou sociálnej zodpovednosti podnikov, pracovnými 

podmienkami zamestnancov, ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci, začlenením 

nezamestnaných na trh práce, mobilitou pracovníkov, zamestnanosťou mladých ľudí, 

odbornou prípravou či  trvalo udržateľným rozvojom. Výbory nie len skúmajú uvedené 

oblasti, ale majú zároveň aj  dobré predpoklady na vypracovanie riešení pre existujúce 

problémy a nedostatky. 

Opatreniami, ktoré výbory príjmu chcú dosiahnuť šírenie požadovaných zručností, informácií 

a osvedčených postupov, posilňovanie povedomia a dôvery a napomáhanie dosiahnutia 

konsenzu v oblasti zamestnanosti. Pritom väčšina výsledkov odvetvového sociálneho dialógu 
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na európskej úrovni nemá záväznú povahu.  Preto byť mala byť spolupráca medzi partnermi 

odvetvového sociálneho dialógu na európskej úrovni  intenzívnejšia v oblasti vytvárania siete 

národných centier slúžiacich na monitorovanie jednotlivých odvetví. 

Existujú multinacionálne spoločnosti, ktoré uprednostňujú sociálny dialóg na podnikovej 

úrovni. Týka sa to najmä korporácii pôsobiacich napr. v odvetví telekomunikácii, leteckej 

dopravy, oceliarskom či chemickom priemysle. Vzhľadom na to, že sa zo strany týchto 

spoločností venuje menšia pozornosť odvetvovému sociálnemu dialógu na európskej úrovni, 

možnosti sociálnych partnerov ešte nie sú využité v plnom rozsahu. 

Účelom opatrení prijatých na podnikovej a národnej úrovni, týkajúcich sa najmä požiadaviek 

zamestnancov, je  zvyšovanie informovanosti, podpora sociálneho dialógu na danej úrovni 

a ovplyvňovanie tvorby politík. 

 

Regionálny sociálny dialóg 

Decentralizácia verejnej správy a s ňou spojený presun kompetencii štátu na jednotky 

územnej samosprávy vytvorili priestor na formovanie regionálneho sociálneho dialógu. 

Sociálny dialóg na regionálnej úrovni, ktorý predstavuje najmladší typ sociálneho dialógu  je 

odlišný od podnikového sociálneho dialógu. Pre regionálny sociálny dialóg je charakteristický 

prienik medzi požiadavkami pracovníkov a regionálnymi potrebami. Sociálny dialóg na 

podnikovej úrovni je výlučne zameraný na zabezpečenie požiadaviek zamestnancov, najmä  

vytvorenie podmienok ich zamestnávania a pracovných podmienok.  

Odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov sú partnermi sociálneho dialógu na 

regionálnej úrovni podobne, ako v prípade sociálneho dialógu na podnikovej a odvetvovej 

úrovni. Regionálny sociálny dialóg sa vyznačuje vyšším počtom zúčastnených, pretože na 
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rozdiel od podnikového a odvetvového sociálneho dialógu zahŕňa aj zástupcov regionálnej 

samosprávy. 

Sociálni partneri na regionálnej úrovni sa snažia v prvom rade zabezpečiť sociálny zmier a 

vyvážený rozvoj spoločnosti na úrovni daného regiónu. Prostredníctvom sociálneho dialógu 

na regionálnej úrovni je možné riešiť problematiku v takých oblastiach, ktoré  nie je možné 

ovplyvniť na úrovni podnikového či odvetvového sociálneho dialógu. Týka sa to najmä 

oblasti verejnej správy a v rámci nej oblasti sociálnej starostlivosti, starostlivosti o mládež, 

telesnej kultúry, zdravotníctva,  kultúry, školstva, dopravy, cezhraničnej spolupráce a ďalších 

oblastí. 

Dohody, ktoré sa príjmu v rámci regionálneho sociálneho dialógu sa len zriedkavo 

transformujú do podoby smerníc alebo iných záväzných právnych predpisov. Majú len 

lokálny vplyv, čím sa odlišujú od sociálneho dialógu na podnikovej a odvetvovej úrovni. 

 

2.2.1.3 Regionálny sociálny dialóg z pohľadu samospráv – prieskum  

V projekte  sme sa upriamili na hodnotenie regionálneho sociálneho dialógu nielen z pohľadu 

sociálnych partnerov - zamestnávateľov, ale i zo strany podnecovateľov sociálneho dialógu, 

pôsobiacich na strane verejného sektora. V rámci sociálneho dialógu na regionálnej úrovni ide 

o zástupcov samospráv. Uskutočnili sme prieskum medzi subjektmi verejnej správy - 

samosprávami, ktorého cieľom bolo určiť stav regionálneho sociálneho dialógu, kvalitu 

podnikateľského prostredia a úroveň vzťahov podnikateľských subjektov s územnou 

samosprávou. 

V rámci prieskumu sme zhotovili dotazník, ktorý obsahoval 4 stručné otázky  a otázky 

orientované na identifikáciu subjektov podľa veľkosti, typu a regiónu. S požiadavkou na 
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vyplnenie dotazníka bolo oslovených 89 okresných miest a 8 subjektov VUC, ktoré pôsobia 

v Slovenskej republike. Uvedený predpoklad bol realizovaný vzhľadom na existujúci počet 

samospráv na Slovensku, kde menšie samosprávne jednotky tvoria až 95,86 % zo všetkých 

samospráv. Hlavné mesto Bratislava, Košice, krajské a okresné mestá a 8 vyšších územných 

celkov tvoria zvyšnú časť.  

 

Výsledky prieskumu: 

Oslovených bolo 97 samospráv a 39 mestských častí mesta Košice a Bratislava. Vyplnený 

dotazník s odpoveďami poslalo naspäť 32 subjektov.  Celková úspešnosť odpovedí bola 40,2 

%. Výsledky prieskumu je možné pokladať za uspokojivé. Pozitívne môžeme hodnotiť 

celkovú účasť na prieskume, ktorá poukazuje na to, že pre jednotlivé samosprávne jednotky  

nie je sociálny dialóg ľahostajný a je významným prvkom pre ich komunitné spolužitie. 

Z anonymity dotazníka vyplýva, že nie je možné presne identifikovať o aké subjekty 

samospráv ide. V rámci prieskumu sme však získali informácie o tom, do akého regiónu daná 

samospráva patrí a aká je jej veľkosť. 

Účasť samospráv podľa regiónov:  
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Z uvedeného grafu vyplýva, že o problematiku sociálneho dialógu sa zaujímajú najviac 

samosprávy, ktoré pochádzajú zo Žilinského a Prešovského kraja (16% odpovedí).  

Samosprávy z Trnavského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja majú 

stredný záujem o sociálny dialóg. Oblasť sociálneho dialógu je najmenej zaujímavá pre 

samosprávy z Nitrianskeho kraja (9 % odpovedí).  

 

Účasť samospráv podľa veľkosti: 

V nasledujúcom grafe je vyjadrená účasť samospráv  na dotazníku  z hľadiska ich veľkosti. 

Z grafu vyplýva, že najviac odpovedí bolo získaných od stredne veľkých samospráv, čo 

logicky vyplýva z ich najväčšej početnosti. Za pozoruhodnú môžeme považovať minimálnu 

reakciu samospráv nad 30 tis. obyvateľov, u ktorej sme predpovedali najvyšší záujem na 

vyplnení dotazníka. Predpokladali sme, že tieto samosprávy budú mať najviac skúseností  

s dialógom na úrovni tripartity vzhľadom na rozsah problematiky, výšku obhospodarovaného 

rozpočtu a sily vplyvu týchto samospráv na podnikateľské subjekty. Na druhej strane 

nepovažujeme účasť 9 subjektov za bezvýznamnú. 
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Na základe uvedeného grafu môžeme konštatovať, že rozsah sociálneho dialógu v regióne je 

mierne ovplyvnený veľkosťou samosprávy. Existuje predpoklad, že menšie samosprávy 

využívajú sociálny dialóg  kvôli politickému marketingu. 

 

Odpovede samospráv: 

Otázka č.1: Podporuje Vaša samospráva systematickú účasť podnikateľských 

organizácií na rozhodovacích procesoch samosprávy?  

Cieľom prvej otázky bolo zistiť, či existuje systematický prístup zo strany regionálnej 

samosprávy k sociálnemu dialógu na svojom území. Samospráva mala možnosť zvoliť 

odpovede a) áno alebo b) nie. 

Očakávali sme, že  vo väčšine prípadov samosprávy komunikujú  s podnikateľským sektorom 

na svojom území. Súčasne sme predpokladali, že komunikácia medzi samosprávou 

a podnikateľmi je systematická, na základe čoho mala byť zadaná jasná odpoveď  áno“ na  

jasne položenú otázku.  

 

 

Z uvedeného grafu vyplýva, že väčšina samospráv pristupuje systematicky k realizácii 

komunikácie s podnikateľským sektorom. Zo všetkých zúčastnených na prieskume sa  až 81 

% vyjadrilo, že sa systematicky zaoberá komunikáciou s podnikateľským sektorom. 
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Za podmienky, že samosprávy odpovedali na otázku č.1 odpoveďou áno, mali prejsť na 

otázku č.2. , ktorá znela nasledovne: 2. Ak áno, v akej forme? (ak nie, otázku preskočte).  

Cieľom druhej otázky bolo podrobnejšie zistiť, ako postupuje samospráva pri realizácii  

komunikácie s podnikateľským sektorom, resp. aké prostriedky  v rámci sociálneho dialógu 

využíva. Odpovede samospráv mohli znieť takto: 

1. Účasť v komisiách  

2. Účasť na neformálnych rokovaniach  

3. Ad hoc stretnutia ku každej téme  

4. Pravidelné pripomienkové konanie k materiálom samosprávy  

5. Iné (špecifikujte)  

V súvislosti s prieskumom sme predpokladali, že najčastejší spôsob komunikácie samospráv  

s podnikateľským sektorom na svojom území sa uskutočňuje prostredníctvom prvých troch 

možností, pričom  sme sa domnievali, že práve č. 2 a č. 3 sú najviac využívané. Pri odpovedi 

č. 4 sme očakávali, že u samospráv nie je realizovaná žiadna takáto činnosť. Odpoveď č. 5 

mohla zahŕňať spôsob komunikácie, ktorý sme neočakávali alebo ktorý nepoznáme.  

Na základe grafu môžeme konštatovať, že najmä štandardne vopred nadefinované kanále pri 

komunikácii s podnikateľským sektorom sú samosprávami najviac využívané. Dve 

samosprávy uviedli odpoveď č. 5, ale bez bližšej špecifikácie. Odpoveď č. 4 neuviedla žiadna 

samospráva, z čoho vyplýva, že pravidelné pripomienkové konanie k pripravovaným 

materiálom samospráv nie je realizované žiadnou samosprávou. Je nepravdepodobné, že 

samosprávy zveria všetky svoje materiály na pripomienkovanie, hoci niektoré majú jasný 

dopad na podnikateľské prostredie v danom meste, či regióne.  
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Najčastejší spôsob spolupráce samospráv s podnikateľským sektorom sa uskutočňuje 

prostredníctvom účasti podnikateľov v rôznych komisiách samosprávy a zároveň ad hoc 

stretnutiami ku konkrétnym témam. Samosprávy tiež organizujú neformálne stretnutia 

s podnikateľmi.  

Z odpovedí je zrejmé, že samosprávy využívajú na komunikáciu s podnikateľmi tradičné 

metódy a podnikatelia dostávajú priestor na verbálne vyjadrenie sa k pripravovaným 

materiálom. Na regionálnej úrovni zároveň neexistuje proces pripomienkovania pri príprave 

materiálov samospráv.  
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Otázka č.3 viedla k zisteniu toho, či samospráva využíva doložku vplyvov. Znenie otázky 

bolo nasledovné: Využíva Vaša samospráva pri príprave svojich materiálov aj tvorbu 

doložky vplyvov na podnikateľské prostredie po vzore štátnej správy? Teda vykonáva 

analýzu následkov navrhovaných riešení na podnikateľské prostredie a podnikateľské 

subjekty? 

Cieľom tretej otázky bolo zistiť, či samosprávy podrobnejšie hodnotia pripravované 

materiály, nariadenia a smernice v súvislosti s tým, aké dopady môžu mať na podnikateľské 

prostredie, sociálnych partnerov a na životné prostredie. 

Očakávali sme, že táto doložka nie je využívaná zo strany samospráv. 

 

Z odpovedí vyplýva, že  doložku vplyvov nevyužíva viac ako 70 % samospráv. Niektorými 

samosprávami (28%) je však doložka vplyvov využívaná. Doložka má zrejme formálny 

charakter, rovnako ako na národnej úrovni a vzťahuje sa najmä na finančné zaťaženie 

podnikateľského prostredia.  
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Zámerom poslednej otázky bolo zistiť, či sú samosprávami analyzované určitým 

spôsobom, resp. vyčíslené konkrétne dopady ich rozhodnutí na podnikateľské 

prostredie. Otázka č. 4. znela nasledovne: Vyčísluje Vaša samospráva vo svojich 

materiáloch dopady prijímaných rozhodnutí na podnikateľské subjekty? Teda 

analyzuje konkrétne náklady týchto rozhodnutí (v EUR)? 

Cieľom uvedenej otázky bolo zistiť, či sú samosprávami používané  nástroje Regulatory 

Impact Assessment ako súčasť ich činnosti, resp. či samosprávy vyhodnocujú záťaž svojho 

konania na podnikateľské prostredie prostredníctvom modelov. 

Predpokladali sme, že samosprávy nevykonávajú tieto hodnotenia.  

 

Z odpovedí vyplýva, že uvedený predpoklad bol správny, keďže len 16 % samospráv sa 

vyjadrilo, že vyčísluje dopady svojej činnosti na podnikateľské prostredie. Taktiež 

predpokladáme, že samosprávy sa pri vyčíslovaní týchto dopadov zameriavajú na 

vyčíslovanie finančných dopadov, ktoré sú primárne spojené s poplatkovým zaťažením 

podnikateľských subjektov 
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Zhrnutie prieskumu 

Na základe realizovaného prieskumu sme sa dopracovali k štyrom zisteniam, ktoré úzko 

súvisia s implementáciou sociálneho dialógu na regionálne úrovni. 

1. Samosprávy napodobňujú činnosť národnej úrovne v oblasti sociálneho dialógu  

2. Samosprávy sa usilujú o spoluprácu s podnikateľským sektorom a informujú ho 

o svojich zámeroch 

3. Sociálny dialóg na regionálnej úrovni nie je na rovnakej profesijnej úrovni ako 

sociálny dialóg na národnej úrovni 

4. Samosprávy prijímajú rozhodnutia bez toho, aby využívali metódy merania dopadov 

svojich činnosti na podnikateľský sektor a absentuje u nich hlbšia analýza dopadov na 

lokálne podnikateľské prostredie. 

 

2.2.1.5  Regionálny sociálny dialóg z pohľadu zamestnávateľov – prieskum 

Autori v spolupráci so zadávateľom  zrealizovali  medzi zamestnávateľmi prieskum zameraný 

na určenie stavu sociálneho dialógu na regionálnej úrovni, kvality podnikateľského prostredia 

a vzťahov územnej samosprávy s podnikateľskými subjektmi. V rámci prieskumu sme 

zhotovili dotazník, ktorý obsahoval 19 otázok. S vyplnením dotazníka sme oslovili 80 

spoločností. Odpovedalo naň 39 spoločností. Vyplnené dotazníky tak predstavujú názory 

podnikateľských subjektov, ktorí sa buď aktívne zaujímajú o sociálny dialóg na regionálnej a 

celoštátnej úrovni alebo vykonávajú činnosť, ktorá súvisí so sociálnym dialógom. 

Prvá A. časť dotazníka sa zaoberala sociálnym dialógom  a jeho aspektmi či už na celoštátnej 

alebo regionálnej úrovni. Druhá B časť dotazníka bola zameraná na lepšiu reguláciu, C. časť 
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dotazníka súvisela s kolektívnym vyjednávaním na mikro (podnikovej) úrovni a v D. časti 

dotazníka sa zisťovala charakteristiku podnikov z hľadiska ich veľkosti. 

 

Výsledky prieskumu: 

A. Časť dotazníka 

Samosprávny kraj alebo vyšší územný celok (VÚC) alebo hovorovo župa, je najvyššia 

územná samosprávna jednotka na Slovensku. Jej územie je v súčasnosti identické s územím 

kraja. Sociálny dialóg sa teda uskutočňuje aj na úrovni regiónov, resp. samosprávnych krajov. 

Regionálne aspekty v súvislosti so sociálnym dialógom na Slovensku nie sú spomínané často. 

Skúsenosti z vyspelých európskych krajín pritom potvrdzujú, že regionálny sociálny dialóg 

tvorí  základ pre zdravé fungovanie sociálneho dialógu na centrálnej úrovni.   

Ako už bolo spomínané, VÚC má dôležité kompetencie i voči podnikateľským subjektom. 

Preto sme sa v prieskume respondentov pýtali, aký je ich názor a spolupráca so 

samosprávnymi krajmi. 

Účelom prvej otázky bolo zistiť, či podnikateľský subjekt udržiava aktívne vzťahy s vyšším 

územným celkom a či ako zástupca podnikateľského sektora určitým spôsobom participuje na 

rozhodnutiach VÚC.  

 

1. Má Vaša organizácia aktívne vzťahy s vyšším územným celkom? Podieľate sa 

nejakým spôsobom na rozhodnutiach VÚC, ako zástupcovia podnikateľského 

sektora? 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kraj_%28%C5%A1t%C3%A1tna_spr%C3%A1va%29
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Väčšina skúmaných subjektov (53%) sa vyjadrila, že udržiava vzťah (či už formálny alebo 

neformálny) s VÚC, odhliadnuc od toho, každý podnikateľský subjekt musí udržiavať 

minimálne formálny vzťah so samosprávou či už na úrovni kraja, mesta alebo obce.    
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2. Ak áno, tak v akej forme? 

 

 

 

Podnikateľské subjekty prevažne komunikujú (spolupracujú) s vyššími územnými celkami 

neformálne resp. nepravidelne, ako to vyplýva z vyššie uvedenej štruktúry odpovedí. Len 

11% opytovaných subjektov má formálny vzťah s  VÚC
1
.  

                                                 
1
 Tu je potrebné tiež vziať v úvahu charakteristiku jednotlivých respondentov, t.j. že 

podnikatelia/zamestnávatelia, ktorí reflektovali uvedený dotazník patria medzi tých, ktorí majú (v rôznej miere) 

záujem o tzv. „zamestnávateľskú“ problematiku a nepatria medzi pasívnu väčšinu. Preto je možné sa tiež 

domnievať, že napr. „objektívny“ podiel zamestnávateľov udržiavajúcich vzťahy s VÚC je nižší.   
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3. Opierajú sa diskusie medzi VÚC a Vami (ako zástupcami podnikateľského sektora) o 

konkrétne prepočty dopadov (analýzy, resp. konkrétne vyčíslenie) týchto rozhodnutí na 

podnikateľské prostredie? 

 

 

 

 

Zamestnávatelia nedisponujú dostatočnou kapacitou, aby boli schopní komplexne analyzovať 

dopady regulácie na úrovni územných samospráv. To môže ovplyvniť kvalitu rozhodnutí, 

ktoré zamestnávatelia (jednotlivci alebo skupiny združené do zväzov a asociácií) môžu  

ovplyvniť „lobingom“ voči autoritám. Práve kvalita rozhodnutí ovplyvňuje život celej 

populácie samosprávneho celku. Preto jednoznačne odporúčame významne posilniť 

analytické kapacity zástupcov zamestnávateľov..  
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4. Má Vaša organizácia aktívne vzťahy s mestom, resp. miestnou samosprávou? 

Podieľate sa nejakým spôsobom na rozhodnutiach miestnej samosprávy, ako 

zástupcovia podnikateľského sektora?    

 

 

 

Napriek tomu, že každý podnikateľ udržiava formálne vzťahy s miestnou samosprávou,  tak 

len 43% opytovaných zamestnávateľov reálne participuje na rozhodnutiach samosprávy alebo 

ich do určitej miery ovplyvňuje. Prejav pasívneho prístupu zo strany zamestnávateľov v tomto 

smere môže viesť k zhoršeniu podnikateľských podmienok v danej obci  alebo v meste. 

Pasivita zamestnávateľov môže napr. ovplyvniť kvalitu infraštruktúry alebo výšku miestnych 

daní či poplatkov.  
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5. Ak áno, v akej forme? 

 

Najčastejší spôsob podieľania sa podnikateľských subjektov na rozhodnutiach miestnej 

samosprávy má neformálny alebo ad hoc charakter, obdobne ako u samosprávnych krajov. 

Kvalitu a transparentnosť rozhodovacích procesov  by mohol pozitívne ovplyvniť kontinuálny 

a transparentný systém participácie zamestnávateľov na rozhodnutiach samosprávy. 

 

6. Opierajú sa diskusie medzi miestnou samosprávou a Vami (ako zástupcami 

podnikateľského sektora) o konkrétne prepočty dopadov (analýzy, resp. 

konkrétne vyčíslenie) týchto rozhodnutí na podnikateľské prostredie? 
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Diskusia medzi zamestnávateľmi a miestnou samosprávou je podložená konkrétnymi 

analýzami a prepočtami dopadov v menšine (11 %) a podobne ako bolo odporúčané  v rámci 

otázky č. 3, ktorá sa týkala prepočtov dopadov rozhodnutí VÚC na podnikateľské subjekty je 

potrebné posilniť analytické kapacity zamestnávateľov, resp. ich zástupcov v rámci vzťahov 

s miestnou samosprávou.   

 

7. Má vaša firma zastúpenie v oblasti tripartitného dialógu na národnej úrovni? 

 

 

Dosiahnutý výsledok odpovedí na otázku č. 7 je približne v súlade s reprezentatívnosťou 

dvoch tripartitných zamestnávateľských organizácií (Republiková únia zamestnávateľov 

a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR) a jednou „netripartitnou“ 

organizáciou – Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá sa síce nezúčastňuje 

tripartitných rokovaní, ale je tak veľakrát vnímaná. Okrem toho sme z výsledných odpovedí 

dospeli k záveru, že bežní zamestnávatelia, ktorí sa priamo aktívne neangažujú 

v zamestnávateľských zväzoch, nedisponujú dostatkom informácií o sociálnom dialógu na 

najvyššej úrovni. Okrem existujúcej potreby posilnenia analytickej kapacity zamestnávateľov 

je dôležité dbať  aj na zvýšenie  informovanosti o trojstranných konzultáciách na celoštátnej 

úrovni (tripartitnom „trialógu“).   
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8. Má vaša firma zastúpenie v oblasti tripartitného dialógu na lokálnej úrovni? 

 

 

 

Sociálny dialóg na lokálnej/regionálnej je výsledkom postupného procesu formovania, ktorý 

sa začal len nedávno ako prirodzený dôsledok procesu decentralizácie a s ním spojeného  

presunu kompetenčných  funkcií štátu. Ide o najnovší typ sociálneho dialógu, ktorý na rozdiel 

od podnikového sociálneho dialógu vytvára akýsi prienik medzi požiadavkami zamestnancov 

a regionálnymi potrebami, ktoré zastupujú ostatní partneri v rámci dialógu. Partnerstvo je 

v značnej miere rozšírené  a zahŕňa širšiu bázu zúčastnených strán. Partnermi regionálneho 

sociálneho dialógu môžu byť odborové organizácie a najrôznejšie zamestnávateľské zväzy. 

Odborové organizácie môžu byť zároveň zapojené aj do odborového a podnikového 

sociálneho dialógu. Regionálny sociálny dialóg sa od podnikového a odborového  sociálneho 

dialógu najviac odlišuje tým, že regionálneho sa zúčastňujú aj zástupcovia regionálnej 

samosprávy, ktorých cieľom je dosiahnuť sociálny zmier a zabezpečiť harmonický rozvoj 

spoločnosti na úrovni regiónu. Sociálny dialóg na regionálnej úrovni môže riešiť  

problematiku v takých oblastiach, ktoré  nie je možné ovplyvniť na úrovni podnikového či 

odvetvového sociálneho dialógu. Týka sa to najmä oblasti verejnej správy a v rámci nej 

oblasti sociálnej starostlivosti, starostlivosti o mládež, telesnej kultúry, zdravotníctva,  

kultúry, školstva, dopravy, cezhraničnej spolupráce a ďalších oblastí. 
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Typickým rozlišujúcim znakom, ktorý odlišuje regionálny sociálny dialóg od podnikového 

alebo odvetvového je to, že dohody, ktoré sa príjmu  v rámci regionálneho sociálneho dialógu  

sa len zriedkavo transformujú do podoby smerníc  alebo iných záväzných právnych predpisov 

a majú len lokálny vplyv.  

Len v rámci niektorých samosprávnych krajoch sa uskutočňuje tripartitný dialóg (trialóg) na 

regionálnej úrovni. Poznatok získaný z výsledkov prieskumu je potrebné zovšeobecniť na 

územia všetkých krajov, keďže nevieme presne určiť z ktorých krajov respondenti 

pochádzajú. Zo zovšeobecneného poznatku teda vyplýva, že podiel trojstranných konzultácií 

na úrovni regiónu je veľmi nízky, čo vyplýva z toho, že samosprávne kraje majú vo vzťahu 

k podnikateľskému prostrediu relatívne malé kompetencie. Zamestnávatelia preto 

uprednostňujú odvetvové diskusie so zástupcami zamestnancov v rámci sociálneho dialógu. 

 

9. Akú formu má rokovanie tripartity na národnej alebo regionálnej úrovni z 

formálneho hľadiska? (zakrúžkujte aj viac možností) 
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Na otázku č. 9 odpovedali všetky dopytované subjekty (t. j. aj tí, ktorí sa rokovaní tripartity 

priamo nezúčastňujú). Odpovede môžeme  považovať za informáciu o všeobecnom povedomí 

o rokovaní tripartity na národnej alebo regionálnej úrovni.  

Na základe vyššie uvedených výsledkov môžeme vo všeobecnosti konštatovať, že 

zamestnávatelia sa snažia v rámci tripartitných rokovaní najmä dosiahnuť konsenzus 

a v konečnom dôsledku aj istú formu sociálneho zmieru. Výrok „Odborári sú vždy proti tomu, 

čo navrhujú podnikatelia“ odzrkadľuje skutočný jav, ktorý nastáva bežne na úvod takmer 

každého rokovania tripartity či už na regionálnej alebo celoštátnej úrovni. Politické veci 

a analýzy sú skôr predmetom rokovaní na celoštátnej úrovni, i keď aj tam sa im skôr venuje 

len okrajovo. 

 

10. Akým spôsobom sa argumentuje na rokovaní tripartity 

 

Aj na otázku č.10 odpovedali všetci dopytovaní zamestnávatelia (t. j. aj tí, ktorí sa rokovaní 

tripartity priamo nezúčastňujú). Dominantnými prvkami tripartitného rokovania sú podľa 
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respondentov  logická argumentácia, príprava analýz a stanovísk k návrhom, kým vyhrážky 

sú používané  v menšej miere. 

 

11. Ako sa správa Váš tripartitný partner? 

Otázka č.11 sa zaoberá vnímaním správania sa sociálneho partnera počas tripartitných 

vyjednávaní. 

Na základe nižšie uvedeného grafu môžeme konštatovať, že sociálni partneri sa v mnohých 

prípadoch poznajú a navzájom sa akceptujú. Rokovania majú zväčša slušný priebeh a  nie sú 

kladené prekážky pri presadzovaní svojich záujmov vhodnými spôsobmi zo strany partnerov. 

 

 

12. Aké témy riešite na tripartitnom rokovaní na národnej alebo regionálnej úrovni? 

(vypíšte) 

Otázka č.12 umožnila respondentom uviesť témy, ktoré sú predmetom diskusií tripartity na 

národnej alebo regionálnej úrovni.  Najviac rezonovali témy, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch 
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skupín. Témy zahrnuté v prvej skupine sú štandardnou súčasťou kolektívneho vyjednávania 

vo všetkých odvetviach: 

- BOZP, úrazy 

- dane  

- hromadné prepúšťanie  

- odvody a dane 

- práca nadčas, úrazy, benefity pre zamestnancov 

- sociálne benefity  

- vzdelávanie, zákony, formy a možnosti sociálneho dialógu 

- zvyšovanie miezd  

 

Do druhej skupiny patria témy zaoberajúce  sa špecifickými potrebami v danom odvetví, 

v ktorom respondenti pôsobia: 

- mzdy, ich valorizácia 

- opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia 

- otváracie hodiny počas sviatkov  

- poľnohospodárstvo, sociálne, školstvo, životné prostredie, obchod  

- spolupráca s regionálnymi potravinárskymi podnikmi  

 

B. Časť dotazníka 

 Z ekonomického hľadiska inštitucionálne prostredie a jeho kvalita najviac ovplyvňuje 

činnosť jednotlivých trhových subjektov. Podnikateľov sa špecificky dotýka veľká časť 

existujúcej  legislatívy a regulácii. Preto sa z ich strany kladie na vládu legitímna a súčasne 
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kriticky dôležitá požiadavka väčšieho dôrazu na kvalitu legislatívneho a regulačného 

prostredia. 

Úroveň kvality podnikateľského prostredia môže pozitívne, alebo naopak negatívne ovplyvniť 

rozvoj podnikateľskej činnosti, inovatívnosť a konkurencieschopnosť podnikov a celkový 

hospodársky rast. Vysoká pozornosť sa venuje na celom svete i v Slovenskej republike najmä 

viditeľnému zaťaženiu podnikania v podobe daní a iných povinných platieb, zatiaľ čo 

neviditeľné zaťaženie podnikania vo forme administratívnych bariér a legislatívnych 

a regulačných pravidiel je relatívne ignorovanou oblasťou
2
. 

13. Zaznamenali ste v posledných troch rokoch nejaké zmeny v oblasti „lepšej 

regulácie“, t.j. skvalitňovania legislatívneho procesu (kvalitnejšie zákony, prihliadanie 

na potreby podnikateľov, dôkladná diskusia pred zavedením zákona do praxe a pod.)? 

 

 

                                                 
2
 Takmer úplne každé legislatívne opatrenie a regulácia vyvolávajú nezamýšľané dôsledky a náklady. Trhová 

ekonomika je dynamickým a interaktívnym systémom, reagujúcim na podnety poskytované reguláciou, často 

rôznymi neočakávanými spôsobmi. Autori právnych predpisov sa v mnohých prípadoch zameriavajú na priame 

dopady regulácií a neuvažujú nad ich sekundárnymi efektmi a dodatočnými následkami. Takýto prístup, ktorý je 

možné opísať slovami „najprv reguluj, potom mysli“ však nie je správny, pretože sa namiesto aktívneho 

predchádzania negatívnym dôsledkom prijímania legislatívnych predpisov tradične zameriava na ich neskoršie 

odstraňovanie inými legislatívnymi predpismi. To vedie k už spomínaným častým legislatívnym zmenám, 

neprehľadnosti, rozdrobenosti a netransparentnosti legislatívy, čo následne negatívnym spôsobom ovplyvňuje i 

podnikateľské prostredie. Preto je veľmi dôležité už pri tvorbe právnych predpisov zamerať sa na kvalitné 

analytické hodnotenie ich všetkých možných dopadov. 
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V otázke č.13 sa prevažná časť respondentov vyjadrila, za posledné roky nedošlo k žiadnej  

alebo len minimálnej zmene v oblasti lepšej regulácie. Z odpovedí vyplýva, že v oblasti 

skvalitňovania legislatívneho procesu nebol zaznamenaný významnejší posun. Na základe 

vyššie uvedených výstupov by malo Slovensko klásť väčší dôraz na zlepšenie kvality 

legislatívneho procesu a na implementáciu odporúčaní, týkajúcich sa lepšej regulácie či už zo 

strany OECD alebo Európskej únie.  

 

14. Zaznamenali ste v posledných troch rokoch nejaké zmeny v oblasti ústupu 

byrokracie (menej papierovania, menej výkazov, menej návštev úradov, a pod.)? 

 

Z prieskumu vyplýva, že podnikateľom na Slovensku veľmi prekáža byrokracia a tzv. 

„papierovanie“, ktoré práve súvisí s problematikou lepšej regulácie. Byrokracia je záťaž 

s ktorou sa podnikatelia často stretávajú a kritizujú ju. Zamestnávatelia rovnako ako v oblasti 

skvalitňovania legislatívneho procesu nepociťujú v byrokratickej záťaži
3
 žiadne alebo len 

minimálne zlepšenie.  

                                                 
3
 EÚ definuje byrokratické (administratívne) zaťaženie ako náklady, ktoré vznikajú vznikajú podnikom, sektoru 

dobrovoľníckych organizácií, štátnym orgánom a občanom pri plnení zákonom stanovených povinností 

poskytovať informácie o svojej činnosti alebo výrobe buď štátnym orgánom alebo súkromným stranám (tretej 

strane). 
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15. Ktoré z navrhovaných opatrení by významne pomohlo vašej firme pri jej 

podnikateľskej činnosti? 

 

 

 

Respondenti mali v otázke č. 15 určiť najväčšie prekážky v podnikaní a navrhnúť, v ktorých 

oblastiach by malo predovšetkým dôjsť k zmene. Z vyššie uvedených odpovedí môžeme 

vidieť, že pre zamestnávateľov predstavuje najväčší problém stabilita, resp. nestabilita 

legislatívneho prostredia. Prieskum potvrdil očakávania (a vychádzajúc z už iných 

realizovaných prieskumov), že časté zmeny v zákonoch predstavujú pre podnikateľskú obec 

obrovskú záťaž,  nakoľko malé a stredné podniky musia neustále sledovať legislatívne zmeny 

a prispôsobovať sa im. Pri prijímaní  novej legislatívy  sa často stáva, že autori právnych 

predpisov sa zameriavajú na priame dopady regulácii bez posúdenia ich sekundárnych 

efektov a dodatočných následkov na podnikateľské prostredie. Tento prístup však nie je 

správny, pretože nepredchádza negatívnym dôsledkom prijímania legislatívnych noriem ale je 

zameraný tradične na ich neskoršie odstraňovanie inými legislatívnymi normami. To smeruje 
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k už spomínaným častým legislatívnym zmenám, neprehľadnosti a netransparentnosti 

legislatívy, čo má následne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Z vyššie uvedených 

výstupov vyplýva odporúčanie, aby sa pri tvorbe právnych predpisov používal účinný systém 

Hodnotenie dopadov regulácie (Regulatory Impact Assessment), na základe ktorého by bolo 

možné zhodnotiť dopad každej navrhovanej legislatívnej zmeny na úrovni SR a EÚ na 

podnikateľské prostredie a na rôzne iné oblasti. Prostredníctvom tohto systému je možné 

vytvoriť bázu pre kvalitné analytické hodnotenie možných dopadov vyplývajúcich  s tvorby 

právnych predpisov. S častými legislatívnymi zmenami je spojený aj samotný kvantitatívny 

aspekt regulácie. Najmä pre malé podniky je problematické orientovať sa v neprimeranom 

veľkom počte zákonov, ktoré regulujú bežnú podnikateľskú činnosť. 

Odvodové zaťaženie práce, dane a množstvo byrokratických povinností sú ďalšie významné 

problémy vnímané podnikateľmi. 

C. Časť dotazníka 

Otázky v rámci tejto časti dotazníka boli primárne zamerané na kolektívne vyjednávanie  na 

mikro (podnikovej) úrovni: 

 

16. Pôsobia vo Vašej firme zástupcovia zamestnancov a ak áno, v akej forme? 
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38 % respondentov uviedlo, že  v ich spoločnosti nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov. 

Väčšina dotazovaných spoločností však svojich zástupcov zamestnancov má. V rámci tejto 

väčšiny podľa očakávania najviac respondentov uviedla, že v ich spoločnosti pôsobia odbory 

(30 %). Zamestnanecká rada, ktorej postavenie v legislatíve je slabšie, pôsobí len u 22 % 

opýtaných. U 11 % zamestnávateľov má zastúpenie dôverník. Pôsobenie odborovej 

organizácie sa často spája s otázkou reprezentatívnosti samotných odborov, keďže 

preukazovanie reprezentatívnosti odbormi nie je zákonne upravené a na založenie podnikovej 

odborovej organizácie stačia traja zamestnanci. Nedostatočne riešená otázka 

reprezentatívnosti odborov spôsobuje v sociálnom dialógu vznik zásadných nedostatkov 

a neefektívnosť ktorá ovplyvňuje nielen zamestnávateľov ale paradoxne i zamestnancov. 

Najviac sa to prejavuje práve u väčších zamestnávateľov, u ktorých majú zastúpenie paralelne 

viaceré odborové organizácie. 

 

17. Skúste odhadnúť, ako dlho trvajú rokovania o uzavretí/predĺžení kolektívnej zmluvy 

vo Vašej spoločnosti  

Kolektívne vyjednávanie
4
 je jednou špecifickou formou sociálneho dialógu. Termín „sociálny 

dialóg“ sa používa na to, aby sa špecifikoval rozdiel medzi jednaniami o odmenách, 

termínoch a podmienkami zamestnania (odvolávajúc sa na kolektívne vyjednávanie) a 

spôsobmi konzultácie medzi sociálnymi partnermi v otázkach ovplyvňujúcich ich sektor 

(odvolávajúc sa na sociálny dialóg). Toto použitie terminológie bolo zvolené za účelom 

                                                 
4
 Právo zamestnancov na kolektívne vyjednávanie je garantované Ústavou SR (Čl. 36 písm. g). Toto právo je 

garantované zamestnancom aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Realizuje sa 

prostredníctvom odborov, ako ich výhradných zástupcov (§ 229 ods. 6 Zákonníka práce „Zamestnanci majú 

právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom príslušného odborového orgánu.“). Na realizáciu tohto 

práva boli v SR prijaté právne predpisy  pre procesnú stránku kolektívneho vyjednávania, ktorá je upravená 

najmä zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Na hmotnoprávnu 

stránku kolektívneho vyjednávania, ktorá vplýva na obsah kolektívnych zmlúv, v ktorých sa dojednávajú 

pracovné a mzdové podmienky zamestnancov, sú prijaté ďalšie zákony. 



 

 

107 

zdôrazniť fakt, že ak by v množstve členských štátov EÚ a vstupujúcich krajín  neexistovalo 

kolektívne vyjednávanie o odmeňovaní na sektorovej úrovni, môže tu byť dialóg medzi 

obchodnými združeniami a predstaviteľmi samospráv o hlavných dôležitých problémoch v 

sektore. 

  

Ako už bolo spomínané u 38% dotazovaných zamestnávateľov nepôsobia žiadni zástupcovia 

zamestnancov (otázka č.16).  V ostatných spoločnostiach, v ktorých kolektívne vyjednávanie 

prebieha, u 27 % z nich trvajú rokovania 2 týždne až mesiac, u 17 % trvajú mesiac až dva 

mesiace, u 10 % viac ako dva mesiace, u 7% menej ako 2 týždne.     

18. Na základe uzavretej kolektívnej zmluvy Vám vznikajú najväčšie náklady v oblasti: 
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Z vyššie uvedeného grafu môžeme vidieť, že najväčšie náklady zamestnávateľov vyplývajúce 

z uzatvorených kolektívnych zmlúv tvoria mzdy. Zástupcovia zamestnancov na podnikovej 

alebo celoštátnej úrovni sa najčastejšie snažia presadiť svoje záujmy v oblasti miezd 

a požadujú ich valorizáciu. (na odvetvovej úrovni sú to najčastejšie otázky zaoberajúce sa 

ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci, začlenením na trh práce, zamestnanosťou mladých 

ľudí, predvídaním žiadaných zručností a odbornou prípravou, prechodom z nezamestnanosti 

do zamestnania, a pod.). Na druhom mieste sa umiestňujú z pohľadu výšky nákladov mimo 

mzdové náklady a náklady vyplývajúce z kratšieho pracovného času. Na treťom mieste sú 

umiestnené náklady týkajúce sa  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tieto náklady sú 

však vzájomne prospešné pre zamestnancov aj zamestnávateľov.  

 

 

 

D. Časť prieskumu 

Cieľom prieskumu bolo identifikovať štruktúru  respondentov z pohľadu ich veľkosti. 

 

19. Som podnik 
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V rámci prieskumu mali najväčšie zastúpenie stredné podniky (46 %), ktoré zamestnávajú 11 

až 250 zamestnancov. 28%  z našich respondentov reprezentovalo malé podniky  do 10 

zamestnancov. Veľké podniky v  prieskume zastupovalo 26 % respondentov. 

 

Závery a odporúčania: 

Sociálny dialóg definovaný ako akýkoľvek druh rokovania, konzultovania, alebo jednoduchej 

výmeny informácií medzi zástupcami vlády, zamestnávateľmi a zamestnancami o otázkach 

spoločného záujmu týkajúcich sa hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja 

zamestnanosti. Sociálny dialóg je dialógom dvoch sociálnych partnerov (tzv. bipartita), t.j. 

reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a reprezentatívnych zástupcov zamestnávateľov.  

Tripartita sú konzultácie a vyjednávania medzi troma subjektmi (zamestnávatelia, 

zamestnanci a štát). Je definovaná v zákone č.. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách 

na celoštátnej úrovni a o  zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Článok  29 odseku 

1 Ústavy Slovenskej republiky, v ktorom sú vyjadrené základné ľudské práva a slobody,  no 

predovšetkým politické právo týkajúce sa slobody združovať a článok 37 odseku 1 Ústavy 

Slovenskej republiky, v ktorom je vyjadrené hospodárske a sociálne právo boli východiskom 

pre vznik zákona o tripartite. Základný princíp  zákona o tripartite spočíva v uplatňovaní 
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zásady pluralizmu, ktorá podporuje existenciu  viacerých organizácií zamestnávateľov a 

existenciu viacerých organizácií zamestnancov. 

Zákon o tripartite umožňuje uskutočňovať sociálny dialóg na celoštátnej úrovni, upravuje 

fungovanie sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi zástupcami  štátu a zástupcami 

zamestnávateľov a zamestnancov. Medzi uvedenými zástupcami prebiehajú účinné 

trojstranné rokovania, ktorých cieľom je zistiť názory, stanoviská, odporúčania a závery 

sociálnych partnerov a vlády Slovenskej republiky k problematike v konkrétnej oblasti. 

Partneri sa hlavne snažia udržať sociálny zmier. 

Tripartitu na najvyššej úrovni tvoria:  

Zástupcovia štátu – vládou vymenovaní zástupcovia vlády Slovenskej republiky. Zástupcovia 

zamestnávateľov - reprezentatívne združenia zamestnávateľov, ktoré musí spĺňať dve 

podmienky: 

1. spolu zamestnávajú najmenej 100 000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo v 

obdobnom pracovnom vzťahu, 

 2. združuje zamestnávateľov z viacerých odvetví hospodárstva alebo  má pôsobnosť 

najmenej v piatich krajoch SR. 

Zástupcovia zamestnancov -  reprezentatívne združenie odborových zväzov, ktoré združuje 

zamestnancov v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu z viacerých odvetví 

hospodárstva s najmenej 100 000 zamestnancami, ktorí sú členmi odborov. 

Oficiálnym orgánom tripartity na Slovensku je Hospodárska a sociálna rada SR, ktorá je 

konzultačný, nezávislý a dohodovací orgán štátu a sociálnych partnerov. Nie je právnickou 

osobou. Jej úlohou  je  prerokúvať a dohodovať stanoviská, odporúčania a dohody v oblasti 
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hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  štátneho rozpočtu, stanoviská k návrhom všeobecne 

záväzných právnych predpisov týkajúcich sa zamestnancov a zamestnávateľov. 

 

Cieľom prvej časti prieskumu u zamestnávateľov bolo zistiť, aké sú vzťahy medzi 

zamestnávateľmi a regionálnou či miestnou samosprávou. Otázky boli zamerané aj na rôzne 

aspekty sociálneho dialógu na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. 

Z výsledkov vyplynulo, že zamestnávatelia spolupracujú so samosprávami prevažne 

neformálne a podiel formálnej participácie zamestnávateľov (oficiálne komisie, pracovné 

skupiny) na rozhodnutiach regionálnej či miestnej samosprávy je veľmi nízky. 

Charakteristickým znakom tejto spolupráce je nízka schopnosť komplexne analyzovať 

dopady regulácie všeobecne, na regionálnej či miestnej úrovni. To následne ovplyvňuje 

kvalitu rozhodnutí, ktoré môžu zamestnávatelia (jednotlivci alebo skupiny združené do 

zväzov a asociácií) ovplyvniť lobingom voči autoritám.  

Pasivita zo strany zamestnávateľov môže viesť k zhoršeniu podnikateľských podmienok 

v danej obci alebo v meste. Prakticky sa to môže prejaviť v zhoršení kvality infraštruktúry 

alebo vo výške daní  či poplatkov. Kvalitu a transparentnosť rozhodovacích procesov  by 

mohol pozitívne ovplyvniť kontinuálny a transparentný systém participácie zamestnávateľov 

na rozhodnutiach samosprávy. 

Je potrebné si uvedomiť, že práve kvalita rozhodnutí ovplyvňuje život celej populácie v rámci 

samosprávneho celku, preto jednoznačným odporúčaním pre samotných zamestnávateľov a 

ich zástupcov je významne posilniť svoje analytické kapacity.   

Z prieskumu vyplynulo, že bežní zamestnávatelia (teda tí, ktorí sa priamo aktívne neangažujú 

v zamestnávateľských zväzoch) nedisponujú dostatkom informácii o sociálnom dialógu na 

najvyššej úrovni. Okrem existujúcej potreby posilnenia analytickej kapacity zamestnávateľov 
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je dôležité dbať aj na zvýšenie informovanosti o trojstranných konzultáciách na celoštátnej 

úrovni (tripartitnom „trialógu“). 

Rovnako podiel trojstranných konzultácii na úrovni regiónu je veľmi nízky, čo vyplýva 

z toho, že samosprávne kraje majú vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu relatívne malé 

kompetencie. Zamestnávatelia preto uprednostňujú odvetvové diskusie so zástupcami 

zamestnancov v rámci sociálneho dialógu. 

Na základe výsledkov prieskumu môžeme vo všeobecnosti konštatovať, že zamestnávatelia sa 

snažia v rámci tripartitných rokovaní  najmä dosiahnuť konsenzus a v konečnom dôsledku aj 

istú formu sociálneho zmieru. Často spomínané politické veci sú len zriedkavo 

charakteristickou črtou tripartitných rokovaní.  

Zaujímavým zistením, ktoré nám vyplynulo z prieskumu je, že sociálni partneri sa v mnohých 

prípadoch poznajú  a navzájom sa akceptujú. Rokovania majú zväčša slušný priebeh, hoci nie 

sú kladené prekážky pri presadzovaní svojich záujmov vhodnými spôsobmi zo strany 

partnerov. 

Témami rokovaní na celoštátnej i regionálnej úrovni sú štandardné požiadavky v oblasti 

miezd, pracovných podmienok, benefitov, práce nadčas, atď.  

Na zabezpečenie verejného záujmu je v štáte potrebná regulácia. Pre chod štátu, fungovanie 

trhov, ochranu životného prostredia, sociálne zabezpečenie občanov a iné atribúty dobre 

spravovanej spoločnosti je dobrá regulácia prospešná. Akákoľvek regulácia vyvoláva náklady 

na strane štátu, podnikov i občanov.  

Druhá časť dotazníka je preto zameraná na lepšiu reguláciu, ktorú môžeme vnímať ako 

snahu o jednoduchšiu, zrozumiteľnejšiu a uplatniteľnejšiu legislatívu, prinášajúcu  len nutné 

obmedzenia a povinnosti a vyžadujúcu čo najmenšie náklady na strane verejnej správy, 

súkromného sektora i občanov. 



 

 

113 

Podľa výsledkov nášho dotazníka, za posledné roky nedošlo k žiadnej alebo len minimálnej 

zmene v oblasti lepšej regulácie. Rovnako ako u legislatívy, ktorá sa dotýka podnikateľského 

prostredia, v byrokratickej záťaži nastalo minimálne alebo žiadne zlepšenie. Prieskum 

potvrdil očakávania (a vychádzajúc z už iných realizovaných prieskumov), že pre 

zamestnávateľov predstavuje najväčší problém stabilita, resp. nestabilita legislatívneho 

prostredia. Časté zmeny v zákonoch predstavujú pre podnikateľskú obec obrovskú záťaž,  

nakoľko malé a stredné podniky musia neustále sledovať legislatívne zmeny a prispôsobovať 

sa im. 

Na základe vyššie uvedených výstupov by malo Slovensko klásť väčší dôraz na zlepšenie 

kvality legislatívneho procesu a na implementáciu  odporúčaní, týkajúcich sa lepšej regulácie 

či už zo strany Európskej únie alebo OECD. 

Odvodové zaťaženie práce, dane a množstvo byrokratických povinností sú ďalšie významné 

problémy identifikované podnikateľmi. Sú to oblasti, ktoré respondenti určili ako tie, 

v ktorých by sa mali na prvom mieste uskutočniť zmeny. 

Tretia časť dotazníka sa zaoberala  kolektívnym vyjednávaním na mikro (podnikovej) 

úrovni. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že odbory predstavujú dominantnú formu 

zastupovania záujmov zamestnancov u väčšiny firiem. Na druhej strane u 38 % spoločností 

nepôsobia žiadni zástupcovia zamestnancov. V ostatných spoločnostiach, v ktorých 

kolektívne vyjednávanie prebieha, u 27 % z nich trvajú rokovania 2 týždne až mesiac, u 17 % 

trvajú mesiac až dva mesiace, u 10 % viac ako dva mesiace, u 7% menej ako 2 týždne.     

Štvrtá časť dotazníka bola zameraná na charakteristiku podnikov (respondentov) z hľadiska 

ich veľkosti. V rámci prieskumu mali najväčšie zastúpenie stredné podniky (46%), ktoré 

zamestnávajú 11 až 250 zamestnancov. 28 % z našich respondentov reprezentovalo malé 

podniky  do 10 zamestnancov. Veľké podniky v  prieskume zastupovalo 26% respondentov. 
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2.2.2 Sociálny dialóg na regionálnej a miestnej úrovni 

– príklady osvedčenej praxe zo zahraničia 

 

Vlády jednotlivých krajín za súčasného stavu svetovej ekonomiky poznamenanom pokračujúcou 

hospodárskou krízou musia čeliť veľkým problémom, ktorými sú nedostatočná tvorba 

pracovných miest a z toho plynúca vysoká miera nezamestnanosti. Vhodne nastavené konkrétne 

opatrenia slúžiace na podporu zamestnanosti môžu aj pri súčasnom stave ekonomiky pozitívne 

ovplyvniť úspešnosť tvorby pracovných miest. Vláda môže tento proces ovplyvňovať  priaznivou 

daňovou politikou, ale aj iným krokmi ako napr. aktívnymi opatreniami trhu práce alebo 

podporou tzv. sociálneho dialógu. Cieľom týchto opatrení je zníženie nákladov a zvýšenie výhod, 

ktoré plynú pre zamestnávateľov  z tvorby pracovných miest. Táto štúdia rozoberá sociálny 

dialóg ako jeden z možných nástrojov podpory tvorby pracovných miest. 

 

2.2.2.1 Sociálny dialóg – regionálna úroveň v zahraničí  

Najskôr je dôležité definovať pojem sociálny dialóg na regionálnej úrovni. Sociálny dialóg 

v širšom slova zmysle je akákoľvek forma komunikácie medzi sociálnymi partnermi (zástupcami 

zamestnávateľov a zamestnancov), ktorej cieľom je ovplyvniť nastavenie a vývoj pracovno-

právnych vzťahov. Medzinárodná organizácia práce definuje sociálny dialóg ako všetky druhy 

vyjednávania, konzultácií alebo výmeny informácii medzi jednotlivými zástupcami vlády, 

zamestnancami (najmä vo forme odborových združení) a zamestnávateľmi o témach týkajúcich 

sa ekonomickej alebo sociálnej politiky (Thamarajakshi, 2003: 1). Sociálny dialóg môže mať 
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niekoľko úrovní (národný, regionálny, lokálny). Z hľadiska počtu účastníkov môže ísť 

o tripartitný systém, kde sa zúčastňujú zástupcovia všetkých troch sektorov (zamestnancov, 

zamestnávateľov a vlády), bipartitný systém (bez účasti alebo zásahu vlády) alebo systém 

v ktorom sú zapojené viaceré strany. Proces sociálneho dialógu, či už na národnej 

alebo regionálnej úrovni, sa môže realizovať prostredníctvom formálneho alebo neformálneho 

prístupu, prípadne ich kombináciou.  

Obsah diskusií, ktoré sú súčasťou sociálneho dialógu, nie je  presne určený. Diskusie medzi 

partnermi sú zamerané na ekonomické témy, sociálne a v poslednej dobe aj environmentálne 

témy, týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov, a týkajúce sa  regionálneho ekonomického 

rozvoja v prípade regionálneho alebo lokálneho sociálneho dialógu. Partneri sa však primárne 

venujú problematike rešpektovania základných práv a slobôd združovania zamestnancov 

a kolektívnemu vyjednávaniu, organizácii záujmov zamestnávateľov a tlmočeniu týchto záujmov 

smerom k vládnej moci. (ILO, 2013). Ako už bolo spomínané, sociálny dialóg rozlišujeme 

z hľadiska úrovne na ktorej sa konzultácie organizujú na sociálny dialóg na regionálnej, 

sektorovej národnej a nadnárodnej úrovni (ILO, 2012). Komunikácia sociálnych partnerov na 

národnej úrovni sa medializuje zo všetkých úrovni najviac. Na tejto úrovni sú organizované 

tripartitné stretnutia v podobe Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Odborové 

zväzy zastupujúce zamestnancov združujú zamestnancov z viacerých odvetví hospodárstva 

a zastupujú najmenej 100 000 zamestnancov, ktorí sú členmi odborov. Reprezentatívne združenia 

zamestnávateľov, ktoré združuje zamestnávateľov z viacerých odvetví hospodárstva spĺňajú dve 

podmienky. Zamestnávajú spolu najmenej 100 000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo 

obdobnom pracovnom vzťahu a pôsobia minimálne v piatich krajoch. (Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 2013). Keďže pre EÚ predstavuje sociálny dialóg jeden z pilierov 



 

 

116 

európskeho sociálneho modelu, tak sa nadnárodná úroveň sociálneho dialógu do veľkej miery 

rieši prostredníctvom aktivít a iniciatív Európskej únie.  

Regionálna úroveň sociálneho dialógu je na Slovensku stále relatívne slabá, keďže sociálny 

dialóg sa realizuje viac prostredníctvom sektorového dialógu. Aby sme mohli efektívne 

vyhodnotiť  regionálnu úroveň na Slovensku, je dôležité poznať ako tento proces funguje mimo 

územia Slovenska. Táto štúdia je zameraná na príklady vhodnej a osvedčenej praxe v oblasti 

sociálneho dialógu na regionálnej a lokálnej úrovni (resp. na všetkých úrovniach pod 

celonárodným prístupom). Pokúsi sa poukázať na jednotlivé prístupy k tejto problematike 

v rôznych krajinách prostredníctvom konkrétnych príkladov sociálneho dialógu na regionálnej 

úrovni. V práci zároveň pri konkrétnych príkladoch z praxe upozorňujeme, že sa nemusí vždy 

jednať o najlepšie príklady z pohľadu zamestnávateľov. V štúdii sa tiež zameriame na trend 

vývoja konkrétnych príkladov regionálneho sociálneho dialógu. Nakoniec sa práci pokúsime 

stručne zhrnúť vývoj týchto vzťahov v jednotlivých krajinách. 

 

Sociálny dialóg na lokálnej a regionálnej úrovni v zahraničí  

Existuje  nespočetné množstvo komplexných a podrobných štúdií zaoberajúce sa sociálnym 

dialógom na národnej úrovni. Na druhej strane, nižšej úrovni sociálneho dialógu sa nevenuje 

veľká pozornosť a je vo veľkej miere ignorovaná. Preto sa táto štúdia pokúša urobiť o prehľad 

toho ako prebieha proces sociálneho dialógu na úrovniach nižších než tá celonárodná.  Vplyv 

štátu na medzinárodné inštitúcie oslabuje. Tento proces vytvára väčší priestor pre lokálne politiky 

pri riešení problematiky zamestnanosti a procesu sociálneho dialógu. Na lokálnej úrovni 
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a regionálnej úrovni, ktorých dôležitosť stále rastie, sa uskutočňujú procesy optimalizácie 

lokálnych konkurenčných výhod,  spolupráca s podnikateľmi a ich podpora na lokálnej úrovni. 

Deklarácia o sociálnom rozvoji, ktorá zhrnula závery Svetového summitu Organizácie spojených 

národov v Kodani v roku 1995 vytvorila do veľkej miery východisko pre decentralizačný prístup 

k sociálnemu dialógu. Summit bol zameraný na podporu procesov decentralizácie, priamej 

demokracie a sociálneho dialógu so zástupcami jednotlivých sektorov občianskej spoločnosti. 

Zástupcovia Organizácie spojených národov vyjadrili závermi summitu podporu 

decentralizačným procesom súvisiacich s presunom  väčšieho množstva právomocí na miestnu 

samosprávu, ktorá by následne dokázala lepšie organizovať svoje aktivity a riadiť zdroje. 

Sociálny dialóg bol identifikovaný deklaráciou a akčným programom nadväzujúcim na túto 

deklaráciu ako kľúč na dosiahnutie viacerých aspektov ľudského rozvoja (UN Documents, 1995). 

Samozrejme tento predpoklad bol načrtnutý aj v dokumentoch Európskej únie, začínajúc od 

Amsterdamskej zmluvy z roku 1997, v ktorej bolo zadefinované posilnenie postavenia Európskej 

únie v otázkach politiky zamestnanosti (Eurotreaties, 1997). Podpora decentralizačných procesov 

bola zakotvená aj v Lisabonskej stratégii z roku 2000. Cieľom tohto kľúčového dokumentu bolo 

integrovať prístup k ekonomickému a spoločenskému rozvoju a k stabilnej tvorbe pracovných 

miest. 

Príklady sociálneho dialógu na lokálnej a regionálnej úrovni (aspoň tie z krajín Európskej únie), 

ktoré sú v práci uvedené, sú v praxi realizované v súvislosti s tvorbou európskeho rámca, ale aj 

v súvislosti so svetovým prístupom k politike zamestnanosti a sociálneho rozvoja. Ostatná časť 

práce poskytuje prehľad konkrétnych príkladov sociálneho dialógu na lokálnej a regionálnej 

úrovni v rozvinutých krajinách.  Údaje o ekonomickej situácii v regióne sú zahrnuté v každom 

príklade. Pri výbere vhodných príkladov bol kladený dôraz na rôznorodosť nielen politického, 
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ekonomického, ale aj historického vývoja. Na základe tejto rôznorodosti je možné porovnávať 

rôzne prístupy k problematike nezamestnanosti na lokálnej úrovni. Každý príklad je teda 

umiestnený do čo najdlhšieho časového, ale aj národného kontextu v rámci ktorého vznikal 

a v rámci ktorého je tiež náležité ho hodnotiť. Zároveň sú v práci spomenuté  rôzne lokálne 

iniciatívy, ktoré boli v praxi úspešnejšie v porovnaní s vyššie uvedenými podnecujúcimi 

aktivitami na európskej a celosvetovej úrovni. Z analytického hľadiska je zaujímavé vnímať do 

akej miery tento uvedený rozmer  ovplyvnil proces formovania sociálneho dialógu na lokálnej 

úrovni.   

 

Hospodárska a sociálna rada (Economic and social council) 

Hospodárska a sociálna rada  sú platformy zložené zo zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov 

a vlády, ktoré zastrešujú aktivity v oblasti sociálneho dialógu vo viacerých krajinách. Sú to 

poradné orgány vlád a národných parlamentov, ktoré v daných krajinách participujú pri 

navrhovaní a prijímaní zákonov v oblasti politiky zamestnanosti. Dominantný prístup 

prostredníctvom Hospodárskej a sociálnej rady predstavuje základný trend, ktorý je možné 

sledovať v súčasnosti v oblasti sociálneho dialógu v rámci Európskej únie. Okrem centrálnej 

úrovne v praxi fungujú aj miestne a regionálne odnože týchto orgánov, ktoré poskytujú priestor 

na spoluprácu medzi rozličnými záujmovými skupinami, čim sa pokúšajú riešiť problémy na 

lokálnej úrovni. Táto kapitola sa venuje konkrétnym praktickým príkladom fungovania takýchto 

prístupov k sociálnemu dialógu. 
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Ostrava - Karviná – Česká republika 

Prvý príklad pochádzajúci  z východu  Českej republiky sa týka konkrétne dvoch miest: Ostrava 

a Karviná, ktoré boli v minulosti dlhodobo závislé na ťažkom priemysle, hlavne na oceliarstve 

a baníctve. Počas komunistického režimu dostávali mestá finančné dotácie slúžiace na podporu 

produkcie a zamestnanosti v daných regiónoch. Pád komunizmu spôsobil prudké oslabenie 

prílevu finančných dotácii do uvedených  odvetví na ktoré boli mestá naviazané.  Zároveň 

najväčších zamestnávateľov v regióne (Ostrava-Karviná, Ostravsko-karvinské doly, Víkovice 

a Nová Huť) ťažko zasiahol pokles dopytu  po ich produktoch zo strany tradičných trhov z krajín 

východného bloku. Oddialenie privatizačného procesu týkajúce sa týchto podnikov v danom 

regióne môžeme považovať za ďalší faktor, ktorý  mal vplyv na proces ekonomického úpadku. 

(Önalan and Rychly, 2007: 11). 

Tieto udalosti v Ostrave a Karvinej vyústili do vzniku Hospodárskej a sociálnej rady v tomto 

regióne. Jej cieľom bolo zameranie sa na podporu ekonomických a sociálnych záujmov daného 

regiónu prostredníctvom dynamickej a súčinnej spolupráci v rámci tejto štruktúry. Zámerom 

vzniku ekonomickej a sociálnej rady na lokálnej úrovni bolo tiež vytvorenie organizácie, ktorá by 

zastupovala regionálne inštitúcie (či už miestnu alebo krajskú samosprávu, odborové zväzy, 

miestnych podnikateľov, banky ale aj vzdelávacie a výskumné inštitúcie). Jednalo sa o snahu 

vytvoriť fórum, na ktorom by sa viedli diskusie o zavedení opatrení podporujúcich ekonomický 

rozvoj v regióne (Sucháček, 2005: 9). 

Kľúčoví regionálni aktéri reagovali na ekonomický úpadok regiónu Ostrava - Karviná 

vytvorením neformálneho občianskeho združenia Hospodárska a sociálna rada ostravsko- 

karvinskej aglomerácie. Po zániku vyšších územných administratívnych štruktúr vzniklo toto 

združenie v roku 1990 za účelom vytvárania návrhov, ktorými sa zaoberali vlády pri tvorbe 
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regionálnej politiky a zároveň tieto návrhy slúžili ako nástroj na získavanie zdrojov na 

financovanie rozvojových projektov. Tento príklad z Českej republiky poukazuje na mobilizačný 

prístup zdola nahor (bottom-up approach) ku sociálnemu dialógu na lokálnej úrovni, v ktorom je 

možné vidieť odhodlanie miestneho obyvateľstva a inštitúcii podporiť miestny a regionálny 

rozvoj (Önalan and Rychly, 2007: 20). 

Severomoravská hospodárska únia bolo záujmové zoskupenie právnických osôb, ktoré pôsobilo 

v tomto regióne od roku 1990. Cieľom tohto zoskupenia bolo pomôcť realizovať regionálne 

projekty a podporovať ekonomickú a priemyselnú transformáciu v regióne. V roku 1995 

spojením Severomoravskej hospodárskej únie a Hospodárskej a sociálnej rady ostravsko -

karvinskej aglomerácie vzniklo Združenie pre rozvoj Moravskosliezskeho kraja. (Ostrava, 2013). 

Toto združenie pôsobí v regióne dodnes a spája všetky väčšie podniky v regióne, finančné 

inštitúcie, regionálnu radu odborových zväzov, všetky regionálne univerzity a výskumné 

inštitúcie, zástupcov miest Ostrava a Karviná, regionálne združenia obcí a niekoľko ďalších 

inštitúcii. Hlavným účelom tohto združenia je podporovať reštrukturalizáciu priemyselnej oblasti 

a podporovať regionálne a celoštátne projekty (Sdružení pro rozvoj moravskoslezského kraje, 

2013). 

 

Issy les Moulineaux – Francúzsko 

Druhým príkladom, ktorým je možné poukázať  na  fungovanie hospodárskej a sociálnej rady na 

lokálnej úrovni pochádza z Francúzska a konkrétne z predmestia Paríža, ktoré si prešlo iným 

a plynulejším prechodom medzi jednotlivými hospodárskymi etapami. Toto územie sa pôvodne 

využívalo na poľnohospodárske účely. Koncom devätnásteho storočia však poľnohospodársky 
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využívané územie ustúpilo odvetviam priemyslu, ktoré sa v danej oblasti začal rozmáhať. 

Tabakový priemysel a ťažký priemysel patrili medzi najdôležitejšie odvetvia. Ťažký priemysel 

bol podporený najmä umiestením vojenskej základne v danej lokalite v roku 1908. 

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia však začalo dochádzať 

k deindustrializácii regiónu, ktorá následne  spôsobila koniec priemyselnej dominancie regiónu. 

Výrazné znečistenie miestneho životného prostredia bolo dôsledkom dlhodobého pôsobenia 

týchto odvetví v danom regióne. Oblasť predmestia Paríža sa následne stala oblasťou centra 

služieb, napr. z telekomunikačnej oblasti, najmä dôvodu využitia podzemných sietí optických 

káblov (InFocus Programme on Strengthening Social Dialogue, 2001: 13; Intelligent Community 

Forum, 2011).  

Hospodárska a sociálna rada vznikla v danom regióne 20. apríla v roku 1989. Ako tomu bolo 

v Ostravsko-Karvinskom regióne, tak aj v tomto prípade vznik tohto združenia predchádzal  

európskym iniciatívam na podporu sociálneho dialógu na regionálnej a lokálnej úrovni. Zástupca 

starostu André Santini mal najväčší vplyv na vytvorení hospodárskej a sociálnej rady na miestnej 

úrovni. Samotná rada pozostávala zo 75 členov, pričom 27 členov je menovaných primátorom na 

základe ich schopností a 48 členov volia priamo občania. Voliči sú členia do ôsmich kategórii 

podľa ich zamestnania Volení zástupcovia do Hospodárskej a sociálnej rady nemôžu byť zároveň 

členmi miestnej rady a ani zamestnancami miestneho zastupiteľstva (InFocus Programme on 

Strengthening Social Dialogue, 2001). 

Hospodárska a sociálna rada, ktorá sa snaží nadviazať spoluprácu s miestnymi orgánmi, má 

mandát na šesť rokov s tým, že  plenárne zasadnutie rady sa uskutočňuje trikrát za rok. Toto 

združenie predkladá miestnym orgánom návrhy na riešenie miestnych problémov, správy, názory 

alebo prieskumy zaoberajúce sa ekonomickými, spoločenskými alebo inými problémami, pri 
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ktorých si mestské zastupiteľstvo (zastúpené starostom) vyžiada ich názor.  Aj samotná rada 

môže prostredníctvom svojho viceprezidenta navrhnúť starostovi (ktorý je oficiálne prezidentom 

rady), aby sa venoval v rámci svojej pracovnej náplne akýkoľvek témam týkajúcim sa života 

v miestnej komunite. Rada sa skladá z piatich pätnásťčlenných výborov. Počas rokov 1989 až 

1995 (prvé funkčné obdobie) vydala Hospodárska a sociálna rada 27 správ, ktoré sa zaoberali 

tvorbou pracovných miest, starostlivosťou o starých ľudí, životným prostredím alebo telesne 

postihnutými ľuďmi. V ďalšom volebnom období počas rokov 1995 až 2001 bolo vydaných 13 

hodnotení, z ktorých najdôležitejšou bola správa z roku 1998 s názvom „Policy for Sustainable 

Development“ (Politika udržateľného rozvoja).  Správa sa venovala hlavne problematike vody, 

odpadu, hluku, kvality ovzdušia, ale aj mestským parkom a verejnej doprave a bola reakciou na 

dokument o udržateľnom rozvoji, ktorý vydala Európska komisia. (InFocus Programme on 

Strengthening Social Dialogue, 2001; Intelligent Community Forum, 2011).  

Už na základe tohto hodnotenia je možné určiť rozdiely medzi príkladom z východu Českej 

republiky a príkladom z predmestia Paríža. V spôsobe, akým bola vytvorená a zložená 

Hospodárska a sociálna rada je možné vidieť prvú zásadnú odlišnosť. V prípade vytvorenia 

Ostravsko-Karvinskej rady sa jednalo o spontánnu aktivitu jednotlivých záujmových skupín 

obyvateľstva, zamestnávateľov, odborov a ďalších skupín. Naopak, vznik rady v Issy les 

Moulineaux sa týkal projektu, ktorý bol riadený z pozície autority mesta, ktorá vytvorila túto radu 

a nominuje do nej viac ako tretinu členov, čím si v nej udržiava dominantnú pozíciu. 

V skutočnosti len starosta ako jediný dostáva správy z rokovania rady (žiadna zo správ nebola 

zatiaľ zverejnená) a len on má právo dávať rade inštrukcie. Vo voľbách do rady v roku 1995 sa 

zúčastnilo 250 uchádzačov, pričom počet voličov bol nižší. Tento fakt poukazuje jasne na 

problém, že rada je volená veľmi malým počtom obyvateľov. Viaceré rady tak môžu v prípade 
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nevhodného nastavenia výberového procesu čeliť problémom demokratickej legitimity. (InFocus 

Programme on Strengthening Social Dialogue, 2001). 

 

Ženevský kantón – Švajčiarsko  

Posledný príklad, ktorý sa týka fungovania hospodárskej a sociálnej rady na lokálnej úrovni 

pochádza z európskej krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie. Príklad Ženevského kantónu sa 

podstatne odlišuje od ostatných najmä relatívne decentralizovaným federálnym rozdelením 

správy krajiny, ktoré ovplyvňuje tvorbu sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Ďalším 

rozdielom v porovnaní s predošlými príkladmi z parížskeho predmestia alebo východu Českej 

republiky je odlišný ekonomický vývoj. U Ženevy absentuje historická skúsenosť s rozvojom 

v oblasti ťažkého priemyslu. Bankový sektor, finančné služby, poisťovníctvo, finančné 

poradenstvo, účtovníctvo a turizmus patria medzi hlavné ekonomické aktivity regiónu. Zároveň 

v Ženevskom kantóne pôsobia známi výrobcovia hodiniek, farmaceutické spoločnosti, ako aj 

spoločnosti zamerané na chemický výskum. Pre región je taktiež príznačné pôsobenie centier 

medzinárodných alebo mimovládnych organizácii.  

Región Ženevy na rozdiel od predchádzajúcich dvoch príkladov z Česka a Francúzska nečelil 

problémom týkajúcich sa ekonomickej transformácie a úpadku tradične silných ekonomických 

odvetví. V polovici deväťdesiatych rokov bola síce miera nezamestnanosti vyššia ako vo zvyšnej 

časti krajiny, ale miera 4,5 %  predstavovala stále relatívne nízku úroveň. Samotný podnet na 

vytvorenie tripartitného orgánu sociálneho dialógu vyšiel zo strany odborovej organizácie 

Communauté genevoise d'action syndicale. Myšlienka na vytvorenie tohto orgánu sa však zrodila 

na základe kombinovaného rozhodnutia Kresťanských demokratov a katolíckych odborových 
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organizácií v Ženeve. V januári 1995 vznikla Hospodárska a sociálna rada na šesťročné obdobie. 

Po skončení tohto obdobia sa jej platnosť predĺžila. Samotná rada je zložená zo 60 členov, ktorí 

zastupujú rôzne profesijné, hospodárske, sociálne a kultúrne odvetvia v rámci regiónu. Zloženie 

Hospodárskej a sociálnej rady je rozdelené na tretiny. Odbory vyberajú jednu tretinu, 

zamestnávatelia vyberajú druhú tretinu a tretia tretina je vyberaná Genevskou radou. (InFocus 

Programme on Strengthening Social Dialogue, 2001). 

Hospodárska rada vydala za prvé šesťročné obdobie spolu 15 správ. 13 z nich obsahovalo návrhy 

na zlepšenie situácie  na pracovnom trhu a často aj analýzy vychádzajúce zo skúseností z iných 

regiónov. Pravidelné informačné periodikum publikovalo výsledky rady. Medzinárodné združenie 

hospodárskych a sociálnych výborov organizovalo výmenný program, do ktorého sa 

Hospodárska a sociálna rada Ženevského kantónu zapojila. Rada sa často zapájala do spolupráce 

s podobnými inštitúciami pôsobiacimi v jej okolí. S vytvorením a pôsobením rady súvisí 

neskoršie vytvorenie akejsi „druhej komory parlamentu“, v ktorej môžu zástupcovia sociálnych 

partnerov diskutovať o sociálnych a ekonomických problémoch, ktorým daný región čelí. Forma 

dialógu medzi jednotlivými sociálnymi partnermi ako aj ďalšími záujmovými skupinami 

významným spôsobom priniesla možnosť preniesť sa cez politizáciu problému smerom 

k pochopeniu problémov druhej strany a ku hľadaniu praktického riešenia (InFocus Programme 

on Strengthening Social Dialogue, 2001). 

V porovnaní s predošlými príkladmi je tu vidieť určitú odlišnosť v spôsobe tvorby a vo formálnej 

štruktúre hospodárskej a sociálnej rady. Rada Ženevského kantónu bola vyberaná 

prostredníctvom nominácií zo strany troch sociálnych partnerov, podobne ako to bolo v prípade 

rady v Issy les Moulineaux. Napriek tomu sa nevyskytli problémy vo výsledkoch práce alebo 

problémy uzavretia procesov, ktoré rada v Ženevskom kantóne vykonáva. Rade výrazne 
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napomohla podpora aktívnej diskusie  a angažovanosť smerom do zahraničia. To z tohto inštitútu 

vytvorilo zdravší orgán v porovnaní s predošlým príkladom. 

 

Rada hospodárskej a sociálnej dohody Karlovarského kraja (ČR) 

Rada hospodárskej a sociálnej dohody Karlovarského kraja (ďalej len RHSD KK) bola založená 

plenárnou schôdzou dňa 3. 9. 2009. Cieľom tohto dobrovoľného dohodovacieho orgánu je 

dosiahnutie zhody  v zásadných otázkach hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja a udržanie 

sociálneho zmieru ako základného predpokladu pozitívneho vývoja ekonomiky a s tým súvisiacej 

životnej úrovne občanov. 

Úlohou RHSD KK  je diskutovať, konzultovať, navrhovať, presadzovať riešenia problémov 

hlavne v oblastiach stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, podmienok podnikania, 

zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov, pracovno-právnych a sociálnych podmienok občanov, 

verejných služieb (školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť) a integrácie ČR v rámci 

Európskej únie a cezhraničnej spolupráce.  

Plenárne zasadnutie je najvyšším orgánom RHSD KK. Orgán je tvorený sedemčlennou 

delegáciou každého z partnerov (verejná správa, odborové zväzy a zamestnávateľské 

a podnikateľské zväzy).  

Predsedníctvo, ktoré je výkonným orgánom RHSD KK je zložené z predsedu a dvoch zástupcov, 

ktorí reprezentujú každú partnerskú stranu. Orgán zasadá v medziobdobiach medzi jednotlivými 

plenárnymi zasadnutiami. 

V priebehu dvojročnej existencie sa celkovo uskutočnilo 6 plenárnych zasadnutí. 
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Výsledkom rokovania bolo napríklad protestné prehlásenie RHSD KK proti „Stratégii výstavby 

a financovania dopravnej infraštruktúry“ z roku 2010 v nasledujúcom znení: „Predsedníctvo 

tripartity Karlovarského kraja považuje zaradenie dostavby rýchlostnej komunikácie R6 medzi 

stavby s najnižšou dôležitosťou a s možným dokončením prác v roku 2025 v tomto dokumente za 

absolútne bezprecedentný útok na záujmy Karlovarského kraja. V prípade prijatia tejto koncepcie 

by sa Karlovarský kraj stal jediným krajom absolútne odrezaným od hlavného mesta a od 

napojenia na ďalšiu diaľničnú sieť. Preto považujeme urýchlené dokončenie danej komunikácie 

za prvoradú prioritu v rozvoji kraja, predovšetkým v ďalšom rozvoji podnikateľských aktivít 

zabezpečujúcich tvorbu pracovných miest, ktoré sú v súčasnosti veľmi potrebné. RHSD KK 

protestuje proti prijatej stratégii výstavby diaľničnej siete a vyzýva orgány Karlovarského kraja, 

aby podnikli všetky kroky, ktoré zabezpečia dostavbe rýchlostnej cesty R6  maximálnu prioritu 

v rámci budovania diaľničnej siete Českej republiky. Ďalej vyzýva budúcu vládu na okamžité 

zaradenie dostavby rýchlostnej komunikácie R6 do kategórie s najvyššou prioritou. Tiež vyzýva 

všetkých poslancov a senátorov zvolených za Karlovarský kraj, aby sa svojim konaním postavili 

za myšlienku vybudovania rýchlostnej komunikácie R6 v čo najkratšom čase.“  
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Vyhodnotenie 

V predchádzajúcich častiach boli charakterizované tri odlišné príklady uplatnenia hospodárskej 

a sociálnej rady na lokálnej, resp. regionálnej úrovni. Z uvedených príkladov vyplýva, že aj keď 

sú združenia zdanlivo podobne nastavené a majú podobné zloženie, tak skúsenosti s týmto typom 

sociálneho dialógu sa môžu výrazne líšiť. Existuje viacero faktorov, ktoré  musia byť brané do 

úvahy  pri tvorbe tohto typu sociálneho dialógu, a ktoré ovplyvňujú jeho úspešnosť. Ako bolo 

viditeľné na druhom príklade (Issy les Moulineaux), výrazným problémom bol slabý záujem 

verejnosti. V tomto príklade sa najkľúčovejší faktor, ktorým je  aspekt verejného angažovania 

v rámci fungovania hospodárskej a sociálnej rady prejavil ako výrazná slabina. Slabý záujem 

verejnosti bol spôsobený kombináciou viacerých faktorov (nízky počet voličov, výber členov 

rady, dominantné postavenie mestskej samosprávy a nezverejňovanie výsledkov jej práce), čo 

malo výrazný vplyv na zníženie efektívnosti pri zlepšovaní situácie na lokálnej úrovni 

a nepriaznivý vplyv na spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi. Druhým dôležitým faktorom je 

vlastná angažovanosť. Vo Švajčiarsku sa tento faktor, ktorý má výrazný vplyv na  efektívnosť 

a fungovanie sociálnej rady prejavil veľmi pozitívne. Aj napriek tomu, že rada Ženevského 

kantónu mala podobné nastavenie ako v prípade francúzskeho Issy les Moulineaux, tak jej silná 

angažovanosť a aktivita v rámci kantónu aj mimo jeho územia vo veľkej miere zvýšila jej 

úspešnosť. Aspoň príklady zo Ženevy a Ostravy môžeme považovať za úspešné praktické 

príklady sociálneho dialógu na lokálnej úrovni. 
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2.2.2.3 Iné formy sociálneho dialógu na lokálnej úrovni 

Hospodárska a sociálna rada je najčastejšie využívaným prístupom ku sociálnemu dialógu  na 

lokálnej úrovni. Je to však len jeden z viacerých prístupov. Za posledných 20 rokov bolo možné 

sledovať rôzne formy spolupráce medzi jednotlivými sociálnymi partnermi. Ďalšie prístupy  

k problematike sociálneho dialógu budú analyzované v nasledujúcej časti. Ide o príklady, ktoré 

vychádzajú zo špecializovaného prístupu ku konkrétnym znevýhodneným skupinám ľudí. Tieto 

prístupy sa vyznačujú odlišnou formálnou štruktúrou vzťahov  a tiež dosahovaním odlišných 

cieľov (často výrazne konkrétnejších). Prostredníctvom nich bude možné poukázať na úspešnosť 

alebo nedostatky alternatívnych projektov pri riešení sociálneho dialógu na lokálnej úrovni. 

 

Okres Hiiu – Estónsko – projekt „Chránené pracovné miesta pre postihnutých 

mladých ľudí v Estónsku“ 

Prvý príklad pochádza z okresu Hiiu na ostrove Hiiumaa v Estónsku. Ostrov Hiuuma sa 

rozprestiera na západe od Estónska. Populácia ostrova je približne dvanásťtisíc obyvateľov 

žijúcich v jednom meste a v štyroch obciach, ktoré sa na ostrove nachádzajú. Príklad sa týka 

projektu tvorby  chránených pracovných miest pre dvadsať telesne postihnutých mladých ľudí. 

Pre ostrov je príznačné, že veľká časť populácie trpí nejakou formou telesného postihnutia. Preto 

je jednou z priorít danej samosprávy pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Lesníctvo, rybárstvo, 

turizmus, stavebníctvo patria medzi hlavné ekonomické aktivity na ostrove.(Önalan and Rychly, 

2007: 12).  

Verejný, súkromný a tretí sektor spolupracovali a uskutočňovali aktivity so snahou znížiť bariéry 

prístupu na pracovný trh pre túto skupinu ľudí. Na národnej úrovni sa uskutočňujú viaceré 
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aktivity zamerané na  finančné dotácie na pracovné miesta pre telesne postihnutých, stáže 

a úpravu pracovných podmienok podľa potrieb telesne postihnutých. Dokument z roku 2000 

s názvom „The Employment Action Plan“ označil tvorbu pracovných miesť pre telesne 

postihnutých za jednu zo svojich kľúčových priorít. Lokálny projekt zameraný na ochranu 

a tvorbu pracovných miest pre telesne postihnutých vychádzal z iniciatívy miestnej samosprávy. 

Oproti všetkým predchádzajúcim príkladom bola do tohto procesu  zapojená aj zahraničná vláda, 

ktorá poskytla finančné prostriedky. Samotný vznik lokálneho projektu ovplyvnila kombinácia 

viacerých faktorov, z ktorých medzi najdôležitejšie patrili záujem lokálnej administratívy na 

riešení tohto problému, ako aj podpora dánskej delegácie reprezentujúcej The Social Initiative 

Programme (Program sociálnej iniciatívy), ktorý vytvorilo dánske Ministerstvo zahraničných 

vecí a Ministerstvo sociálnych vecí. Cieľom projektu bolo pomôcť dvadsiatim telesne 

postihnutým ľuďom presadiť sa na trhu práce a pomôcť im tým začleniť sa do spoločnosti. 

Projekt sa orientoval hlavne na mladých ľudí, ktorým neboli schopní pracovať zo zdravotných 

dôvodov. Tento program mal byť modelovým projektom pre ďalších päť okresov v Estónsku 

(Kjaer, 2003: 30). 

Samotný projekt bol vedený nezávislou jednotkou spadajúcou pod Ministerstvo sociálnej 

a zdravotnej starostlivosti okresu Hiiu. Inšpirácia vychádzala zo The Social Initiative (dánsky 

rozvojový program), ktorý bol spravovaný dánskym Ministerstvom zahraničných vecí 

a Ministerstvom sociálnych vecí. V roku 1999 bola dosiahnutá dohoda o spolupráci (spojená 

s finančnou podporou zo strany dánskych partnerov). Iniciatíva mesta Hiiuma bola prvým 

príkladom trojsektorovej spolupráce v Estónsku. Medzi jednotlivými sektormi je partnerstvo 

voľne organizované a má jednoduchú štruktúru. Projektový tím zastrešuje celý projekt. Funguje 

ako sprostredkovateľ medzi jednotlivými partnermi a ľuďmi, ktorí majú záujem zapojiť sa do 
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projektu. Tím pôsobí ako osobitná sekcia v rámci Ministerstva sociálnej a zdravotnej 

starostlivosti okresu Hiiu a je zložený z  koordinátora projektu a dvoch sociálnych pracovníkov. 

Súčasťou organizácie sú osobitné partnerské tímy, ktoré sa zaoberajú integračným procesom 

jednotlivca. Zamestnávatelia a sociálny pracovník sú hlavnými predstaviteľmi v tomto procese. 

Sociálny pracovník pôsobí ako mentor a jeho úlohou je koordinovať ďalších partnerov (rodičov 

postihnutého, miestnu samosprávu, doktorov a ďalších aktérov, ktorí majú byť do procesu 

zapojení). Podmienky spolupráce v rámci projektu sú stanovené v Dohode o spolupráci, ktorá 

predstavuje formálnu dohodu a zaväzuje partnerov k dodržiavaniu samotného projektu. V roku 

2002 bol vytvorený Projektový výbor, ktorý pôsobí ako poradný orgán (Kjaer et al., 2003: 113-

117). 

Výsledkom projektu je sedemnásť mladých ľudí so zdravotným postihnutím pracujúcich 

v chránených podmienkach, šesť mladých postihnutých ľudí po prechode  prípravným procesom 

čakajúcich na prácu, štyria zamestnávatelia čakajúci na kontrakt so zamestnancom a traja 

pracujúci ľudia bez akýchkoľvek dotácií. Vzhľadom na stanovené ciele je možné dosiahnuté 

výsledky projektu považovať za celkom priaznivé. Na druhej strane štyria mladí ľudia ukončili 

prácu z rôznych dôvodov. Projekt je možné považovať za úspešný aj vďaka pozitívnym zmenám, 

ktoré nastali v rámci miestnej komunity. Zmenil sa prístup k cieľovej skupine vďaka zmene 

prístupu zo strany zamestnávateľov, miestnej samosprávy ale aj miestneho obyvateľstva. 

Zamestnávatelia sa s postupom času snažili týchto zamestnancov udržať. Miestne úrady sa začali 

tiež aktívnejšie zapájať v tejto oblasti. Spolupráca medzi Komorou telesne postihnutých 

a zamestnávateľmi pomohla osobnostnému rozvoju mladých telesne postihnutých ľudí a zlepšila 

ich schopnosti a potenciálne možnosti uplatniť sa v budúcnosti na pracovnom trhu (Kjaer and 

Caplan, 2003: 53). 
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Vo všeobecnosti je možné túto formu sociálneho dialógu na lokálnej úrovni považovať za 

úspešnú. Prostredníctvom nej boli nielen naplnené samotné ciele vo vzťahu k určitej skupine 

obyvateľstva, ale taktiež sa stala populárnou medzi zúčastnenými stranami. Preto sa stala 

modelovým prístupom pre ďalšie komunity v rámci Estónska. Projekt sa vyznačoval relatívne 

malou a do veľkej miery nesformalizovanou štruktúrou, ktorá bola zastrešovaná relatívne malými 

organizačnými skupinami. Samosprávy neviedli priamo spoluprácu. Tá závisela najmä od 

aktivity zamestnávateľov a jednotlivcov s telesným postihnutím, ktorí sa rozhodli  do tohto 

projektu zapojiť. 

Aby bolo možné vyhodnotiť efektívnosť vynaložených prostriedkov, musela by byť k dispozícií 

informácia o objeme poskytnutých finančných dotácií zo strany dánskych ministerstiev. Túto 

zaujímavú informáciu však nebolo možné zistiť. Na základe dostupnosti inej konkrétnej 

informácie je však známe, že úvodný grant na rozbehnutie projektu bol poskytnutý aj estónskou 

vládou. Následne boli na financovanie projektu použité len zdroje miestnej a lokálnej samosprávy 

(Kjaer and Tennyson, 2003). 

 

Mesto Ry – Dánsko – projekt „Ry – komunita, v ktorej je každý potrebný“ 

Druhý príklad projektu sociálneho dialógu na lokálnej úrovni, ktorý je tiež zameraný na 

konkrétnu skupinu obyvateľstva a jej začlenenie do spoločnosti pochádza z Dánska. V roku 1999 

bol v tejto krajine schválený tzv. Integračný zákon. Podľa neho musia imigranti, ktorým bol 

udelený azyl žiť v komunite, ktorá im bola pridelená a musia v nej ostať po dobu troch rokov. Po 

uplynutí trojročného obdobia sa môžu títo ľudia usadiť kdekoľvek v Dánsku. Účelom tohto 

zákona bolo odľahčiť veľké mestá od veľkého prílevu imigrantov do krajiny a rozdeliť záťaž 
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spojenú s integráciou týchto ľudí do spoločnosti na celú krajinu. Po prijatí tohto zákona nebol 

dánskou centrálnou vládou vytvorený centrálny program, ktorý by riešil integráciu imigrantov. 

Preto dôsledkom tohto zákona a absencie národného centrálneho programu vznikla situácia, 

v ktorej si malé komunity  museli vytvoriť vlastné programy a podmienky na začlenenie 

imigrantov bez predchádzajúcej skúsenosti v tejto oblasti. (Report altre esperienze sulla RSI, 

2006).  

V tejto situácii  sa ocitlo aj  dánske mesto Ry s 11 000 obyvateľmi. V tomto relatívne bohatom 

meste  sa však v roku 2000 zrodil nápad na spôsob integrácie imigrantov do miestnej ekonomiky. 

S nápadom prišli dvaja riaditelia súkromných spoločností, ktorí s ním oboznámili predstaviteľov 

miestnej samosprávy. Projekt bol zameraný na integráciu na trhu práce, na integráciu do 

miestneho života, a taktiež na lekciách dánskeho jazyka. Cieľom projektu bolo uľahčenie 

integrácie imigrantov na pracovnom trhu a v sociálnom živote.  Jednalo sa o snahu predchádzať 

typickým problémom, ktoré sú spojené s prílevom imigrantov, ako napr. vysoká miera 

nezamestnanosti, diskriminácia, sociálne vylúčenie a rasizmus. Dosiahnutie týchto cieľov vo 

veľkej miere záviselo od miery zapojenia sa obyvateľstva mesta. Práve podpora miestnych 

obyvateľov mohla výrazne pomôcť úspešnej integrácii imigrantov do miestnej komunity. V prvej 

fáze projektu bol vytvorený model, ktorý poskytoval riešenie na integráciu imigrantov na 

pracovný trh. Až v nasledujúcich fázach sa projekt zameriaval na začlenenie imigrantov v oblasti 

sociálneho života (Kjaer, 2003: 30). 

Tzv. ‘background committee’  plní strategickú koordinačnú funkciu  projektu. Je to hlavné 

združenie projektu a jeho členmi sú spoločnosti Pressalit a AKVA Waterbeds, ktoré sa vyznačujú 

pozitívnym prístupom k sociálnej zodpovednosti podnikov. Významným členom združenia je aj 

obec Ry, ktorá predstavuje verejnú inštitúciu  zodpovednú za proces integrácie imigrantov do 
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spoločnosti a tiež predstavuje najväčšieho zamestnávateľa v oblasti. V projekte je zapojená aj 

regionálna sieť firiem zo súkromného sektora Det Midtjyske Netvoerk ('the mid-Jutlandish 

Network'), ktorá sa zaujíma o spoločenskú zodpovednosť. Dôležitou súčasťou projektu sú  tiež 

miestne športové a kultúrne organizácie. Združenie vzniklo na začiatku projektu a na jeho čele je 

predseda, ktorý vykonáva tiež funkciu hovorcu. V rámci združenia je vytvorená aj pozícia 

projektového manažéra, ktorý je zároveň vedúcim projektu z hľadiska vedenia aktivít. 

Fungovanie združenia bolo po organizačnej stránke neformálne. Postupom času však nastali 

rôzne organizačné zmeny. Neformálnosť projektu nevychádzala zo slabého riadenia projektu, ale  

prílišná formálnosť a organizovanosť by mali negatívny vplyv rôzne decentralizované iniciatívy 

(Kjaer et al., 2003). 

Dánska vláda poskytla finančné prostriedky vo výške 134 996 eur z Podnikateľského fondu na 

rozbehnutie projektu. Z tohto zdroju mal byť financovaný  pilotný projekt počas prvých dvoch 

rokov. Ďalšie aktivity boli financované z bežného rozpočtu samosprávy. Projekt je možné 

považovať za úspešný, vzhľadom na to, že sa podarilo prekonať pôvodne stanovený cieľ. 

Pôvodným cieľom bolo zapojiť do zamestnania štrnásť ľudí, ale do zamestnaneckej časti projektu 

sa už zapojilo sedemnásť imigrantov. Významným úspechom projektu je aj to, že bola úspešne 

dosiahnutá vzájomná väzba s miestnymi firmami a podnikateľmi. Záujem o participáciu na 

projekte prejavilo až tridsaťpäť firiem z celkového počtu štyridsaťpäť, ktoré pôsobia v rámci 

obce. Vďaka projektu sa v meste podarilo rozbehnúť rôzne aktivity ako napr. premietanie 

afganských filmov, realizácia podujatí na podporu vzájomného kultúrneho obohatenia. Celkovým 

výsledkom projektu bolo zblíženie súkromného, verejného a tretieho sektora, čím sa vytvorili 

možnosti pre spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v budúcnosti. Úspešný projekt „Ry – 

komunita, v ktorej je každý potrebný“ je praktickým príkladom inovácie sociálneho dialógu 
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a zároveň modelovým prístupom  pre ďalšie podobné projekty v Dánsku (Kjaer and Tennyson, 

2003). 

 

Limerick – Írsko – projekt „Partnerstvo podnikového rozvoja v Limericku“ 

Ďalším dobrým praktickým príkladom sociálneho dialógu na lokálnej úrovni, ktorý bude 

analyzovaný v tejto štúdii, je príklad z írskeho mesta Limerick. Je to tretie najväčšie mesto 

v Írsku s počtom obyvateľov približne deväťdesiat tisíc. Mesto, ale aj celková oblasť v ktorej sa 

Limerick rozprestiera mali dlhodobo ekonomické problémy. V minulosti sa jednalo  pôvodne 

o poľnohospodársku oblasť, ktorá bola zameraná na výrobu a spracovanie mäsa a múky. Počas 

dvadsiateho storočia bol však zaznamenaný výrazný úpadok týchto odvetví. To bolo príčinou 

vzniku ekonomických problémov v tejto oblasti. Mesto sa znova ekonomicky rozvinulo a začalo 

prosperovať po príchode medzinárodných spoločností ako napr. Dell alebo Moulinex, ktoré sa tu 

usídlili. Avšak aj v tomto období boli viditeľné lokálne rozdiely medzi rôznymi mestskými 

časťami. V roku 1999 sa spoločnosť Moulinex rozhodla zavrieť svoju továreň v južnej časti 

Limericku, čím spôsobila veľký nárast nezamestnanosti na juhu mesta. Rozhodnutím Moulinex 

sa tak ekonomické problémy južnej časti Limericku ešte prehĺbili. Mesto stratilo  päťsto 

pracovných miest spolu s ročným príjmom 8,9 milióna eur pre komunitu. Južná časť Limericku 

má dvanásťtisíc obyvateľov a mieru nezamestnanosti na úrovni tridsaťtri percent. Nízka úroveň 

vzdelania, nízka kvalita bytov a vysoká kriminalita sú ďalšími problémami komunity (Kjaer et 

al., 2003; Önalan and Rychly, 2007: 12). 

Po rozhodnutí spoločnosti Moulinex zavrieť svoju továreň vznikol u miestnych obyvateľov 

strach, že firma tu zanechá prázdne budovy, ktoré môžu byť odkúpené nejakým subjektom  
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a využívané ako sklady alebo predajne, čo by neprinieslo mestu dostatok pracovných miest. Preto  

na základe  iniciatívy miestneho obyvateľstva pod vedením  miestneho stavebného podnikateľa 

vznikla v spetmebri 1999 Limerick Enterprise Development Partnership Ltd. (LEDP) ako 

Charitable Trust Company s viacerými verejnými a súkromnými partnermi. Partneri tohto 

projektu chceli získať dostatočný kapitál na odkúpenie továrne a vytvorenie multifunkčného 

centra, ktoré by prinieslo úžitok miestnym obyvateľom. Preto každý z partnerov poskytol značnú 

finančnú čiastku na získanie kapitálu na tento účel. Tento projekt mal za cieľ zriadiť komunitné 

centrum so službami pre miestne obyvateľstvo a zároveň vytvoriť nové pracovné príležitosti. 

V prvej fáze projektu sa zameriavalo hlavne na obnovu budov a priestorov, oslovovanie 

potenciálnych nájomníkov a upevňovanie finančného kapitálu v rámci projektu. Následne 

aktivity v rámci projektu smerovali k širšiemu rozvoju komunity ako takej  (Kjaer, 2003: 31; 

Kjaer et al., 2003). 

Do projektu sa zapojili viaceré agentúry a organizácie ako napr. Shannon Development 

(regionálna štátna rozvojová agentúra), Limerick Enterprise Network (podnikateľská sieť), 

Limerick City Enterprise Board (Podniková rada mesta Limerick), Katolícka diecéza, Mestská 

rada Limerick, PAUL Partnership (lokálne rozvojové partnerstvo), Nadácia pre investovanie do 

komunít (národný investičný fond). V roku 2000 bolo miestnymi vzdelávacími inštitúciami 

vytvorené Limerick Educational Partnership (Vzdelávacie partnerstvo mesta Limerick). Do 

projektu LEDP sa zapájali aj niektoré významné osobnosti z akadémie. V rámci tohto projektu 

vzniklo predstavenstvo, ktoré bolo tvorené zo zástupcov všetkých organizácií a agentúr, ktoré sa 

zapojili do projektu. Celý projekt je vedený manažérom, ktorého úlohou je  riadiť partnerstvá 

a spájať dokopy jednotlivé aktivity. LEDP pôsobí ako charitatívna trustová spoločnosť. Z toho 

vyplýva že nemôže vytvárať profit a je ospravedlnená z platenia dane z príjmu. S touto formou 



 

 

136 

spoločnosti sú teda spojené určité právne aspekty, ktoré musela LEDP spĺňať. Na druhej strane 

spolupráca medzi partnermi je veľmi neformálna a flexibilná. Neformálnosť sa najskôr javila ako 

prospešná. Neskôr sa však preukázala ako slabina, keďže medzi partnermi vznikal pocit, že nie 

každý ide rovnakým smerom. Sformalizovaním procesov a vzťahov sa tieto problémy postupne 

riešili. LEDP však funguje naďalej len s jedným zamestnancom na plný úväzok (Kjaer et al., 

2003).  

Z pohľadu udržateľného rozvoja a podpory podnikateľského prostredia je možné projekt LEDP 

považovať za veľmi úspešný praktický príklad v oblasti sociálneho dialógu. Napriek tomu, že na 

začiatku bol projekt  financovaný prostredníctvom vládneho grantu, v súčasnosti už nie je 

potrebná finančná pomoc zo strany verejného sektora, keďže samotný projekt prináša príjem. 

Vďaka projektu bolo vytvorených približne päťsto pracovných miest a štyristo miest pre 

študentov na odbornú prax. Projekt tiež umožnil volenej skupine miestnych obyvateľov 

pravidelne stretávanie v priestoroch LEDP, kde mohli diskutovať na rôzne témy zaoberajúce sa 

miestnym rozvojom. Táto volená skupina ľudí sa nazýva Southside forum. Tento projekt môže 

byť vzorom pre ostatné komunity pri riešení problémov súvisiacich s kolapsom tovární a firiem 

hlavne v čase ekonomickej krízy v Írsku, keď viaceré komunity čelia hrozbe ekonomického 

a sociálneho úpadku. Takisto aj celonárodné inštitúcie ako napr. Foundation for Investing in 

Communities (Nadácia na podporu komunít)  inšpirované týmto projektom v súčasnosti 

podporujú podobné projekty v iných komunitách v krajine. (Kjaer and Tennyson, 2003; Kjaer and 

Caplan, 2003). 
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Enschede, Netherlands – projekt „Centrum aktivít Enchede Noord“ 

Ďalší príklad pochádza  z juhovýchodnej časti Holandska, konkrétne z mesta Enschede, ktoré je 

zároveň regiónom. Zo 150 000 obyvateľov mesta je až jedna štvrtina zahraničného pôvodu. 

Väčšina z nich pochádza z krajín západnej Európy alebo z Turecka. Finančný príjem a  

vzdelanostná úroveň mesta sú v porovnaní s celonárodnou úrovňou nižšie. Z toho vyplývajú 

sociálne problémy, ktoré v meste pretrvávajú. Nižšia úroveň pracovnej sily a zaostávanie 

v procese tvorby pracovných miest tieto sociálne problémy ešte viac prehlbujú. Severná časť 

mesta Enschede Noord má približne 28 500 obyvateľov a je domovom pre pomerne silnú tureckú 

komunitu. Táto časť je ekonomicky zaostalejšia v porovnaní so zvyškom mesta (Kjaer, 2003). 

Koniec deväťdesiatych rokov a začiatok nového milénia bol v Holandsku sprevádzaný procesom 

privatizácie, ktorý viedol k transformácii štátnych inštitúcií na súkromné. Došlo k úplnej 

privatizácií poskytovania služieb sprostredkovania práce. Napriek tomu, že po privatizácii sa 

poskytoval tento typ služieb vo viacerých mestách prostredníctvom tendrov, miestna samospráva 

v Enschede dávala prednosť spolupráci s miestnymi firmami s cieľom podporiť širší ekonomický 

rozvoj v regióne. Zároveň sa na národnej úrovni presadil tlak smerom k zníženiu miery 

nezamestnanosti. Miestna samospráva v Enschede sa preto rozhodla pristupovať 

k nezamestnaným prostredníctvom tzv. trajektórií, ktoré mali umožniť jednotlivcovi získať prácu 

alebo prax, ale tiež mali kontrolovať jeho postup a podporovať ho (Kjaer et al., 2003).  

Na základe týchto skutočností  došlo v roku 2000 ku vzniku viac sektorového partnerstva 

s názvom Activiteiten Centrum Enschede Noord (ACE), ktoré vyšlo z iniciatívy súkromných sietí 

s názvom OPS. V roku 1999 začali diskusie medzi touto sieťou a miestnou samosprávou o tom, 

akým spôsobom by mohli súkromné firmy  viac participovať pri riešení ekonomických 

a sociálnych problémov na lokálnej úrovni. Výsledkom týchto diskusií bol rozvojový plán pre 
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oblasť Enschede Noord, ktorý vznikol v roku 2000. Tento plán zahŕňal aj vznik viac sektorového 

partnerstva, ktorého cieľom je vytvárať a realizovať rôzne projekty na podporu integrácie 

dlhodobo nezamestnaných na trhu práce a tiež na podporu mikropodnikateľov. Hlavným účelom 

tohto partnerstva bolo umožniť súkromnému sektoru a miestnym organizáciám riešiť problémy, 

ktoré riešil tradične verejný sektor. Samotné ciele projektu boli zamerané na zníženie 

nezamestnanosti znevýhodnenej skupiny obyvateľstva, ktorá má sociálne, mentálne alebo fyzické 

znevýhodnenie (tzv. group 4 social clients). ACE sa však venuje aj ľuďom bez predchádzajúcej 

pracovnej skúsenosti ako napr. imigrantom a ženám v domácnosti. Druhým konkrétnym cieľom 

tohto partnerstva bolo podporiť podnikanie medzi národnostnými menšinami, napr. tureckými 

imigrantmi. Uvedené ciele sú zahrnuté v mestskom pláne na obnovu mesta, ktorý je primárne 

zameraný na obnovu infraštruktúry, vylepšenie obytných oblastí a ekonomický rozvoj komunity 

(Kjaer, 2003; Kjaer et al., 2003). 

Mestský úrad Staadsdeelmanagement Enschede Noord je najdôležitejšia inštitúcia, ktorá je do 

projektu zapojená. Riadi financovanie projektu a všetky iné aktivity prostredníctvom  okresného 

manažéra. Ostatné organizácie, ktoré sa podieľajú na fungovaní projektu ACE sa menili len málo. 

Členstvo v tomto projekte nie je prísne určené, ale niektoré organizácie sa na projekte podieľajú 

dlhodobo. Medzi organizácie, ktoré dlhodobo a aktívne participujú na projekte patria: DMO – 

Social Affairs Unit, verejná inštitúcia, ktorá spravuje sociálne veci a pod ktorú spadá WSA 

Enschede Noord, odbor zodpovedný za integráciu na trhu práce; Randstad, súkromná korporácia 

so zameraním na sprostredkovanie zamestnania; Activa, súkromná agentúra ľudských zdrojov, 

ktorá sa tiež venuje podpore a poradenstvu pre podnikateľov; Rabobank, komerčná banka; 

Surplus, súkromná spoločnosť s podnikateľským poradenstvom; SMEN, organizácia marockej 

komunity Ender, organizácia tureckej komunity; (Kjaer et al., 2003).  
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 Samotné partnerstvo ACE vzniklo na základe nezáväzného vyhlásenia zahrnutého v pláne 

miestneho rozvoja. V tomto dokumente sú menované všetky sektory, ktoré sú do partnerstva 

zapojené. Jednotliví partneri však nemajú nijaký záväzok k partnerstvu ako takému. Medzi 

partnermi a okresným manažmentom sú uzavreté kontrakty, ktoré partnerov zaväzujú poskytovať 

konkrétne služby. Kontrakty vychádzajú z tendrov, v ktorých poskytovatelia služieb súťažia 

s konkurenciou o daný kontrakt. Organizačná štruktúra partnerstva vznikla v počiatkoch projektu. 

Pozostáva z riadiaceho výboru a dvoch pracovných skupín. Okresný manažér, vedúci WSA 

Enschede Noord, a zástupcovia Randstad a Rabobank sú členmi riadiaceho výboru. Pracovná 

skupina sociálnych vecí pozostáva iba zo zástupcov verejného sektora: DMO a WSA. Na druhej 

strane, do pracovnej skupiny ekonomických vecí patria okresný manažér, zástupcovia DMO a 

BMD, dvaja zástupcovia podnikateľov a tiež zástupcovia komunitných organizácií ENDER 

a SMEN (Kjaer, 2003). 

 Výsledky partnerstva ACE z hľadiska podpory zamestnania boli celkom priaznivé. Za 

sedemmesačné obdobie od spustenia projektu (medzi februárom a septembrom 2002) klesol 

počet nezamestnaných osôb z 1002 n 894. Z toho ďalších 233 nezamestnaných bolo zapojených 

prostredníctvom partnerstva ACE do integračného procesu. Z hľadiska  podpory podnikania je 

možné výsledky považovať za podobne povzbudivé. Celkovo sa začalo na podpore podnikania 

pracovať so štyridsiatimi siedmimi ľuďmi. 20 z nich začalo podnikať a úspešnými novými 

podnikateľmi sa stalo 15 z nich. 

Čo sa týka hodnotenia dôsledkov tohto projektu zo širšieho hľadiska, partnerstvo ACE môžeme 

považovať za projektovo zameranú štruktúru v porovnaní s klasickým multilaterálnym 

partnerstvom, na ktoré nie je vytvorený priestor z dôvodu absencie širšieho diskusného fóra. 

Napriek tomu sa medzi jednotlivými partnermi vytvorila úzka spolupráca, ktorá vytvára 
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predpoklad na rozšírenie spolupráce medzi jednotlivými partnermi na základe neformálnych 

väzieb a osobných kontaktov v budúcnosti. Toto partnerstvo sa primárne zameralo na projekty 

a nebralo do úvahy formálne zameranie na aspekty diskusie alebo vzájomné porozumenie (Kjaer 

et al., 2003). 

 

Vyhodnotenie  

Každý zo štyroch príkladov z praxe sociálneho dialógu na lokálnej úrovni spomenutý v druhej 

časti tejto štúdie  vychádzal z iného prostredia a z inej a často dlhotrvajúcej situácie, ktorá 

komplikovala využitie klasických prístupov k sociálnemu dialógu, resp. pri ktorej absentoval  

tradičný prístup zo strany miestnej samosprávy. Všetky štyri príklady však predstavujú vzorové 

modelové prístupy na riešenie ekonomických a sociálnych problémov súvisiacich 

s nezamestnanosťou a v troch príkladoch aj so začlenením určitých sociálnych skupín 

obyvateľstva.  Pri dvoch spomenutých  projektoch (Limerick a Ry) bol priamym iniciátorom 

súkromný sektor, ktorý prevzal iniciatívu a podnietil jednotlivých aktérov k podpore projektu. 

Súkromný sektor zohrával dôležitú úlohu aj v ďalších dvoch príkladoch (Hiiu a Enschede). 

Z hľadiska cieľov, ktoré boli jednotlivými partnerstvami stanovené je možné vidieť medzi 

projektmi odlišnosti. V prípade Enschede sa jednalo o čisto projektovo orientované partnerstvo 

zamerané na poskytovanie príležitostí na zamestnanie a podporu podnikania. V prípade 

partnerstiev v Limericku, Hiiu a Ry sa jednalo o širšiu zadefinovanú oblasť záujmu a okrem 

snahy o podporu zamestnania sa usilovali  aj o sociálnu transformáciu smerom k menšinám alebo 

ku celkovej komunite.  
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Na rozdiel od príkladov zo skupiny hospodárskych a sociálnych rád, príklady spomenuté v druhej 

časti tejto štúdie dosiahli úspešne stanovené ciele a v troch príkladoch dokázali uskutočniť silnú 

sociálnu transformáciu, ktorá priniesla komunite úžitok. Projekty, ktoré vychádzali z iniciatívy 

súkromného sektora a lokálnej samosprávy  záviseli najmä od podpory zo strany obyvateľstva, 

a preto boli dotiahnuté do konca s úspešnými výsledkami. Projekty boli väčšinou závislé od 

financovania z verejných financií (či už z rozpočtu miestnej samosprávy, zo štátneho rozpočtu 

alebo zo zdrojov Európskej únie). Táto závislosť však postupne klesala okrem posledného 

príkladu a v prípade Limericku dokonca projekt dosahoval príjmy. Z toho vyplýva, že existuje 

priestor aj pre také podnikateľské nápady,  ktoré by neboli závislé na financovaní zo strany 

verejného sektora, resp. ktorých závislosť od verejných financií by bola nízka. 
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2.2.3 Záver analýzy 

Z výsledkov z realizovaného prieskumu vyplýva, že sociálny dialóg na regionálnej úrovni nie je 

veľmi rozšíreným termínom a aspekty regionálneho sociálneho dialógu nie sú na Slovensku často 

spomínané. Prieskum aspektov sociálneho dialógu na regionálnej úrovni však ukázal, že 

v určitých formách sa sociálny dialóg na tejto úrovni vyskytuje aj na Slovensku. To súvisí s tým, 

že na regionálnych úrovniach pôsobia samosprávy, ktoré majú záujem spolupracovať 

s podnikateľskými subjektmi a odbormi, a predstavovať svoje návrhy a politiky podnikateľskému 

sektoru, vzhľadom na to, že rozhodnutia samospráv majú vplyv na tieto subjekty. Sociálny dialóg 

sa väčšinou vedie u samospráv (VUC, krajské a okresné mestá), ktoré disponujú kapacitami na 

danú problematiku. Menšie subjekty nerealizujú sociálny dialóg  a väčšinou u nich tento pojem 

absentuje. To vyplýva z toho, že menšie samosprávy realizujú len veľmi neformálny dialóg 

s partnermi na lokálnej úrovni. Hlavné závery súvisiace s implementáciou sociálneho dialógu na 

regionálnej úrovni vyplývajúce z uskutočneného prieskumu medzi samosprávami sú: 

 Samosprávy napodobňujú činnosť národnej úrovne v oblasti sociálneho dialógu  

 Samosprávy sa usilujú o spoluprácu s podnikateľským sektorom a informujú ho o svojich 

zámeroch 

 Sociálny dialóg na regionálnej úrovni nie je na rovnakej profesijnej úrovni  ako sociálny 

dialóg na národnej úrovni 

 Samosprávy prijímajú rozhodnutia bez toho, aby využívali metódy merania dopadov 

svojich činnosti na podnikateľský sektor a absentuje u nich hlbšia analýza dopadov na 

lokálne podnikateľské prostredie 
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Z pohľadu zamestnávateľov je regionálny sociálny dialóg dôležitý, pretože prostredníctvom neho 

môžu ovplyvňovať politiku samosprávy smerom k podnikateľským subjektom. Z 

výsledkov realizovaného prieskumu z pohľadu zamestnávateľov vyplynuli nasledujúce závery: 

Zamestnávatelia spolupracujú so samosprávami prevažne neformálne a podiel formálnej 

participácie zamestnávateľov (oficiálne komisie, pracovné skupiny) na rozhodnutiach regionálnej 

či miestnej samosprávy je veľmi nízky. Charakteristickým znakom tejto spolupráce je nízka 

schopnosť komplexne analyzovať dopady regulácie všeobecne, na regionálnej či miestnej úrovni. 

To následne ovplyvňuje kvalitu rozhodnutí, ktoré môžu zamestnávatelia (jednotlivci alebo 

skupiny združené do zväzov a asociácií) ovplyvniť lobingom voči autoritám.  

Pasivita zo strany zamestnávateľov môže viesť k zhoršeniu podnikateľských podmienok v danej 

obci alebo v meste. Prakticky sa to môže prejaviť v zhoršení kvality infraštruktúry alebo vo výške 

daní či poplatkov. Kvalitu a transparentnosť rozhodovacích procesov by mohol pozitívne 

ovplyvniť kontinuálny a transparentný systém participácie zamestnávateľov na rozhodnutiach 

samosprávy. 

Je potrebné si uvedomiť, že práve kvalita rozhodnutí ovplyvňuje život celej populácie v rámci 

samosprávneho celku, preto jednoznačným odporúčaním pre samotných zamestnávateľov a ich 

zástupcov je významne posilniť svoje analytické kapacity.   

Z prieskumu vyplynulo, že bežní zamestnávatelia (teda tí, ktorí sa priamo aktívne neangažujú 

v zamestnávateľských zväzoch) nedisponujú dostatkom informácii o sociálnom dialógu na 

najvyššej úrovni. Okrem existujúcej potreby posilnenia analytickej kapacity zamestnávateľov je 

dôležité dbať aj na zvýšenie informovanosti o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni 

(tripartitnom „trialógu“). 
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Rovnako podiel trojstranných konzultácii na úrovni regiónu je veľmi nízky, čo vyplýva z toho, že 

samosprávne kraje majú vo vzťahu k podnikateľskému prostrediu relatívne malé kompetencie. 

Zamestnávatelia preto uprednostňujú odvetvové diskusie so zástupcami zamestnancov v rámci 

sociálneho dialógu. 

Na základe výsledkov prieskumu môžeme vo všeobecnosti konštatovať, že zamestnávatelia sa 

snažia v rámci tripartitných rokovaní  najmä dosiahnuť konsenzus a v konečnom dôsledku aj istú 

formu sociálneho zmieru. Často spomínané politické veci sú len zriedkavo charakteristickou 

črtou tripartitných rokovaní.  

Zaujímavým zistením, ktoré nám vyplynulo z prieskumu je, že sociálni partneri sa v mnoho 

prípadoch poznajú  a navzájom sa akceptujú. Rokovania majú zväčša slušný priebeh, hoci nie sú 

kladené prekážky pri presadzovaní svojich záujmov vhodnými spôsobmi zo strany partnerov. 

Témami rokovaní na celoštátnej i regionálnej úrovni sú štandardné požiadavky v oblasti miezd, 

pracovných podmienok, benefitov, práce nadčas, atď.  

Z prieskumu tiež vyplynulo, že za posledné roky nedošlo k žiadnej alebo len minimálnej zmene 

v oblasti lepšej regulácie. Rovnako ako u legislatívy, ktorá sa dotýka podnikateľského prostredia, 

v byrokratickej záťaži nastalo minimálne alebo žiadne zlepšenie. Prieskum potvrdil očakávania (a 

vychádzajúc z už iných realizovaných prieskumov), že pre zamestnávateľov predstavuje najväčší 

problém stabilita, resp. nestabilita legislatívneho prostredia. Časté zmeny v zákonoch predstavujú 

pre podnikateľskú obec obrovskú záťaž, nakoľko malé a stredné podniky musia neustále sledovať 

legislatívne zmeny a prispôsobovať sa im. Odvodové zaťaženie práce, dane a množstvo 

byrokratických povinností sú ďalšie významné problémy identifikované podnikateľmi. Sú to 

oblasti, ktoré respondenti určili ako tie, v ktorých by sa mali na prvom mieste uskutočniť zmeny. 
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Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že odbory predstavujú dominantnú formu zastupovania 

záujmov zamestnancov u väčšiny firiem. Na druhej strane u 38 % spoločností nepôsobia žiadni 

zástupcovia zamestnancov. V ostatných spoločnostiach, v ktorých kolektívne vyjednávanie 

prebieha, u 27 % z nich trvajú rokovania 2 týždne až mesiac, u 17 % trvajú mesiac až dva 

mesiace, u 10 % viac ako dva mesiace, u 7 % menej ako 2 týždne.     

Realizovaný prieskum sa tiež zaoberal príkladmi z praxe. Dominantný prístup cez tzv. 

„Regionálne hospodárske a sociálne rady“ predstavuje základný trend, ktorý je možné sledovať v 

súčasnosti v oblasti sociálneho dialógu v rámci Európskej únie. Miestne a regionálne sociálne 

rady poskytujú priestor na spoluprácu medzi rozličnými záujmovými skupinami, čim sa pokúšajú 

riešiť problémy na lokálnej úrovni. 

Hospodárska a sociálna rada je najčastejšie využívaným prístupom ku sociálnemu dialógu  na 

lokálnej úrovni. Je to však len jeden z viacerých prístupov. Za posledných 20 rokov bolo možné 

sledovať rôzne formy spolupráce medzi jednotlivými sociálnymi partnermi. Tieto formy mnoho 

krát vychádzajú zo špecializovaného prístupu ku konkrétnym znevýhodneným skupinám ľudí. 

Príkladom sú rôzne iniciatívy, ktoré sa snažia riešiť problémy konkrétnej skupiny obyvateľstva 

prostredníctvom spolupráce sociálnych partnerov.  Zaoberajú sa zlepšovaním komunitného 

života, vytváraním lepšieho komunitného prostredia, znižovaním nezamestnanosti určitých 

skupín obyvateľstva, ktoré majú sociálne, mentálne alebo fyzické znevýhodnenie. Tieto prístupy 

nemajú explicitný charakter, sú veľmi flexibilné, vyznačujú sa odlišnou formálnou štruktúrou 

vzťahov  a tiež dosahovaním odlišných cieľov (často výrazne konkrétnejších).  

,  
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3. Stratégia tripartitného dialógu 

pre 21. storočie 

3.1 Úvod  

Odbory proti podnikateľom, podnikatelia proti odborom. To je mnoho krát realita dnešného 

sociálneho dialógu, ako sme popisovali i na vyššie uvedených stranách tejto analýzy. Veľa krát sa 

stáva, že rozhodnutia v tripartite sú realizované akoby čisto na politickej úrovni. Ak sú 

podnikatelia za, odbory sú proti. A naopak. Z povahy veci a sociálneho dialógu vyplýva, že nie 

vždy je možné prísť k reálnej dohode. Ako však vylepšiť sociálny dialóg tak, aby z neho nebol 

len tzv. „truc podnik“? Ako dosiahnuť to, aby si obe strany aspoň rozumeli a navzájom chápali 

svoje postoje?  

O tom je strategická časť tejto publikácie. V nej sa budeme snažiť zadefinovať nielen základnú 

predstavu podnikateľskej obce o relevantnom sociálnom dialógu, ale i východiská, víziu, ciele 

s merateľnými ukazovateľmi a navrhnutými strategickými opatreniami.  

O všetkých najdôležitejších reguláciách na Slovensku dnes diskutuje tripartita – štát/zástupcovia 

zamestnávateľov/zástupcovia zamestnancov. Máme za to, že diskusiu je potrebné presunúť z 

politickej roviny do roviny odbornej. Do roviny čísiel, argumentov a relevantnejších diskusií. Čo 

presne to znamená? Je to výpočet toho, koľko bude stáť nové nariadenie, regulácia, či 

byrokraticko – administratívna povinnosť. Alebo koľko stojí už takto existujúce regulačné 
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zaťaženie. Samozrejme celú spoločnosť - na úrovni štátnej správy, na úrovni podnikateľov, ale aj 

na úrovni zamestnancov. Zjednodušene povedané koľko nás celkovo stojí dodržiavanie zákonov.  

Regulácie majú totižto svoje náklady. Na strane podnikateľov sú to náklady, ktoré sú spojené s 

jej dodržiavaním. Napríklad regulácia požaduje, aby všetci zamestnanci nosili ochranný odev. 

Podnikateľ to musí zaplatiť a zvýšia sa mu náklady. A nestojí to niečo len podnikateľa, ale i štát. 

Prečo? Aby nebola regulácia len prázdnym slovom, musí existovať niekto, kto ju kontroluje. 

Kontrolór (úradník) niečo opätovne stojí. V tomto systéme to vyzerá, že zamestnanec nemá 

žiadne náklady. Avšak tie sú skryté. Ak by regulácia neexistovala, mohol by mať napr. vyššiu 

mzdu alebo vyššiu istotu práce. To vyplýva z toho, že podnikateľ by ušetril a buď by zvýšil plat 

alebo by investoval do podniku a robil by ho viac konkurencieschopným. Tým by dával 

zamestnancovi vyššiu istotu. Čiže aj zamestnanec znáša náklady regulácie. Aj keď nie priamo, 

ale skryto.   

Niektoré regulácie sú únosné. Niektoré sú nad mieru chápania a sú absurdné. Iné sú zbytočné, 

alebo zbytočne zaťažujúce – sú drahé. Slovensko potrebuje únosné regulácie. Potom bude 

konkurencieschopné a bude zaujímavé pre podnikateľov na Slovensku investovať.  

Máme za to, že sociálny dialóg založený na nasledujúcich premisách pomôže všetkým. Či už 

štátu, pretože nebude musieť kontrolovať a starať sa o všetko. Bude môcť smerovať 

zamestnanosť svojich pracovníkov do kritických oblastí. Podnikateľom to zas ušetrí peniaze na 

investície a tvorbu pracovných miest. A zamestnanec získa tiež. Nižšími daňami. Efektívnejšou 

verejnou správou. Vyššou istotu pokiaľ ide o jeho prácu, pretože jeho zamestnávateľ bude mať 

viac zdrojov na rozvoj podniku.   
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Hodnotenie dopadov regulácií samozrejme nezvráti samotnú reguláciu. Pomôže však odhadnúť 

jej náklady, pripraviť argumenty na diskusiu a potenciálne alternatívne riešenia. Týmto všetkým 

sa zároveň skvalitní diskusia v tripartite.  

Účinný sociálny dialóg sa dá teda zabezpečiť s využitím nástrojov agendy tzv. lepšej 

regulácie. Prostredníctvom nej je možné exaktne hodnotiť vplyv alebo dopad regulácií 

(noriem a pod.) na podnikateľské prostredie, ale aj spoločnosť, zamestnanosť, životné prostredie, 

atď.  

Toto slovné spojenie začala výraznejšie rezonovať v Európskej únii a následne v jej jednotlivých 

členských štátoch v kontexte prijatia tzv. „Lisabonskej stratégie
5
“, neskôr v súvislosti so 

stratégiou „Európa 2020
6
“. V rámci stratégie sa prioritou agendy EU v oblasti podnikania stala 

snaha zabezpečiť, aby regulačné prostredie bolo jednoduché, stabilné a zvyšovalo príležitosti pre 

tvorbu zamestnanosti a pracovných miest.  

V rámci tejto politiky sa preto na najvyšších úrovniach začal implementovať súbor nástrojov, 

ktoré zjednodušovali regulácie, odstraňovali zbytočné časti regulácií, znižovali zaťaženie 

podnikateľského sektora vyvolané samotnými reguláciami, ale aj zaviedli meranie vplyvov na 

podnikateľské prostredie, či konzultácie k novým reguláciám a zároveň ich monitorovanie 

prehodnocovanie.   

Do problematiky účinného tripartitného dialógu v kontexte používania opatrení lepšej regulácie 

možno zaradiť aj iniciatívu Európskej komisie v oblasti podpory malého a stredného 

podnikania (MSP) definovanú v „Zákone o malých a stredných podnikoch“ (alebo „Small 

                                                 
5
 Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0024en01.pdf 

6
 Zdroj: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
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Business Act
7
“). Dôvodom je, že regulačný rámec (európsky či národný) zásadným spôsobom 

ovplyvňuje najmä MSP, keďže tvoria významnú majoritu firiem pôsobiacich v rámci spoločného 

hospodárskeho priestoru. Zákon o malých a stredných podnikoch má viacero zásad, z ktorých sa 

nasledujúce zameriavajú na presadzovanie určitého špeciálneho prístupu k malým a stredným 

podnikom – a to hlavne v nadväznosti na regulačné prostredie: i) Vytvárať pravidlá podľa zásady 

„najskôr myslieť v malom“,  a ii) Zariadiť, aby orgány verejnej správy reagovali na potreby MSP. 

Práve tu je možné vidieť základy pre zmysluplný a účinný sociálny dialóg. Ten by mal 

umožňovať všetkým zainteresovaným stranám konzultovať pripravované alebo existujúce 

regulácie, diskutovať o spôsobe plnenia cieľov regulácií, definovať ich reálny vplyv na 

podnikateľské prostredie (obzvlášť na MSP).  

Predkladaný materiál sa preto priamo zameriava na definovanie súčasného stavu využívania 

nástrojov lepšej regulácie v podmienkach Slovenskej republiky a na základe tohto poznania 

definuje ciele a stratégie pre revidovanú formu sociálneho dialógu s využitím prvkov lepšej 

regulácie. 

 

                                                 
7
 Zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/ 
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3.2 Zhrnutie analýz a východiská  

Tripartitnú diskusiu môžeme rozdeliť na štyri hlavné oblasti. Na centrálnej – národnej úrovni sa 

jedná o tripartitu, na úrovni jednotlivých odvetví prebieha odvetvový sociálny dialóg – tu sa 

stávajú problémom primárne tzv. kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, potom nasleduje 

podnikový sociálny dialóg, ktorý sa uskutočňuje na najnižšom možnom stupni a nakoniec je to 

tzv. regionálna tripartitná diskusia – tá sa realizuje medzi sociálnymi partnermi na úrovni 

samospráv – regiónov alebo miest v lokálnej komunite. 

 

Tripartita 

Každý z členov národnej úrovne tripartity má svoje špecifické postavenie, či už 

v rámci spoločnosti alebo úloh, ktoré zastáva. Z tohto hľadiska je preto akceptovateľné, že sa 

záujmy jednotlivých členov tripartity líšia. A vo väčšine prípadov sú priam explicitne 

protichodné.  

Tripartitná diskusia je na centrálnej úrovni definovaná prostredníctvom Zákona č. 103/2007 Z. z. 

o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. 

z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

(zákon o tripartite)
8
. Hlavným mementom zákona je v čo najväčšej miere uplatňovanie zásad 

                                                 
8
 Legislatívne je inštitút sociálneho dialógu zakotvený v Zákone č. 460/1992 Zb. Ústava  Slovenskej republiky. 

V Zákone č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o tripartite), v Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva 

organizovať sa č. 87 oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z., v  

Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných 

pracovných noriem č. 144 - oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky  

č. 32/1998 Z. z.; v Európskej sociálnej charte – oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky  
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pluralizmu. To znamená, rešpektovania existencie viacerých organizácií zamestnávateľov, ale i 

zamestnancov. 

Cieľom tripartity je realizovanie trojstranných konzultácií, kde sa zisťujú názory a stanoviská 

sociálnych partnerov a vlády Slovenskej republiky k stanovenej problematike. Tu treba 

podotknúť, že sa vo väčšine prípadov jedná o legislatívne návrhy, resp. dokumenty, ktoré budú 

do legislatívnych návrhov v budúcnosti pretavené (napr. stratégie, plány štátu a pod.).  

Treba zároveň konštatovať, že tripartitu na najvyššej úrovni v Slovenskej republike tvoria a) 

zástupcovia štátu, b) zástupcovia zamestnávateľov
9
 - od roku 2007 kritériá reprezentatívnosti 

spĺňajú nasledujúce organizácie: Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), 

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a c) 

zástupcovia zamestnancov -  združenia odborových zväzov, ktoré preukáže základňu najmenej 

100 000 zamestnancov, ktorí sú zároveň členmi odborov.  

Na najvyššej úrovni sa tripartita stretáva na tzv. Hospodárskej a sociálnej rade SR. Rada je 

konzultačný, nezávislý a dohodovací orgán štátu a sociálnych partnerov. Rada vykonáva svoju 

činnosť prostredníctvom svojich orgánov, ktorými sú plenárne zasadnutie (najvyšší konzultačný 

a dohodovací orgán rady) a predsedníctvo (na čele je predseda rady, vymenovaný vládou 

z členov vlády).  

                                                                                                                                                              
č. 329/1998 Z. z.; v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach –vyhláška ministra 

zahraničných vecí č. 120/1976 Zb.  

9
 Reprezentatívne združenia zamestnávateľov, ktoré musí spĺňať dve podmienky: 1. spolu zamestnávajú najmenej 

100 000 zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,  2. združuje zamestnávateľov  

z viacerých odvetví hospodárstva alebo  má pôsobnosť najmenej v piatich krajoch SR. 
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Odvetvový sociálny dialóg  

Odvetvový sociálny dialóg sa zameriava primárne na problematiku kolektívnych zmlúv vyššieho 

stupňa. Tie je možné členiť na nasledovné druhy. Po prvé sú to kolektívne zmluvy vyššieho 

stupňa uzavreté pre väčší počet zamestnávateľov s príslušným vyšším odborovým orgánom. Tie 

sú zároveň z hľadiska podnikateľského sektora pre podnikateľov najvýznamnejšie, resp. majú 

najväčší vplyv. Po druhé sa jedná o kolektívne zmluvy vyššieho stupňa uzavreté medzi 

príslušným vyšším odborovým orgánom a zamestnávateľom, ktorým je štát. Nakoniec sú to 

zmluvy vyššieho stupňa uzavreté pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa 

osobitného predpisu.  

Zákon o kolektívnom vyjednávaní definuje ako oprávnenú osobou na rokovanie a uzavretie 

kolektívnych zmlúv v mene organizácie zamestnávateľov oprávneného zástupcu príslušnej 

organizácie zamestnávateľov. Riadne uzavretá kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná 

samozrejme pre zamestnávateľov, ktorí sú združení v danej organizácii zamestnávateľov a pre 

týchto zamestnávateľov nie je záväzná iná kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Najväčším 

problémom pre zamestnávateľov je problematika rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho 

stupňa na organizácie, ktoré danú zmluvu neuzavreli. Faktom však ostáva, že dnes platné 

rozhodnutie súdneho dvoru v Luxemburgu, túto formu kolektívneho vyjednávania umožňuje. Na 

strane druhej nie sú samotní zamestnávatelia proti daným kolektívnym zmluvám, avšak 

upozorňujú na fakt, že na Slovensku neexistujú rovnaké inštancie pre odvolanie sa voči danej 

zmluve tak, ako je tomu v zahraničí. Zároveň zamestnávateľské organizácie dnes neodporúčajú 

realizovať zmeny v právnej úprave rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, vzhľadom 

na to, že toto riešenie považujú za kontraproduktívne v kontexte znižovania 
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konkurencieschopnosti niektorých podnikov, ktoré nemajú záujem dané zmluvy uzatvárať 

a zároveň ich zamestnanci súhlasia sa týmto stavom.  

Podľa súčasnej právnej úpravy eviduje kolektívne zmluvy vyššieho stupňa Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Tie sú uzavreté primárne v nasledovných odvetviach:  

 doprava,  

 drevospracujúci priemysel,  

 elektrotechnika,  

 energetika,  

 finančníctvo,  

 hutníctvo a ťažobný priemysel,  

 chemický a farmaceutický priemysel. 

 lesné hospodárstvo,  

 obchod a cestovný ruch,  

 poľnohospodárstvo a lesníctvo,  

 potravinárstvo,  

 sklárstvo,  

 stavebníctvo,  

 strojárstvo,  

 štátna a verejná služba,  
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 vodné hospodárstvo,  

 zdravotníctvo 

 

V Slovenskej republike sa uzavreté kolektívne zmluvy vyššieho stupňa značne obsahovo 

podobajú. Avšak medzi výnimky patria ustanovenia o zamestnanosti, o ochrane pracovných 

miest a riešení sporov.  

 

Podnikový sociálny dialóg 

Na tvorbu pracovného práva sa využíva primárne podnikový sociálny dialóg. V rámci neho sa  

objavujú vo väčšine prípadov dva protichodné pohľady. Prvý je centralizovaný. Zástancom tohto 

prístupu sú väčšinou odbory. Ich zámerom je zabezpečiť pracovné podmienky prostredníctvom 

celonárodne uplatniteľného zákona resp. zákonníka. Na druhej strane prevláda decentralizovaný 

pohľad. Tento pohľad zastávajú skôr zamestnávatelia. Vychádzajú z toho, že centrálne 

definované podmienky pre pracovné podmienky v konkrétnom podniku musia vždy viesť 

k určitej nespokojnosti, či už medzi zamestnávateľmi alebo samotnými odbormi. Zamestnávatelia 

preto väčšinou presadzujú úpravu pracovného práva, ktorá je vytvorená na čo najnižšej možnej 

úrovni – podniku / firme. Z tohto hľadiska je preto z ich pohľadu ideálnym stavom úprava práva 

pri každom jednotlivom prípade (zamestnancovi) – teda prostredníctvom pracovnej zmluvy. 

Takýto spôsob „ad hoc“ tvorby pracovného práva by teda bol mimoriadne efektívny z pohľadu 

prispôsobenia jednotlivým subjektom pracovného pomeru.  

 



 

 

155 

Máme za to, že riešenie pracovného práva by malo byť ponechané na čo najnižšej úrovni – 

podnikovej. Čo sa však týka tripartitnej diskusie na centrálnej úrovni, tá by mala byť primárne 

podmienená náplni súvisiacej s agendou lepšej regulácie. To značí, že sociálni partneri by sa mali 

vyjadrovať k analytickým materiálom s vyčíslením dopadov prijímanej legislatívy na spoločnosť 

– podnikateľov, pracovníkov i štát.  

 

Regionálny sociálny dialóg 

Regionálny sociálny dialóg, resp. tripartitná diskusia nie sú veľmi známe. Avšak skúsenosti z EU 

ukazujú, že sú to práve nižšie, decentralizované formy sociálneho dialógu, ktoré sú následne 

kľúčom pre jeho správne a efektívne fungovanie na centrálnej úrovni.  

Cieľom regionálneho sociálneho dialógu je samozrejme sociálny zmier na nižšej 

lokálnej/regionálnej úrovni medzi relevantnými regionálnymi partnermi. V rámci tohto typu 

dialógu sa uplatňujú dva základné princípy:  

1. Princíp subsidiarity. Je to klasicky známy politický princíp, podľa ktorého sa politické 

rozhodnutia prijímajú na čo najnižšej úrovni. To znamená, čo najbližšie k občanovi. 

Kompetencie sú čo najbližšie k občanom, ktorí poznajú problém priamo zo svojho 

najbližšieho okolia a sú schopní prijať za dané riešenie zodpovednosť.  

2. Občiansky princíp. Tento princíp podporuje aktivitu a participáciu samotných občanov na 

lokálnej úrovni. Z tohto vyplýva, že regionálny sociálny dialóg má za cieľ preniesť 

rozhodovanie na čo najnižšiu úroveň a zapojiť do rozhodovania, informovania 

a participácie lokálne obyvateľstvo.  
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Medzi základných partnerov regionálneho sociálneho dialógu na Slovensku patria samosprávy a 

samosprávne kraje, lokálni podnikatelia a zástupcovia zamestnancov na lokálnej úrovni. Podľa 

našich zistení prebieha sociálny dialóg na Slovensku len v troch krajoch – Trenčiansky, Žilinský 

a Prešovský. Forma tohto dialógu je definovaná ako určitý typ Regionálnej rady pre hospodársky 

a sociálny dialóg, príslušného kraja. V niektorých prípadoch sa nejedná o len regionálnu tripartitu 

(klasických troch partnerov), ale dokonca o štvorpartitu (sú do dialógu zapojené školy a školské 

zariadenia). Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, ani Košický kraj, 

nerealizovali žiadnu koncepciu rozvoja sociálneho dialógu ani praktické kroky k jeho 

implementácii.  

Čo sa týka lokálneho sociálneho dialógu na úrovni obcí jedná sa skôr o „ad hoc“ komunikáciu so 

zástupcami podnikateľov a zástupcami zamestnancov tohto ktorého miestneho podniku. Inými 

slovami neexistuje žiadna oficiálna forma tripartitnej diskusie na úrovni miest a obcí, ktorá by 

mala inštitucionalizovaný charakter. Faktom však ostáva, že niektoré miestne samosprávy 

konzultujú a informujú o zámeroch svojej politiky lokálnych aktérov – podnikateľov a zástupcov 

občanov.  
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3.3 Príklady uplatňovania agendy lepšej 

regulácie v rámci sociálneho dialógu vo 

vybraných krajinách EU 

Využívanie agendy lepšej regulácie v rámci fungovania sociálneho dialógu nie je žiadnou 

novinkou. Aj z tohto hľadiska sa môže Slovensko inšpirovať viacerými úspešnými príkladmi 

z praxe zo zahraničia. Zavedenie dôsledných analýz legislatívy s vyčíslením dopadov existujúcej 

a novo prijímanej legislatívy tak zmení obsahovú stránku sociálneho dialógu a prináša pridanú 

hodnotu pre nájdenie sociálneho zmieru.   

 

Belgicko
10

 

Belgicko patrí k lídrom. Dlhodobo sa snaží uplatňovať agendu lepšej regulácie v rámci 

sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi. Pozitívnom Belgicka je, že kladie dôraz na 

zjednodušenie a efektívne zapojenie takmer všetkých relevantných inštitúcií s dobrým 

zastúpením zainteresovaných strán do procesu hodnotenia prijímanej legislatívy. Správa OECD 

odhaduje, že v dôsledku týchto snáh vlády sa podarilo administratívne zaťaženie znížiť
11

 z 3,5 % 

HDP v roku 2000 na 1,72 % HDP v roku 2008. Agendu lepšej regulácie má pod patronátom od 

roku 1998 tzv. Administrative Simplification Agency (Agentúra pre znižovanie zaťaženia)
12

. Tá 

                                                 
10

 Zdroj: http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_34141_45707132_1_1_1_1,00.html 

11
 Zdroj: http://www.oecd.org/document/60/0,3746,en_2649_34141_45707132_1_1_1_1,00.html 

12
 Zdroj: http://www.vereenvoudiging.be/showpage.php?iPageID=3&sLangCode=FR 
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presadzuje znižovanie regulačného zaťaženia ako na federálnej úrovni, tak i spolupracuje pri 

znižovaní regulačnej záťaže s lokálnymi vládami, vzhľadom na charakter inštitucionálneho 

fungovania krajiny. Výhodou v Belgicku pomerne vysoká reprezentatívnosť organizácií, ktoré 

pripomienkujú legislatívu (sociálni partneri) a zároveň existuje rozsiahly systém poradných rád, 

ktoré participujú v procese tvorby legislatívy (konzultačné procesy). V rámci sociálneho dialógu 

sa prepojenie a spolupráca orgánov a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni a nižších 

úrovniach zabezpečuje cez systém poradných rád. Tie pravidelne komunikujú novo prijímanú 

legislatívu a zároveň sa vyjadrujú k iniciatívam zameraným na znižovanie regulačného 

a administratívneho zaťaženia, čo podporuje zamestnanosť v krajine.   

 

Dánsko
13

 

Dánsko patrí rovnako k lídrom pri zakomponovaní agendy lepšej regulácie do sociálneho dialógu 

a výrazne využíva túto agendu v existujúcich procesoch tripartitnej diskusie. Dánska vláda má 

celkovo pozitívny prístup k aplikovaní agendy lepšej regulácie v rámci sociálneho dialógu, čím 

sa snaží o znižovanie regulačného zaťaženia zákonov prijímaných v krajine. Ukážkovou je 

komunikácia vlády so zainteresovanými skupinami (sociálnymi partnermi) a to nielen v otázkach 

týkajúcich sa momentálne pôsobiacich alebo navrhovaných regulácií, ale aj v otázkach ako sú 

napr. starnutie populácie, nedostatok pracovných síl, či udržateľnosť sociálneho systému, ktoré si 

vyžadujú dlhodobé riešenia aplikované v dlhšom časovom horizonte. V kontexte 

inštitucionálneho zabezpečenia agendy Lepšej regulácie boli zriadené špecializované oddelenia 

v rámci Ministerstva financií (Better Regulation Unit, Center for Administrative efficiency and e-

                                                 
13

 Zdroj: http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_34141_44913029_1_1_1_1,00.html 
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government, Centre for Quality, De-bureaucratization and Leadership) a v Dánskej agentúre pre 

podnikanie a podniky (Danish Commerce and Company Agency), podliehajúcej Ministerstvu 

hospodárstva a podnikania. Proces komunikácie a konzultácie so sociálnymi partnermi je 

implementovaný veľmi dobre a v rámci neho sa využívajú formálne i neformálne prostriedky 

komunikácie. Od roku 2005 je spustený rovnako tzv. Consultation Portal (portál právnych 

konzultácií), ktorý poskytuje značné množstvo informácií o konzultačnom a procese 

pripomienkovania pre všetky zainteresované strany a sociálnych partnerov. Podobne funguje i 

komunikácia o už existujúcich reguláciách voči sociálnym partnerom, ale i verejnosti. Tvorba 

nových zákonov a nariadení je založená na dobrom inštitucionálnom rámci, ktorý je 

charakterizovaný kvalitným plánovaním legislatívnych úloh (Law Programme); dokonca je do 

tohto programu zapojený i parlament a Dánska agentúra pre podnikanie a podniky. Prepojenie 

a spolupráca orgánov na celoštátnej úrovni a nižších úrovniach pri presadzovaní agendy lepšej 

regulácie do sociálneho dialógu je pomerne dobre hodnotené i medzinárodnými organizáciami.   

 

Holandsko
14

 

Agenda lepšej regulácie ako integrálna súčasť sociálneho dialógu je v Holandsku uplatňovaná od 

90-tych rokov 20. storočia. Holandsko je unikátne tým, že si táto agenda dokázala získať i širokú 

politickú podporu. Holandsko je rovnako aktívne pri presadzovaní agendy lepšej regulácie na 

európskej úrovni a jednou z prioritných oblastí jej predsedníctva (2015) bude práve agenda lepšej 

regulácie. V rámci krajiny majú najväčší problém s horšou aplikáciu ex ante hodnotenia vplyvov 

a dopadov navrhovanej legislatívy v rámci legislatívneho procesu a sociálneho dialógu. Avšak 

                                                 
14

 Zdroj: http://www.oecd.org/document/21/0,3746,en_2649_34141_44912917_1_1_1_1,00.html 
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v krajine existujú pomerne dobre rozšírené konzultačné a pripomienkovacie postupy zo strany 

sociálnych partnerov a niektoré postupy v oblasti transpozície európskych smerníc do 

vnútroštátneho práva. Agendu majú na starosti zložky Ministerstva financií a Ministerstva pre 

hospodárske záležitosti a následne je smerovaná do jednotného orgánu s názvom Regulatory 

Reform Group. Ďalšie kľúčové inštitúcie sú Ministerstvo spravodlivosti pre oblasť tvorby nových 

regulácií a Ministerstvo vnútra pre oblasť reformy verejnej správy, zavádzania e-govermentu 

a znižovania administratívneho zaťaženia obyvateľstva. Jednu z významných úloh zastáva tzv. 

ACTAL - Advisory Board on Administrative Burdens
15

, ktorý pozostáva z odborníkov 

z politických, akademických a podnikateľských kruhov. V Holandsku je na veľmi dobrej úrovni 

prepojenie a spolupráca orgánov a sociálnych partnerov pri uplatňovaní agendy lepšej regulácie. 

Kľúčové ministerstvá sa aktívne snažia zapájať partnerov do svojich programov znižovania 

administratívneho zaťaženia a vláda poskytuje partnerom priamu podporu (vrátane finančnej) 

v snahe o znižovanie záťaže.  

 

Luxembursko
16

 

Aj Luxembursko je v oblasti presadzovania sociálneho dialógu prostredníctvom agendy lepšej 

regulácie hodnotené OECD pozitívne. Správa OECD konštatuje, že existuje silná politická vôľa 

presadzovať agendu lepšej regulácie. Z hľadiska inštitucionálneho zabezpečenia je 

v Luxembursku činná Komisia pre zjednodušenie administratívy. Tá primárne spolupracuje na 

obsahu sociálneho dialógu so sociálnymi partnermi, s ktorými udržiava úzke kontakty. 

Luxemburský systém tvorby novej legislatívy prostredníctvom spolupráce so sociálnymi 

                                                 
15

 Zdroj: www.actal.nl/pagina/About+Actal/751/en/ 

16
 Zdroj: http://www.oecd.org/document/56/0,3746,en_2649_34141_46591032_1_1_1_1,00.html 
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partnermi je formálny i neformálny. V danom procese sa často vyskytujú rôzne formy spolupráce 

od vytvárania ad hoc skupín, ktorých členmi sú aj experti mimo verejnej správy, až po stále 

konzultácie so zainteresovanými skupinami. Presné pravidlá upravujúce daný proces však nie sú 

spracované. Tvorbu regulácií chce Luxembursko podmieniť prostredníctvom lepšieho fungovania 

konzultácií a pripomienkovania so sociálnymi partnermi - čo predpokladá vypracovanie pravidiel 

upravujúcich pripomienkovanie politík. Prepojenie a spolupráca orgánov na celoštátnej úrovni 

a nižších úrovniach pri presadzovaní agendy lepšej regulácie je pomerne slabá, čo však vyplýva 

z rozlohy krajiny. Jedným z hlavných problémov Luxemburska sú pomerne slabé ľudské zdroje 

verejnej správy, čo opätovne vyplýva z povahy a veľkosti krajiny. Tie musia zvládnuť 

transponovať pomerne značné množstvo európskych smerníc.  

 

Nemecko
17

 

Nemecko je v rámci agendy lepšej regulácie rovnako lídrom v oblasti prepojenia agendy so 

sociálnym dialógom. Nemecko si pre implementáciu vytvorilo tzv. Better Regulation Unit 

v rámci úradu samotného kancelára. Individuálne sú aktívne i samotné ministerstvá 

spravodlivosti a vnútra. Better Regulation Unit má však za úlohu koordinovať jednotlivé orgány. 

Druhým orgánom zaoberajúcim sa lepšou reguláciou je tzv. Normenkontrolrat. Ten slúži ako 

nezávislý poradný orgán zložený zo zástupcov verejnej správy, podnikateľských, sociálnych 

a akademických kruhov (sociálnych partnerov). V rámci jednotlivých ministerstiev (ministerstvo 

vnútra, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo financií) boli 

zároveň definované i finančné a ľudské zdroje na presadzovanie agendy lepšej regulácie. 

                                                 
17

 Zdroj: http://www.oecd.org/document/63/0,3746,en_2649_34141_45048895_1_1_1_1,00.html 
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Nemecko má na celkom vysokej úrovni definované princípy komunikácie so sociálnymi 

partnermi, pričom sú všetky postupy pripomienkovania legislatívy formálne upravené 

prostredníctvom ustanovení, zároveň sú efektívne vymáhané a začínajú už v pomerne skorom 

štádiu prípravy návrhu legislatívy. Faktom však je, že systém sa nie vždy umožňuje vyjadriť 

všetkým sociálnym partnerom. V rámci Nemecka, ako aj v iných krajinách,  je stále nízko 

hodnotené využitie ex ante hodnotenia vplyvov návrhu v konzultačnom procese so sociálnymi 

partnermi. Existujúca správa OECD o Nemecku konštatuje, že došlo k pomerne výraznému 

zníženiu počtu právnych predpisov a bolo zrušené množstvo zbytočných právnych predpisov, čo 

má pozitívny vplyv i na sociálnych partnerov – zamestnávateľov a odbory
18

. 

 

Švédsko
19

 

Švédsko venuje sociálnemu dialógu v spojení s agendou lepšej regulácie výraznú pozornosť, čo 

vyplýva z jeho statusu sociálneho lídra v EÚ. Rovnako ako v prípade iných hodnotených krajín, 

aj v prípade Švédska existuje významná politická podpora agende lepšej regulácie. 

Inštitucionálne zabezpečenie vykonávania agendy lepšej regulácie súvisí s tradičným 

usporiadaním verejnej správy. Tu je charakteristickým riadenie prostredníctvom malých 

ministerstiev. Tie definujú jednotlivé politiky, pričom ich presadzovanie je následne zverené 

špecializovaným agentúram. Koordinátorom je Ministerstvo pre podnikanie, energetiku 

a komunikácie. Úlohu nezávislého poradného orgánu (watchdog) plní Swedish Better Regulation 

                                                 
18

 Zdroj: http://www.oecd.org/document/63/0,3746,en_2649_34141_45048895_1_1_1_1,00.html 

19
 Zdroj: http://www.oecd.org/document/45/0,3746,en_2649_34141_45419053_1_1_1_1,00.html 
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Council (Švédska komisia pre lepšiu reguláciu)
20

. Aktívne sa k agende postavil aj súkromný 

sektor, ktorý vytvoril Board of Swedish Industry and Commerce on Better Regulation (Asociácia 

Švédskeho priemyslu a obchodu pre lepšiu reguláciu)
21

. Toto inštitucionálne usporiadanie má 

veľký potenciál vykonávať plnenie cieľov sociálneho dialógu založeného na agende lepšej 

regulácie. Proces pripomienkovania, či diskusia so sociálnymi partnermi o legislatíve je v krajine 

na veľmi vysokej úrovni. Nie je sa čo čudovať, keďže vo Švédsku je historická tradícia 

konzultovania a pripomienkovania legislatívnych návrhov so sociálnymi partnermi. Pravidlá pre 

konzultáciu a pripomienkovanie sú záväzné a pripomienkovanie je nutné realizovať pri každom 

novom legislatívnom návrhu. To, čo na Švédsku kritizuje OECD je len to, že systém umožňuje 

len minimálnym spôsobom zapojenie občanov a menších podnikov do procesu hodnotenia 

prijímania novej legislatívy. Tieto dve cieľové skupiny nie sú reprezentované veľkými 

inštitúciami ako sú napr. odvetvové zväzy alebo zamestnávateľské organizácie. Nové regulácie 

sú v krajine pripravované z legislatívno-technického hľadiska na veľmi vysokej úrovni. To je 

zároveň výsledok kvalitnej spolupráce jednotlivých inštitúcií a sociálnych partnerov pri tvorbe 

legislatívy.  

 

Veľká Británia
22

 

Ak sa dá hovoriť o lídrovi v oblasti uplatňovania agendy lepšej regulácie aj v kontexte sociálneho 

dialógu, je to práve príklad Veľkej Británie. Sociálny dialóg zameraný na novú legislatívu sa tu 

odohráva ešte v prípravnej fáze legislatívneho procesu. Vo vzťahu k sociálnemu dialógu sú 

                                                 
20

 Zdroj: http://www.regelradet.se/Bazment/regelradet-eng/sv/startpage.aspx 

21
 Zdroj: http://www.nnr.se/inenglish.html 

22
 Zdroj: http://www.oecd.org/document/56/0,3746,en_2649_34141_44912824_1_1_1_1,00.html 
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príkladné všetky postupy, ktoré Veľká Británia využíva. Je to nielen proces prípravy novej 

regulácie, ale i transparentnosť legislatívneho procesu, komunikácia so zainteresovanými 

stranami (sociálnymi partnermi) a pripomienkovanie predpisov a politík. Hlavným prvkom 

britského systému sú pravidlá, ktoré explicitne definujú zodpovednosť za vytvárané regulácie, 

definujú predvídateľnosť prijímania nových regulácií, ich koherencie, efektívnosti a schopnosti 

reagovať na budúce zmeny. 

Stačí sa v kontexte tohto pozrieť na proces transpozície legislatívy EÚ. V tomto procese si Veľká 

Británia vytvorila tzv. transpozičné princípy. Predtým, ako vstupuje regulácia do konzultačného 

procesu medzi sociálnych partnerov, sa udeje viacero krokov. V prvom rade sa Veľká Británia 

snaží transponovať právo EÚ na základe alternatív. Sociálni partneri odsúhlasili totižto hlavný 

cieľ Británie a tou je konkurencieschopnosť ekonomiky. Následne sa uplatňuje pravidlo, aby sa 

žiadna nová regulácia EU neprijímala prísnejšie, než to vyžaduje EU. Jednou z noviniek je to, že 

regulácie sa prijímajú tak, aby vošli v platnosť v čo najneskoršom možnom termíne, okrem 

prípadov, kedy by bola skoršia implementácia ekonomicky odôvodnená. Alternatívne riešenia 

prijímania regulácií sú rovnako často využívané Veľkou Britániou, ako základné pravidlo pre 

transpozíciu normy do britského právneho poriadku. Tu sa ako základné metódy využívajú 

princípy samoregulácie, posilnenia informovanosti, či vzdelávacie kampane, alebo využitie 

prioritne ekonomických a nie právnych nástrojov.  
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3.4 Východiská pri príprave stratégie 

tripartitného dialógu pre 21. storočie  

 

V kontexte prípravy stratégie novej obsahovej náplne tripartitného dialógu pre 21.storočie sme 

vychádzali z viacerých predpokladov. Medzi najdôležitejšie je možné zaradiť nasledovné:  

- Tripartizmus, sociálne partnerstvo a sociálny dialóg sú integrálnou súčasťou sociálnej 

kultúry. Európsky sociálny program má základ na princípoch solidarity a spravodlivosti, 

z vysokého stupňa sociálnej ochrany a sociálnej súdržnosti.  

- V rámci väčšiny európskych krajín sa presadil tripartizmus v podobe vyjednávania medzi 

troma sociálnymi partnermi – zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a vládou. 

- Tripartita sa ako pojem využíva nielen na vyjadrenie fungovania inštitúcií, ale aj ako 

systém vzájomných konzultácií na národnej, odvetvovej, regionálnej i lokálnej úrovni.  

- Čoraz viac sa v praxi uplatňuje i systém tripartity plus, ktorý znamená, že ku klasickým 

tripartitným partnerom pribudnú aj ďalšie záujmové zoskupenia občanov.  

- Od roku 1998 vznikajú nové formy sociálneho dialógu a sociálneho partnerstva. Vznikajú 

nadnárodné odborové centrály a zamestnávateľské subjekty, ktoré pôsobia na viacerých 

kontinentoch naraz  

- Zároveň sa pripravujú nové kolektívne zmluvy, ktoré majú pôsobnosť vo viacerých 

štátoch naraz a pomaly sa vytvára globálny sociálny dialóg, ktorý reflektuje ostatné dianie 

na poli globalizácie  
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- K sociálnemu zmieru sa vyjadruje pravidelne i cirkev, ktorá tvrdí, že múdra sociálna 

politika je taká, ktorá je nielen na osoh pracujúcich ale aj celej spoločnosti, pričom platí 

názor, že kapitál nemôže existovať bez práce a práce bez kapitálu  

- Európska únia presadzuje tripartitné partnerstvo už v základných zmluvách – primárne 

právo EÚ, ktorá je nadradené slovenskému právnemu poriadku  

- Sociálne ciele Európskej únie koexistujú s ostatnými právami únie a ekonomickými 

cieľmi.  

- Sociálna politika Európskej únie obsahuje rad ďalších ustanovení s sociálnom dialógu 

a partnerstve a ich aktívnej účasti na legislatívnom procese Únie. Sociálny dialóg 

zameraný na legislatívny proces únie sa vedie v mnohých orgánoch únie, ako je napr. 

Hospodársky a sociálny výbor, Výbor pre zamestnanosť, či Výbor regiónov).  

- EÚ sa orientuje na zvyšovanie konkurencieschopnosti a rastu aj prostredníctvom 

„Programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ prostredníctvom viacerých cieľov:  

o boj proti nezamestnanosti, zvyšovanie miery zamestnanosti, podpora flexi kultúry, 

stanovenie lepšieho riadenia hospodárskych prechodov, konzultácie o pracovnom 

práve so sociálnymi partnermi,  

o prispôsobovanie pracovnoprávnych noriem novým formám práce, definovanie 

inteligentných regulácií, 

o  posilnenie kapacity sociálnych partnerov a využívanie potenciálu sociálneho 

dialógu v oblasti legislatívneho procesu so zameraním sa a riešenie problémov na 

všetkých úrovniach. 
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- Sociálny dialóg ma v súčasnosti nové dimenzie, ktoré vyplývajú z globalizácie, 

europeizácie, deregulácie či regionalizácie 

-  Strategické ciele sociálneho dialógu sú zamerané najmä na tvorbu legislatívnych 

pravidiel v oblasti trhu práce  

-  Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č.144 z 1976 upravuje trojstranné konzultácie, 

kde má členský štát zabezpečiť účinné konzultácie medzi zástupcami vlády, 

zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré budú zamerané na prípravu legislatívy v oblasti 

trhu práce a v nadväzujúcich oblastiach (podnikanie) 

- Zmluva o fungovaní EU o kolektívnom systéme práv v článku 154 upravuje konzultácie 

medzi sociálnymi partnermi na úrovni EU, kde sa prijímajú opatrenia na rozvoj 

sociálneho dialógu, konzultácií a diskusii o zámeroch EU. podľa článku 155 zmluvy 

môžu zároveň dané konzultácie a dialóg sociálnych partnerov vyústiť do všeobecne 

záväzného právneho nariadenia. 

- Princíp konzultácií tripartitných partnerov patrí medzi významné inštitúty, ktoré sú 

presadzované aj organmi Európskej únie.  

- Sociálni partneri majú v mnohých prípadoch osobité postavenie v informačných 

systémoch, vzhľadom na potrebu prístupu k informáciám a dátam potrebných pre 

konzultácie, kolektívne vyjednávanie, či účasti na rozhodovacích procesoch na všetkých 

úrovniach verejnej správy (to rešpektuje i zákon o štátnej štatistike č.504/2001 Z. z.)  
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Zároveň je nutné neopomenúť, že v navrhovanej stratégii sa nevenujeme formálnym 

záležitostiam realizácie tripartitnej diskusie. Tie sú dostatočne upravené v rámci slovenskej 

právnej úpravy. Venujeme sa tu tripartitnej diskusii z hľadiska jej obsahovej náplne.  

Z vymenovaných východísk máme za to, že fungovanie sociálnej tripartitnej diskusie na základe 

hodnotenia regulácií je dobrý spôsob, akým jej dať relevantnú obsahovú náplň. Hodnotenie 

regulácií znamená zjednodušene povedané to, koľko nás celkovo stojí dodržiavanie zákonov. 

Faktom je, že regulácie majú svoje náklady. Na strane podnikateľov sú to náklady, ktoré sú 

spojené s jej dodržiavaním. Regulácia napríklad požaduje, aby všetci zamestnanci nosili 

ochranný odev. Podnikateľ musí splnenie požiadavky zaplatiť. A platí i štát. Prečo? Aby nebola 

regulácia len prázdnym slovom, musí existovať niekto, kto jej plnenie kontroluje. Kontrolór 

(úradník) opätovne vytvára spoločnosti náklady. Zdanlivo to vyzerá, že zamestnanec žiadne 

náklady spojené s reguláciou nemá. Má, sú však skryté. Ak by regulácia neexistovala, mohol by 

mať napr. vyššiu mzdu alebo vyššiu istotu práce.   

Niektoré regulácie sú únosné. Niektoré sú nad mieru chápania a sú absurdné. Iné sú zbytočné, 

alebo zbytočne zaťažujúce – sú drahé. Slovensko potrebuje únosné regulácie. Potom bude 

konkurencieschopné a pre podnikateľov bude zaujímavé na Slovensku investovať. Rovnaký 

princíp vniesla do tejto diskusie i Veľká Británia.   

 

Ako by mal pristupovať k sociálnemu dialógu založenému na hodnotení regulácií štát?  

Väčšinu regulácií (zákonov) dnes pripravujú vládni predstavitelia a úradníci. Sú to oni, ktorí by 

sa mali v prvom rade zamýšľať nad nákladmi regulácií. Náklady regulácií by sa nemali 

odhaľovať až vtedy, keď sa regulácie prijmú. Vládni predstavitelia a úradníci by sa odhadom 
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nákladov regulácií venovať systematicky a vopred. Až následne by mali návrh zákona predkladať 

sociálnym partnerom. Čo to znamená? V krokovej postupnosti to znamená, že by sa mal najprv 

stanoviť jasný cieľ regulácie. Po druhé by sa malo vyčísliť, koľko bude regulácia stáť. Po tretie 

by sa mala o tomto návrhu rozpútať diskusia so sociálnymi partnermi. Po získaní spätnej väzby, 

by sa mali vládni predstavitelia a úradníci rozhodnúť, čo ďalej. Buď reguláciu ďalej posunúť v 

legislatívnom procese za predpokladu, že nerobí zásadné problémy sociálnym partnerom alebo sa 

zamyslieť nad jej alternatívami. A spustiť opätovne rovnaký proces. Dnes funguje proces 

bohužiaľ veľakrát opačne. Doslova sa pretlačí regulácia. Prijme sa proti vôli buď odborárov 

alebo podnikateľov. Je platná nejaké obdobie. Všetci vedia, že nefunguje. Nikto si to neprizná. A 

aj tak sa radšej nezruší. Ideálne sa „vylepší“. Bohužiaľ tak, že opäť nie je nikto spokojný.   

 

Ako by mali pristupovať k hodnoteniu regulácií sociálni partneri (podnikatelia a odbory)  

V procese hodnotenia regulácií sú sociálni partneri potrební. Práve oni vedia dať relevantnú 

spätnú väzbu ku pripravovanému zákonu či nariadeniu. Diskusia by mala byť zároveň založená 

na argumentoch a číslach. V niektorých iných krajinách sú sociálni partneri dokonca priamo 

zapojení do hodnotiaceho procesu dopadov regulácií. Sú súčasťou hodnotiacej organizácie, ktorá 

funguje ako „watch dog“ legislatívneho procesu (po jeho obsahovej stránke) a veľakrát má 

prístup priamo k premiérovi alebo osobe v najvyšších politických funkciách. Takáto, do určitej 

miery nezávislá organizácia, má v princípe dve základné funkcie. Prvou je navrhovať 

odstraňovanie zbytočných, neužitočných a zlých regulácií, ktoré sú drahé a škodlivé pre celú 

spoločnosť. Druhou je okresávať, prinášať kompromisy a alternatívne návrhy pri príprave nových 

regulácií. A samozrejme snažiť sa v prípade naozaj škodlivých regulácií takéto regulácie upraviť. 

Na Slovensku dnes nič podobné neexistuje. Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré má túto agendu 
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v kompetencii vyvíja určité úsilie, avšak nie dostatočné. Organizácia, ktorá by bola nezávislá, v 

ktorej by mali zastúpenie zamestnávatelia, odbory i štát a ktorá by mala priamy prístup k 

najvyšším politickým špičkám by potrebnú váhu mať mohla.   

 

Profesionálna tripartitná diskusia  

Profesionálna tripartitná diskusia by mala fungovať na princípe partnerstva. Odbory i 

podnikatelia by mali byť reálnymi partnermi vlády. Nielen na papieri. Mali by mať právo i 

povinnosť diskutovať na základe argumentov, čísel a odhadov o dopadoch regulácií na 

spoločnosť. Už v prvých fázach vzniku akejkoľvek regulácie. Je jasné, že nie vždy sa to dá. 

Avšak o stav, ktorý sa tomuto ideálu približuje, by sa mali všetky strany usilovať. 

V tomto kontexte sa zadefinovala i SWOT analýza v súčasnosti existujúceho obsahu sociálneho 

dialógu na Slovensku, ktorú predstavujeme nižšie v texte.  
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3.5 SWOT 

Silné stránky 

 Prostredie sociálneho dialógu (vzhľadom na existenciu zákona o sociálnom dialógu, ktorý 

platí už viac ako 20 rokov) vykazuje štandardné a stabilizované prvky  

 Sociálni partneri vnímajú pozitívne 3 úrovňové vedenie tripartity  

 Príprava a pravidelná aktualizácia metodického rámca pre posudzovanie vplyvov 

legislatívy na podnikateľské prostredie (navrhovaná súčasť sociálneho dialógu). 

 Agenda lepšej regulácie je vysoko hodnotená reprezentatívnymi podnikateľskými 

organizáciami. 

 Existencia strategického rámca pre riešenie problematiky administratívneho zaťaženia 

podnikania a realizácia s tým súvisiacich aktivít. 

 Existencia viacerých parciálnych ex post analýz dopadov vybraných regulácií na 

podnikateľské prostredie, aj s hodnotením vývoja zaťaženia pri 10 najdôležitejších 

zákonoch.  

 

Politika „Lepšej regulácie“ má podporu vlády Slovenskej republiky. Vláda zároveň podporuje 

aktivity v oblasti tripartitnej diskusie. V rokoch 2006 – 2010 sa prijal i metodický rámec pre 

posudzovanie vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie, životné prostredie i sociálne 

prostredie. Vláda zároveň iniciovala aktivity v oblasti merania a odbúravania administratívneho 

zaťaženia podnikania. V tejto oblasti sa realizovali prostredníctvom podnikateľských organizácií 
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i rôzne čiastkové aktivity, ktoré boli zamerané na meranie dopadov regulácií na podnikateľské 

prostredie. Z uvedeného vyplýva, že politika „Lepšej regulácie“ je aktuálna téma, ktorá má 

a mala by naďalej mať významné miesto v legislatívnom procese SR. Uvedené fakty zároveň 

vysoko podporujú implementáciu politiky lepšej regulácie i do procesu sociálneho dialógu.  

 

Slabé stránky  

 Na Slovensku sa sociálny dialóg často používa pre politické ciele 

 Sociálny dialóg sa rovnako využíva na sledovanie osobných cieľov a záujmov zo strany 

jednotlivých aktérov  

 Často sa prejavuje iracionálnosť aktérov sociálneho dialógu (prístup na základe 

predsudkov, atď.) 

 Chýba obsahová profesionalizácia sociálneho dialógu definovaná na základe relevantnej 

argumentácie u všetkých sociálnych partneroch  

 Bez ohľadu na podporu agendy existuje na Slovensku formálna a deklaratívna úroveň 

implementácie agendy „Lepšej regulácie“. 

 Nízka miera chápania podnikateľského sektora zo strany verejnej správy.  

 

Politika Lepšej regulácie je na Slovensku vnímaná len formálne a okrajovo. A to i napriek faktu, 

že sa v tejto oblasti udialo viacero aktivít, či už na strane vlády alebo podnikateľského sektora. 

Hlavným faktom, ktorý podporuje toto tvrdenie, je stále prijímanie regulácií, ktoré nie sú 

podrobované dôslednému skúmaniu ich dopadov na podnikateľské prostredie a zároveň sa o nich 
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nediskutuje medzi sociálnymi partnermi na základe takto pripravených argumentov a číselných 

vyjadrení dopadov. Výsledkom tohto stavu je i neprofesionálna komunikácia medzi sociálnymi 

partnermi, ktorá by sa mala realizovať okolo faktov a číselných vyjadrení dopadov regulácií na 

podnikateľské prostredie. Zo systematického pohľadu na pretvorenie sociálneho dialógu na 

základe agendy lepšej regulácie je nutné povedať, že profesionalizácia sociálneho dialógu na 

základe politík „Lepšej regulácie“ je nedostatočná, resp. skoro neexistuje. 

 

Príležitosti  

 Implementácia systematického prístupu pri riešení obsahu tripartitnej diskusie 

prostredníctvom politiky „Lepšej regulácie“ so zámerom kvalitnejšieho podnikateľského 

prostredia v SR. 

 Obsahové zameranie sociálneho dialógu prostredníctvom politiky Lepšej Regulácie, 

zamedzí politickému napätiu a konfrontácii a presunie diskusiu na úroveň relevantných 

argumentov. 

 Vylepšenie legislatívneho rámca pre Slovensko.  

 Zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska. 

 Vytváranie úspor u podnikateľských subjektov, čo prinesie nové investície s potenciálom 

zvyšovať zamestnanosť.   

 

Obsah sociálneho dialógu založený na relevantnej analýze predkladaných legislatívnych návrhov 

(výpočet dopadov návrhu na spoločnosť a podnikateľský sektor) je konštrukciou systematického 



 

 

174 

prístupu voči spoločenskému cieľu vyššej konkurencieschopnosti Slovenska. Prístup 

k sociálnemu dialógu založeného na hodnotení dopadov legislatívy na podnikateľské prostredie 

bude mať pozitívny účinok na samotnú tripartitnú diskusiu (tá sa bude vedená na základe 

argumentácie o číselných dopadoch legislatívy), pričom výsledkom rokovaní sociálnych 

partnerov bude zároveň eliminácia škodlivých legislatívnych návrhov, zbytočného regulačného 

zaťaženia a rovnako byrokracie.  

 

Ohrozenia  

 Politické prostredie, ktoré nie je naklonené politike lepšej regulácie. 

 Nepredvídateľnosť legislatívneho vývoja. 

 Politika Lepšej regulácie bude naďalej vnímaná ako formálny akt a vlastne záťaž pre 

verejnú správu pri príprave novej legislatívy. 

 Prehlbovanie nepochopenia problémov sociálnych partnerov zo strany verejnej správy, 

ergo negatívny vývoj kvality spoločenského prostredia na Slovensku. 

 Nezáujem sociálnych partnerov o sociálny dialóg – výsledky sociálneho dialógu nebudú 

mať žiaden dopad na sociálnych partnerov 

 

Ako vyplýva z vyššie uvedených zahraničných príkladov Slovensko zaostáva za rozvinutými 

štátmi EÚ v oblasti riešenia sociálneho dialógu prostredníctvom relevantného obsahového 

nástroja – agendy lepšej regulácie. Zachovávanie súčasnej „kvality“ sociálneho dialógu 

a vytváranie zdania relevantných diskusií vedie len k formálnosti celého procesu a vytvára 
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dezilúziu, ktorá otvára skôr  otázky o relevantnosti a významne sociálneho dialógu. Formálny 

prístup bude zároveň znamenať status quo v oblasti konkurencieschopnosti Slovenska a stálej 

existencie problémov podnikateľského sektora (existujúci regulačný rámec), pričom zavádzanie 

nových regulácií bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie a tým i na mier 

zamestnanosti na Slovensku. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Prostredie sociálneho dialógu 

(vzhľadom na existenciu zákona 

o sociálnom dialógu, ktorý platí už 

viac ako 20 rokov) vykazuje 

štandardné a stabilizované prvky  

 Sociálni partneri vnímajú pozitívne 3 

úrovňové vedenie tripartity  

 Príprava a pravidelná aktualizácia 

metodického rámca pre posudzovanie 

vplyvov legislatívy na podnikateľské 

prostredie (navrhovaná súčasť 

sociálneho dialógu). 

 Agenda lepšej regulácie je vysoko 

hodnotená reprezentatívnymi 

 Na Slovensku sa sociálny dialóg 

často používa pre politické ciele 

 Sociálny dialóg sa rovnako využíva 

na sledovanie osobných cieľov 

a záujmov zo strany jednotlivých 

aktérov  

 Často sa prejavuje iracionalita 

aktérov sociálneho dialógu (prístup 

na základe predsudkov, atď.) 

 Chýba obsahová profesionalizácia 

sociálneho dialógu definovaná na 

základe relevantnej argumentácie 

u všetkých sociálnych partneroch  

 Bez ohľadu na podporu agendy 
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podnikateľskými organizáciami. 

 Existencia strategického rámca pre 

riešenie problematiky 

administratívneho zaťaženia 

podnikania a realizácia s tým 

súvisiacich aktivít. 

 Existencia viacerých parciálnych ex 

post analýz dopadov vybraných 

regulácií na podnikateľské prostredie, 

aj s hodnotením vývoja zaťaženia pri 

10 najdôležitejších zákonoch.  

 Realizácia parciálnych ex post analýz 

dopadov vybraných regulácií na 

podnikateľské prostredie.  

 

existuje na Slovensku formálna 

a deklaratívna úroveň implementácie 

agendy „Lepšej regulácie“. 

 Nízka miera chápania 

podnikateľského sektora zo strany 

verejnej správy.  

  

 Nedostatočné personálne kapacity pre 

riešenie agendy „Lepšej regulácie“ 

v rámci jednotlivých ministerstiev, resp. 

verejnej správy. 

Príležitosti Ohrozenia 

 Implementácia systematického 

prístupu pri riešení obsahu tripartitnej 

diskusie prostredníctvom politiky 

„Lepšej regulácie“ so zámerom 

kvalitnejšieho podnikateľského 

 politické prostredie, ktoré nie je 

naklonené politike lepšej regulácie. 

 Nepredvídateľnosť legislatívneho 

vývoja. 
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prostredia v SR. 

 Obsahové zameranie sociálneho 

dialógu prostredníctvom politiky 

Lepšej Regulácie, zamedzí 

politickému napätiu a konfrontácii 

a presunie diskusiu na úroveň 

relevantných argumentov. 

 Vylepšenie legislatívneho rámca pre 

Slovensko.  

 Zvýšenie konkurencieschopnosti 

Slovenska. 

 Vytváranie úspor u podnikateľských 

subjektov, čo prinesie nové investície 

s potenciálom zvyšovať 

zamestnanosť.   

 

 Politika Lepšej regulácie bude 

naďalej vnímaná ako formálny akt 

a vlastne záťaž pre verejnú správu pri 

príprave novej legislatívy. 

 Prehlbovanie nepochopenia 

problémov sociálnych partnerov zo 

strany verejnej správy, ergo negatívny 

vývoj kvality spoločenského 

prostredia na Slovensku. 

 Nezáujem sociálnych partnerov 

o sociálny dialóg – výsledky 

sociálneho dialógu nebudú mať 

žiaden dopad na sociálnych partnerov 

 sociálnych partnerov zo strany verejnej 

správy, ergo negatívny vývoj kvality 

spoločenského prostredia na Slovensku. 

 Apatia sociálnych partnerov – výsledky 

sociálneho dialógu nebudú prinášať 

„ovocie“, čo bude vyvolávať otázky o 

relevantnosti aktivít v tejto oblasti. 
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3.6 Vízia, definovanie cieľov a stratégií 

Vízia tripartitnej stratégie pre 21. storočie:  

 

Slovenská republika sa trvalo zaradí medzi krajiny s najlepšími podmienkami pre 

podnikanie v Európskej únii vďaka kvalitnému podnikateľskému prostrediu, ktoré bude 

konsenzom sociálnych partnerov. 

 

Stratégia súčasne formuluje 3 hlavné strategické ciele, ktorých naplnením sa bude Slovensko 

približovať k stanovej vízii v strednodobom horizonte:  

 

Cieľ 1:  Zvýšiť účinnosť tripartitnej diskusie prostredníctvom politiky „Lepšej 

regulácie“ 

 

Zavedenie politiky lepšej regulácie do obsahu tripartitnej diskusie znamená zvýšenie kvality 

diskusie medzi sociálnymi partnermi a zvyšuje kvalitu rozhodnutí o legislatívnych zámeroch a 

reguláciách, ktoré sú realizované na základe jasných kvantifikácií dopadov regulácií na 

podnikateľské prostredie.  
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Cieľ 2:  Znížiť celkové regulačné zaťaženie podnikateľských subjektov na 

Slovensku  

 

Diskusia tripartitných partnerov o kvantifikovaných dopadoch regulácií na podnikateľský sektor 

by mala viesť k hľadaní alternatívnych riešení, ktoré budú zaťažovať podnikateľský sektor v čo 

najmenšej miere. Výsledkom bude eliminácia neproduktívnych a zbytočných nákladov, ktoré sú 

vyvolané reguláciami, pričom táto eliminácia vytvára priestor pre nové investície firmy 

a vytváranie kvalitnejších pracovných podmienok ale i nových pracovných miest.  
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Cieľ 3:   Zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť podnikateľského sektora v SR voči 

susedným ekonomikám a ostatným členom EÚ 

 

Jasný a nekomplikovaný regulačný rámec pre podnikanie je cieľom, ktorý sa dá dosiahnuť 

prostredníctvom politiky lepšej regulácie. Jednoduché a zrozumiteľné podnikateľské prostredie je 

zároveň predpokladom pre rozvoj podnikania, ktoré nie je obmedzované nadbytočnými 

povinnosťami a administratívnymi nákladmi. Kombinácia nezaťažujúcich regulácií a nízkych 

administratívnych povinností vytvára jasný predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti 

podnikateľského sektora na Slovensku - a to nielen u veľkých ale najmä u malých a stredných 

podnikov voči susedným krajinám, ako aj krajinám EÚ. Jednoduché pravidlá pre podnikanie 

súčasne stimulujú vytváranie nových firiem, ktoré sú hlavným tvorcom nových pracovných 

miest.  
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Ciele „Tripartitnej stratégie“ budú napĺňané prostredníctvom troch komplementárnych stratégií. 

V prípravnej fáze: 

 Stratégia 1: Zavedenie povinného a kvalitného hodnotenia dopadov regulácií na 

podnikateľské prostredie s dôrazom na malé a stredné podniky 

 Stratégia 2: Budovanie kapacít pre problematiku hodnotenia dopadov regulácií medzi 

reprezentantmi sociálnych partnerov  

 

V implementačnej fáze: 

 Stratégia 3: Implementácia kvalitného hodnotenia dopadov existujúcich regulácií (ex post 

hodnotenie) a nových regulácií (ex ante hodnotenie) na podnikateľské prostredie a ich 

prerokovávanie sociálnymi partnermi  
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Realizácia stratégií v prípravnej fáze obsahuje: 

 Stratégia 1: Zavedenie povinného a kvalitného hodnotenia dopadov regulácií na 

podnikateľské prostredie s dôrazom na malé a stredné podniky 

 Stratégia 2: Budovanie kapacít pre problematiku hodnotenia dopadov regulácií medzi 

reprezentantmi sociálnych partnerov  

 

Predpokladom pre dosiahnutie cieľov je implementácia tzv. modelu hodnotenia dopadov 

regulácií na podnikateľské prostredie a špeciálne na malé a stredné podniky –  MSP testu, resp. 

testu malých a stredných podnikov. 
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Kvalita a dôveryhodnosť procesu posudzovania vplyvov regulácií a teda aj úroveň/účinnosť 

sociálneho dialógu, sa zvýšia zároveň existenciou relevantnej, nezávislej inštitúcie, ktorá by 

odborne dohliadala a garantovala proces posudzovania vplyvov regulácií na podnikateľské 

prostredie. V súčasnej dobe by mohla túto úlohu zohrávať Slovak Business Agency.  

Náplňou práce takejto inštitúcie by malo byť poskytovanie súčinnosti tripartitným partnerom pri 

diskusiách o prínosoch, cieľoch a potrebách regulácií na Slovensku v priebehu celého 

regulačného procesu (od konzultácií, prípravy regulácie, až po jej opätovné skúmanie v priebehu 

času).  

Okrem primárnych prijímateľov služieb takejto inštitúcie ako sú verejná správa, organizácie 

zamestnávateľov, organizácie zamestnancov, by bolo možné poveriť ju aj ďalšími aktivitami, 

ktoré sa viažu na regulačný proces: 

 skúmanie a analýza vplyvov regulácií EÚ,  

 korektnosť transpozície smerníc EÚ,  

 obhajoba záujmov Slovenskej republiky na pôde EÚ inštitúcií,  

 alebo aj informovanie širokej verejnosti o miere a vplyvoch regulácií na každodenný 

život. 

 

Spoločenské dopady zníženia regulačného a administratívneho zaťaženia boli vyčíslené 

Európskou komisiou. Primárne sa komisia zameriavala na potenciál zníženia administratívnych 

nákladov plynúcich z regulácií. EK zároveň ukázala možnosti alokácie úspor, ktoré vzniknú 

zjednodušením právnej úpravy. Medzi hlavné dopady definovala rast zamestnanosti, rast miezd, 
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rast ziskovosti podnikateľského sektora, zvýšenie investícií, či realizácia inovačných aktivít 

a pod.  

Administratívne požiadavky sú dôležitým rozhodujúcim faktorom podnikateľského prostredia, 

pretože podniky v celej EÚ musia stráviť značný čas vypĺňaním formulárov a podávaním správ o 

rozličných záležitostiach. Odhaduje sa, že v súčasnosti tieto náklady predstavujú 3,5 % HDP v EÚ. 

Spoločný cieľ znížiť administratívnu záťaž o 25 % do roku 2012 sa vzťahuje tak na právne predpisy 

Spoločenstva, ako aj na vnútroštátne regulačné opatrenia. Dosiahnutie tohto cieľa mohlo viesť k 

zvýšeniu úrovne HDP v EÚ približne o 1,4 % alebo o 150 mld. EUR v strednodobom horizonte. 

Zdroj: Európska komisia 

Všetky výsledky potom ukazujú pozitívne zmeny spoločenského prostredia v tej ktorej krajine, 

ktorá ich implementuje s pozitívnym vplyvom na podnikateľský sektor, a v neposlednom rade i 

na samotných zamestnancov, ktorým sa budú zlepšovať pracovné podmienky v kontexte ich 

kvality, resp. V kontexte vyšších zárobkov.  

 

V rámci stratégie sa Republiková únia zamestnávateľov zasadzuje za vznik takejto inštitúcie, 

ktorá by bola zameraná na nasledujúce hlavné aktivity:  

 Zber, spracúvanie, poskytovanie, šírenie a prezentácia informácií spojených s reguláciami 

a regulačným procesom v SR a na úrovni EÚ z hľadiska ich vplyvov.  

 Vzdelávanie a poskytovanie poradenstva v oblasti posudzovania vplyvov regulácií. 

 Tvorba analýz a posudzovanie vplyvov existujúcich a plánovaných regulácií. 

 Tvorba návrhov alternatív existujúcich a plánovaných regulácií s vplyvom.  
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Aktivita 1: Zber, spracúvanie, poskytovanie, šírenie a prezentácia informácií spojených 

s reguláciami a regulačným procesom v SR a na úrovni EÚ z hľadiska ich vplyvov  

Inštitúcia zaoberajúca sa Lepšou reguláciou by mala byť zameraná na aktivity súvisiace so 

zberom, spracovaním a poskytovaním informácií pre všetky zainteresované subjekty, ktorých sa 

dotýka tripartitná diskusia a procesy, ktoré sú predmetom tripartitnej diskusie, resp. procesov, 

ktoré sú spojené s tvorbou a prijímaním legislatívy na Slovensku.  

 

Aktivita 2: Vzdelávanie a poskytovanie poradenstva v oblasti posudzovania vplyvov 

regulácií (budovanie kapacít) 

Hlavnou zložkou celého procesu Lepšej regulácie sú ľudské zdroje, ktoré s témou Lepšej 
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regulácie pracujú. Táto znalostná báza je nevyhnutná pre systematickú prácu a naplnenie 

obsahovej stránky tripartitnej diskusie založenej na Lepšej regulácii. Samozrejme úroveň znalostí 

pre jednotlivých účastníkov tripartitnej diskusie nemusí byť úplne rovnaká. Avšak profesionálne 

vycvičené ľudské zdroje by mali byť minimálne na úrovni vládnych inštitúcií. Ostatné 

zainteresované skupiny môžu byť prijímateľmi a čitateľmi daného obsahu a v dobrovoľnej rovine 

aj participujúcimi na výpočtoch dopadov prijímanej legislatívy. Táto činnosť je preto naplnením 

stratégie zameranej na budovanie kapacít.  

 

Aktivita 3: Tvorba analýz a posudzovanie vplyvov existujúcich a plánovaných regulácií  

Posudzovanie vplyvov legislatívy na podnikateľské prostredie je nástroj, ktorý poskytne 

tripartitným partnerom presné analýzy pre rozhodovanie sa a vyjednávanie o prijímanej 

legislatíve z hľadiska jej obsahu a jej prínosov, či naopak obmedzení s konkrétnou (nominálne 

vyjadrenou) kvantifikáciou vplyvov. Posudzovanie by malo byť zamerané aj na už existujúce 

a dávno prijaté regulácie, ktoré by mali byť s odstupom času hodnotené v kontexte 

hospodárskych, geopolitických a ekonomických zmien. Výsledkom takéhoto posudzovania 

existujúcej legislatívy môže byť návrh na jej úpravu, rušenie častí legislatívy, či rušenie celých 

regulácií, alebo návrh alternatív k niektorým ustanoveniam alebo k celým reguláciám a pod.  

 

Aktivita 4: Tvorba návrhov alternatív existujúcich a plánovaných regulácií s vplyvom  

Prijímanie alternatív k zadefinovanému cieľu legislatívneho zámeru sa stáva čoraz aktuálnejšou 

témou hlavne v rozvinutých krajinách, kde funguje tripartitná diskusia na základe politiky Lepšej 

regulácie. Dnes bohužiaľ na Slovensku platí a prevláda systém direktívneho regulovania 
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podnikateľského prostredia v spojení s udeľovaním sankcií v prípade odchýlenia sa od nariadení 

legislatívy. Uplatňovanie alternatív znamená však motiváciu k dobrovoľným dohodám o úprave 

činnosti medzi podnikateľskými subjektmi, ktoré pôsobia v danom odvetí alebo poverenie iných 

inštitúcií (napríklad sociálnych partnerov) tvorbou regulácií. 

 

Realizácia stratégií v implementačnej fáze obsahuje: 

 Stratégia 3: Implementácia kvalitného hodnotenia dopadov existujúcich regulácií (ex post 

hodnotenie) a nových regulácií (ex ante hodnotenie) na podnikateľské prostredie a ich 

prerokovávanie sociálnymi partnermi  

 

Proces implementácie modelu hodnotenia dopadov regulácií (nových i existujúcich) – teda 

realizácia stratégií v implementačnej fáze - obsahuje 7 hlavných aktivít, ktoré vytvárajú uzavretý 

cyklus: 

 

1. Aktivita 1: Konzultácie  

Popis: Prípravu regulácie predchádza definovanie jej cieľa, riešenia a obsahu. Táto etapa 

je veľa krát podceňovaná a pritom je jednou z najdôležitejších častí celého procesu 

prípravy regulácie. Odborná diskusia formou konzultácií o zámeroch, cieľoch a zmysle 

regulácie slúži na potenciálne nájdenie alternatív pre naplnenie cieľa, resp. cieľov, ktoré 

regulácia sleduje. Vytvorenie priestoru zo strany verejnej správy pre konzultačný proces 

umožňuje už v zárodku eliminovať negatívne regulácie voči podnikateľskému prostrediu 
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a zároveň umožnia sociálnym partnerom relevantnú diskusiu o potrebe, obsahu a forme 

regulácie. 

Účasť tripartitných partnerov na procese: Zásadná a dôležitá udalosť s aktívnou účasťou 

tripartitných partnerov. 

 

2. Aktivita 2: Posudzovanie vplyvov nových regulácií   

Popis: Posudzovanie vplyvov legislatívy na podnikateľské prostredie je zameraný na 

zmenu súčasnej situácie tak, aby si navrhovateľ a aj ten, ktorého sa legislatíva týka jasne 

uvedomovali, aké dodatočné náklady daná regulácia vyvolá a daná informácia má slúžiť 

pre kvalifikované rozhodovanie sa o prijímanej legislatíve.  

Tento model nie je na Slovensku stále dostatočne rozvinutý. Dôvodom je jednak to, že 

daná téma je stále na Slovensku považovaná za pomerne novú, zároveň sú zjavné 

nedostatočné analytické kapacity na jednotlivých rezortoch a samozrejme je tu absencia 

nezávislej inštitúcie, ktorá by agendu lepšej regulácie riešila; v neposlednom rade  

existuje na Slovensku i absencia regulárnej účasti sociálnych partnerov v tomto procese. 

Zásadným, dlhodobo diskutovaným, ale zatiaľ neriešeným problémom prípravy regulácií, 

je tzv. efekt pozlacovania legislatívy (známy aj pod názvom gold plating), ktorý je 

spojený s transpozíciou EÚ legislatívy. Jeho podstatou je uvalenie omnoho prísnejších 

podmienok v národnej verzii regulácie, ako to vyžaduje pôvodná smernica EU. 

Uplatňovanie posudzovania vplyvov regulácií v prípade transponovania smerníc EU by 

znamenal významný posun z hľadiska predchádzania negatívnym ekonomickým a 

sociálnym dopadom nad rámec požiadaviek EÚ. To zaznieva pravidelne aj z rôznych 
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poradných orgánov, či medzinárodných inštitúcií ako je OECD.  

Účasť tripartitných partnerov na procese: Sociálni partneri by mohli v rámci tejto časti 

procesu spoločne posudzovať dopad navrhovanej regulácie s verejnými autoritami.  

  

3. Aktivita 3: Medzirezortné pripomienkové konanie k novej regulácii 

Popis: Medzirezortné pripomienkové konanie je ďalšou dôležitou etapu v procese 

prípravy tvorby legislatívy. V rámci tejto etapy navrhujeme, aby mali tripartitní partneri 

rovnaké postavenie, ako majú ústredné orgány štátnej správy. Pri zabezpečení tohto 

pravidla sa dá očakávať omnoho kvalitnejší proces tvorby legislatívy, vzhľadom na 

poznanie dopadov legislatívy sociálnymi partnermi.  

Účasť tripartitných partnerov na procese: Zabezpečiť tripartitným partnerom rovnocenné 

postavenie ako ústredným orgánom štátnej správy. 

 

4. Aktivita 4: Prerokovanie novej regulácie a jej schválenie v poradných orgánoch 

vlády Slovenskej republiky 

Popis: Vyššie navrhované aktivity majú za cieľ významnejším spôsobom zainteresovať 

tripartitných partnerov intenzívnejšie do procesov prípravy legislatívy a hodnotenia 

vplyvov legislatívy na podnikateľské prostredie. Tento typ nastavenia by mal zabezpečiť 

na Hospodárskej a sociálnej rade vlády výsostne odbornú diskusiu o vplyvoch legislatívy, 

ktorá bude samozrejme založená na dôkladnej analýze prínosov a nákladov, ktoré môže 

legislatíva vyvolať/vyvolávať.  
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Všetky regulácie, ktoré sú predmetom rokovania tripartitných partnerov (vrátane 

relevantných analýz vplyvov) by mali byť voľne dostupné. Transparentnosť procesu 

zabezpečí možnosť sledovania rozhodovania tripartitných partnerov a možnosť 

konfrontácie rozhodnutí s analýzami vplyvov regulácií. 

Účasť tripartitných partnerov na procese: V súčasnosti má Vláda SR niekoľko poradných 

orgánov. Z hľadiska tripartity je relevantným orgánom Hospodárska a sociálna rada 

vlády, ktorá plní úlohu konzultačného a dohodovacieho orgánu vlády a tripartitných 

partnerov na celoštátnej úrovni. 

 

5. Aktivita 5: Prerokovanie novej regulácie a jej schválenie vládou Slovenskej 

republiky a následne Národnou radou Slovenskej republiky 

Popis: Po prerokovaní regulácie v poradných orgánoch vlády je ďalším logickým krokom 

schválenie / neschválenie navrhovanej legislatívy na Vláde SR. V rámci tohto kroku 

navrhujeme, aby boli všetky legislatívne návrhy s definovaním ich vplyvu na spoločnosť 

voľne dostupné. Transparentnosť tohto procesu zabezpečí sledovať rozhodovanie 

jednotlivých členov vlády SR a konfrontovať ho s analýzami vplyvov regulácií. 

Posledným a najvýznamnejším krokom je prerokovávanie a schvaľovanie legislatívy v 

Národnej rade SR. V tomto kroku dochádza často k zmene legislatívy bez toho, aby bola 

legislatívna zmena prerokovaná s tripartitnými partnermi a bez toho, aby bol definovaný 

dopad takto zmenenej legislatívy. To súvisí s kapacitami NR SR. Tento stav by podľa 

nášho názoru mal riešiť inštitút nezávislej organizácie, ktorá by prípadné legislatívne 

zmeny vedela ohodnotiť a vypočítať, aby boli predložené plénu NR SR. Dôležitým 
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faktorom je v tomto prípade vytvorenie dostatočných časových lehôt pre náležitú 

diskusiu. 

V rámci tohto kroku navrhujeme, aby boli všetky legislatívne návrhy s definovaním ich 

vplyvu na spoločnosť voľne dostupné. Transparentnosť tohto procesu zabezpečí možnosť 

sledovať rozhodovanie jednotlivých poslancov NRSR a konfrontovať ich s analýzami 

vplyvov regulácií. V prípade tvorby dodatočných analýz, pri tzv. poslaneckých návrhoch, 

je rovnako dôležité zverejnenie ad hoc pripravených analýz s rovnakým cieľom.   

Účasť tripartitných partnerov: V prípade vládnych návrhov je spracovanie analýz vplyvov 

regulácií a predchádzajúce zainteresovanie a diskusia so sociálnymi partnermi 

zabezpečené dostatočne prostredníctvom vyššie načrtnutých krokov. Ďalším prípadom je 

iniciovanie legislatívneho konania poslancami NR SR. V prípade, že návrh na legislatívnu 

zmenu predloží poslanec NRSR v pléne, tento návrh dnes nemusí obsahovať doložku 

vplyvov. Vzhľadom na uvedené je teda potrebné implementovať povinnosť posudzovania 

vplyvov legislatívy na podnikateľské prostredie aj z hľadiska NR SR a zabezpečiť aktívnu 

účasť sociálnych partnerov na tomto procese. 

 

6. Aktivita 6: Schválenie novej regulácie a jej podpísanie Prezidentom Slovenskej 

republiky a následne jej publikovanie v Zbierke zákonov 

Popis: Predposlednou etapou regulačného procesu je podpísanie (nepodpísanie) regulácie 

prezidentom SR a jej zverejnenie v Zbierke zákonov. 

Účasť tripartitných partnerov na procese: Partneri nie sú aktívni.  
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7. Aktivita 7: Posudzovanie vplyvov existujúcej regulácie 

Popis: Legislatíva, ktorá je súčasťou celkového právneho poriadku SR určuje pravidlá pre 

pôsobenie ekonomických subjektov na trhu. Z hľadiska neustáleho vývoja a diania na 

trhoch je preto nevyhnutné priebežné monitorovanie danej legislatívy. V prípade, že 

externé prostredie vytvorí situáciu, ktorá nebola pôvodne identifikovaná, resp. ak sa 

zmenia socioekonomické podmienky, či vznikne priestor pre alternatívu k súčasnej 

regulácii, je na základe takéhoto monitorovania možné pripraviť inovovanú alebo 

úplne novú reguláciu, ktorá dané chyby odstráni a predefinuje. 

Účasť tripartitných partnerov na procese: Aktivita tripartitných partnerov v tejto časti 

regulačného procesu je napr. v návrhoch na zmeny existujúceho regulačného rámca. 
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3.7 Logická matrica  

Vízia   Slovenská republika sa trvalo zaradí medzi krajiny s najlepšími 

podmienkami pre podnikanie v Európskej únii vďaka kvalitnému 

podnikateľskému prostrediu, ktoré bude konsenzom sociálnych partnerov  

Ciele   

Cieľ 1:  Zvýšiť účinnosť 

tripartitnej diskusie 

prostredníctvom politiky 

„Lepšej regulácie 

Cieľ 2: Znížiť celkové 

regulačné zaťaženie 

podnikateľských 

subjektov na Slovensku 

Cieľ 3: Zabezpečiť vyššiu 

konkurencieschopnosť 

podnikateľského sektora 

v SR voči susedným 

ekonomikám a ostatným 

členom EU 

Stratégie  Stratégia 1: Zavedenie povinného a kvalitného hodnotenia dopadov 

regulácií na podnikateľské prostredie s dôrazom na malé a stredné 

podniky 

 Stratégia 2: Budovanie kapacít pre problematiku hodnotenia dopadov 

regulácií medzi reprezentantmi sociálnych partnerov  

 Stratégia 3: Implementácia kvalitného hodnotenia dopadov existujúcich 

regulácií (ex post hodnotenie) a nových regulácií (ex ante hodnotenie) na 

podnikateľské prostredie a ich prerokovávanie sociálnymi partnermi  

Indikátory plnenia 

stratégie  

 Existujúci systém 

hodnotenia dopadov 

regulácií na 

 Pokles regulačného 

zaťaženia podnikania 

v SR (%) 

 Rast zamestnanosti 

v podnikovej ekonomike 

(%) 
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podnikateľské prostredie 

v rámci sociálneho 

dialógu (áno) 

 Existujúci systém 

budovania kapacít pre 

problematiku 

hodnotenia dopadov 

regulácií (áno) 

 Zriadená nezávislá 

inštitúcia (áno) 

 Miera spokojnosti  

podnikateľských 

subjektov s kvalitou 

a stabilitou 

regulačného rámca 

(%) 

 

 Rast zamestnanosti 

v malých a stredných 

podnikoch (%) 

 Rast nových MSP (%)  

 Rast daňových príjmov 

(%) 

 Rast HDP (%) 

 Pokles nezamestnanosti 

(%) 

Realizátori 

stratégie  

 Organizácie zamestnávateľov  

 Organizácie zamestnancov 

 Verejná správa 

 Záujmové organizácie podnikateľov 

 Experti  
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4. Záver  

Účinnú tripartitnú diskusiu je možné dosiahnuť s využitím nástrojov politiky lepšej regulácie. 

Prostredníctvom tých je možné exaktne hodnotiť vplyv alebo dopad regulácií (noriem a pod.) na 

podnikateľské prostredie, ale aj spoločnosť, zamestnanosť, životné prostredie, atď.. Práve táto 

charakteristika umožňuje realizovať tripartitnú diskusiu o predkladaných návrhoch bez emócií, 

politických nálepiek a na základe argumentov, čísel a reálneho hodnotenia dopadov legislatívy na 

konkurencieschopnosť slovenského podnikateľské prostredia, ktoré zabezpečuje pracovné miesta. 

Vyššie sme navrhli spôsob obsahu tripartitného dialógu pre 21. storočie. Vychádzali sme 

z viacerých predpokladov, ktoré sú definované na medzinárodnej i národnej úrovni, vychádzajú 

zo stratégií, ktoré majú zabezpečiť vyššiu konkurencieschopnosť, či už na úrovni EU alebo 

Slovenska. Predkladaná stratégia, ktorá by umožnila konzultovať pripravované alebo existujúce 

regulácie, definovala by diskusiu o spôsobe plnenia zámerov a cieľov regulácií, a ktorá by 

prinášala poznatky o reálnom vplyve regulácií na podnikanie ešte pred ich prijatím tvorí základný 

kameň pre zmysluplnú modernú a účinnú tripartitnú diskusiu 21. storočia.  

„Tripartitná stratégia“ sa zameriava na zmapovanie súčasného stavu využívania nástrojov lepšej 

regulácie v podmienkach Slovenskej republiky a na základe analýzy definuje ciele a stratégie pre 

revidovanú formu tripartitnej diskusie pre 21. storočie s využitím prvkov politiky lepšej 

regulácie. Je podmienená trom základným strategickým cieľom, ktoré sú nasledované stratégiami 

na ich plnenie. Republiková únia zamestnávateľov bude presadzovať naplnenie tejto stratégie na 

národnej úrovni a voči svojim tripartitným partnerom.   

 



 

 

196 

Cieľ 1: Zvýšiť účinnosť 

tripartitnej diskusie 

prostredníctvom politiky 

„Lepšej regulácie“ 

Cieľ 2: Znížiť celkové 

regulačné zaťaženie 

podnikateľských subjektov 

na Slovensku 

Cieľ 3: Zabezpečiť vyššiu 

konkurencieschopnosť 

podnikateľského sektora v SR 

voči susedným ekonomikám a 

ostatným členom EU 

 Stratégia 1: Zavedenie povinného a kvalitného hodnotenia dopadov regulácií na 

podnikateľské prostredie s dôrazom na malé a stredné podniky 

 Stratégia 2: Budovanie kapacít pre problematiku hodnotenia dopadov regulácií medzi 

reprezentantmi sociálnych partnerov 

 Stratégia 3: Implementácia kvalitného hodnotenia dopadov existujúcich regulácií (ex 

post hodnotenie) a nových regulácií (ex ante hodnotenie) na podnikateľské prostredie 

a ich prerokovávanie sociálnymi partnermi  

 



 

 

197 

Zdroje  

Eurotreaties (1997) ‘The Treaty of Amsterdam‘, Eurotreaties, dostupné na  

http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf  

InFocus Programme on Strengthening Social Dialogue (2001) Social dialogue at the local level: 

some European experiences, Geneva: InFocus Programme on Strengthening Social Dialogue 

Intelligent Community Forum (2011) ‚Community: Issy-les-Moulineaux, France, 2011‘, 

Intelligent Community Forum, dostupné na  

http://www.intelligentcommunity.org/index.php?src=news&refno=601&prid=601  

International Labour Organisation (2012) Social dialogue for sustainable development: a review 

of national and regional experiences, Geneva: International Labour Organisation 

International Labour Organisation (2013) ‚Social dialogue sector’, International Labour 

Organisation Online, dostupné na http://www.ilo.org/public/english/dialogue/  

Kjaer, L. and Caplan, K. (2003) ‚Partnership results: concrete achievements and societal gains‘ in 

Kjaer, L., Abrahamson, P. and Raynard, P. (eds.) Local Partnerships in Europe – an Action 

Research Project, Copenhagen: The Copenhagen Centre 

Kjaer, L. and Tennyson, R. (2003) ‚Formalising partnerships: the challenge of institutionalisation‘ 

in Kjaer, L., Abrahamson, P. and Raynard, P. (eds.) Local Partnerships in Europe – an Action 

Research Project, Copenhagen: The Copenhagen Centre 

Kjaer, L., Abrahamson, P. and Raynard, P. (eds.) (2003) Local Partnerships in Europe – an 

Action Research Project, Copenhagen: The Copenhagen Centre  

http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf
http://www.intelligentcommunity.org/index.php?src=news&refno=601&prid=601
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/


 

 

198 

Kjaer. L. (2003) ‚The experience of working in partnership‘ in Kjaer, L., Abrahamson, P. and 

Raynard, P. (eds.) Local Partnerships in Europe – an Action Research Project, Copenhagen: The 

Copenhagen Centre 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (2013) ‚Tripartita‘, Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny, dostupné na http://www.employment.gov.sk/tripartita.html  

Önalan, F. a Rychly, L. (2007) ‘Dialogue at the local level in Europe: Comparison of case 

studies‘, International Labour Organisation, Geneva, February 2007 

Ostrava (2013) ‚Regionální instituce‘, Magistrát mesta Ostravy Online, dostupné na 

http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/informace-pro-podnikatele/instituce-podporujici-

podnikani/regionalni-instituce  

Report altre esperienze sulla RSI (2006) Experiences of Cooperative Approaches to CSR in 

European Small and Medium Enterprises, Il Progetto COOPERATE, dostupné na  

http://www.cooperateproject.sssup.it/Report%20altre%20esperienze%20sulla%20RSI.pdf  

Sdružení pro rozvoj moravskoslezského kraje (2013) ‚O sdružení‘, Sdružení pro Rozvoj 

Moravskoslezského Kraje Online, dostupné na http://www.msunion.cz/o-sdruzeni  

Sucháček, J. (2005) ‚Institutional dimension of urban decline and transformation in  

SwissComunity (2013) ‚Geneva: Economy‘, SwissCommunity.org, dostupné na  

http://www.swisscommunity.org/en/explore-switzerland/geneva/economy  

Thamarajakshi, R. (2003) ‚Overview’ in Sivananthiran, A. and Venkata Ratnam, C. S. (eds.) Best 

Practices in Social Dialogue, International Labour Organisation, Subregional Office for South 

Asia, New Delhi, dostupné na 

http://www.employment.gov.sk/tripartita.html
http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/informace-pro-podnikatele/instituce-podporujici-podnikani/regionalni-instituce
http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/informace-pro-podnikatele/instituce-podporujici-podnikani/regionalni-instituce
http://www.cooperateproject.sssup.it/Report%20altre%20esperienze%20sulla%20RSI.pdf
http://www.msunion.cz/o-sdruzeni
http://www.swisscommunity.org/en/explore-switzerland/geneva/economy


 

 

199 

http://www.cla.gov.tw/site/business/414ea820/4213f363/4213f3b0/files/Best%20Practice%20in%

20Social%20Dialogue.pdf  

Tilburg (the Netherlands) and Ostrava (Czech Republic) in Barczyk, S., Ochojski, A. (eds.) 

Entrepreneurship, Governance, Local and Regional Development, Katowice: University of 

Economics.  

UN Documents (1995) ‚Copenhagen Declaration on Social Development‘, UN Documents, 

available at http://www.un-documents.net/cope-dec.htm  

 

http://www.cla.gov.tw/site/business/414ea820/4213f363/4213f3b0/files/Best%20Practice%20in%20Social%20Dialogue.pdf
http://www.cla.gov.tw/site/business/414ea820/4213f363/4213f3b0/files/Best%20Practice%20in%20Social%20Dialogue.pdf
http://www.un-documents.net/cope-dec.htm

