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Inštitút pre výskum práce a rodinyInštitút pre výskum práce a rodiny



Časť IČasť I
Pôsobenie zamestnaneckých rád v Pôsobenie zamestnaneckých rád v 

zamestnávateľských subjektoch SRzamestnávateľských subjektoch SR

CieleCiele prieskumuprieskumu

 získaťzískať informácieinformácie oo uplatňovaníuplatňovaní inštitútuinštitútu zamestnaneckejzamestnaneckej radyrady aa
zamestnaneckéhozamestnaneckého dôverníkadôverníka (ďalej(ďalej ZR)ZR) uu zamestnávateľovzamestnávateľov nana
SlovenskuSlovensku

 identifikovaťidentifikovať existujúceexistujúce problémyproblémy súvisiacesúvisiace soso zriaďovanímzriaďovaním aa
činnosťoučinnosťou ZRZR uu zamestnávateľazamestnávateľa

ZdrojeZdroje informáciíinformácií

 štatistickéštatistické údajeúdaje oo vytvorenýchvytvorených ZRZR (výberové(výberové zisťovaniezisťovanie TREXIMA,TREXIMA,
aa..ss..))

 konzultáciekonzultácie soso zástupcamizástupcami organizáciíorganizácií združujúcichzdružujúcich zamestnancovzamestnancov
aa zamestnávateľovzamestnávateľov aa inšpektormiinšpektormi prácepráce

 prieskumprieskum vv organizáciáchorganizáciách uskutočnenýuskutočnený formouformou dotazníkovdotazníkov
(základné(základné údajeúdaje oo ZRZR poskytloposkytlo 2525 organizácií,organizácií, podrobnejšiepodrobnejšie
informácieinformácie oo skúsenostiachskúsenostiach ss pôsobenímpôsobením ZRZR 1717 zamestnávateľov,zamestnávateľov,
1919 zástupcovzástupcov zamestnancovzamestnancov aa 33 zástupcoviazástupcovia odborovýchodborových
organizáciíorganizácií pôsobiacichpôsobiacich súbežnesúbežne soso ZRZR uu zamestnávateľa)zamestnávateľa)



Uplatnenie inštitútu ZR uUplatnenie inštitútu ZR u zamestnávateľov v SRzamestnávateľov v SR

UkazovateľUkazovateľ
TREXIMA, a.s.TREXIMA, a.s. IVPRIVPR

r. r. 20022002 r. r. 20032003 r. r. 20042004 r. r. 20052005 r. r. 20062006

Počet organizácií v prieskumePočet organizácií v prieskume 13171317 14511451 16731673 20492049 237237

Podiel organizácií so ZR  na Podiel organizácií so ZR  na 
celkovom počte organizácií v celkovom počte organizácií v 
prieskume v%prieskume v%

8,68,6 15,015,0 13,1 13,1 16,116,1 10,510,5

PodielPodiel organizácií,organizácií, vv ktorýchktorých
pôsobípôsobí ZRZR ajaj odboryodbory nana počtepočte
organizáciíorganizácií soso zriadenouzriadenou ZRZR
(resp(resp.. nana celkovomcelkovom počtepočte
organizáciíorganizácií vv prieskume)prieskume) vv %%

--

--

27,527,5

(4,1)(4,1)

16,416,4

(2,5)(2,5)

15,515,5

(2,5)(2,5)

12,012,0

(1,3)(1,3)

ZR boli zriaďované najmä v rokoch 2002 aZR boli zriaďované najmä v rokoch 2002 a 20032003

 vv organizáciách strednej veľkosti (50 organizáciách strednej veľkosti (50 –– 249 zamestnancov)249 zamestnancov)
 vv ekonomicky silných odvetviach (poisťovníctvo, počítačové ekonomicky silných odvetviach (poisťovníctvo, počítačové 

činnosti, elektrotechnika, strojárstvo a pod.)činnosti, elektrotechnika, strojárstvo a pod.)



Príčiny nízkej úrovne uplatňovania ZRPríčiny nízkej úrovne uplatňovania ZR

 takmertakmer 8080 %% podnikovpodnikov vv SRSR súsú mikropodniky,mikropodniky, kdekde jeje malýmalý
predpokladpredpoklad uplatneniauplatnenia inštitútuinštitútu zástupcuzástupcu zamestnancovzamestnancov

 zamestnancizamestnanci nemajúnemajú záujemzáujem vykonávaťvykonávať funkciufunkciu zástupcuzástupcu
zamestnancovzamestnancov (obava(obava zz konfliktukonfliktu soso zamestnávateľomzamestnávateľom aa zozo
stratystraty zamestnania)zamestnania)

 pripri rozhodovanírozhodovaní oo vytvorenívytvorení funkciefunkcie zástupcuzástupcu zamestnancovzamestnancov
zamestnancizamestnanci skôrskôr uprednostniauprednostnia predpred ZRZR odbory,odbory, ktoréktoré majúmajú
väčšieväčšie kompetenciekompetencie pripri vyjednávanívyjednávaní vv mzdovejmzdovej aa sociálnejsociálnej
oblastioblasti

 uplatnenieuplatnenie inštitútuinštitútu ZRZR nepodporujúnepodporujú aniani negatívnenegatívne
skúsenostiskúsenosti zz praxepraxe



PoznatkyPoznatky z z praxe praxe –– príčiny problémovpríčiny problémov

 NedostatočneNedostatočne jasnéjasné vymedzenievymedzenie právomocíprávomocí ZRZR vv
ZákonníkuZákonníku prácepráce (z(z pohľadupohľadu ZR)ZR)

 NedostatokNedostatok informáciíinformácií oo ZRZR vv médiáchmédiách

 VytváranieVytváranie ZRZR nana podnetpodnet zamestnávateľazamestnávateľa

 PodporovaniePodporovanie jednéhojedného zozo zástupcovzástupcov
zamestnancovzamestnancov zozo stranystrany zamestnávateľazamestnávateľa pripri
súbežnomsúbežnom pôsobenípôsobení ZRZR aa odborovodborov vv organizáciiorganizácii

 ZávislosťZávislosť nana zamestnávateľovizamestnávateľovi vyplývajúcavyplývajúca zz
priamehopriameho zamestnaneckéhozamestnaneckého vzťahuvzťahu ss
organizáciouorganizáciou



PoznatkyPoznatky z z praxe praxe –– príčiny problémov príčiny problémov 

pokračovaniepokračovanie

 FinančnáFinančná závislosťzávislosť ZRZR nana zamestnávateľovizamestnávateľovi
((absenciaabsencia vlastnýchvlastných finančnýchfinančných prostriedkovprostriedkov
naprnapr.. nana zabezpečeniezabezpečenie vzdelávaniavzdelávania prepre zástupcovzástupcov
zamestnancovzamestnancov))

 NevytváranieNevytváranie primeranýchprimeraných podmienokpodmienok prepre činnosťčinnosť
ZRZR zozo stranystrany zamestnávateľazamestnávateľa ((vykonávanievykonávanie
funkciefunkcie ibaiba vv mimopracovnommimopracovnom čase,čase, bezbez nárokunároku
nana mzdu,mzdu, bezbez možnostimožnosti využívaťvyužívať kancelárskukancelársku
technikutechniku apodapod..))

 Nezáujem zamestnancov o činnosť ZR, Nezáujem zamestnancov o činnosť ZR, 
nedostatočná podpora ZRnedostatočná podpora ZR



Poznatky z praxe Poznatky z praxe -- následkynásledky

 NedostatočnáNedostatočná osobnáosobná angažovanosťangažovanosť pripri presadzovanípresadzovaní
záujmovzáujmov zamestnancovzamestnancov

 NeznalosťNeznalosť vlastnýchvlastných kompetencií,kompetencií, sporyspory pripri deľbedeľbe
kompetenciíkompetencií (ak(ak ZRZR aa odboryodbory pôsobiapôsobia popripopri sebe)sebe)

 SúperenieSúperenie ZRZR aa odborov,odborov, absenciaabsencia spoluprácespolupráce medzimedzi
zástupcamizástupcami zamestnancov,zamestnancov, ktoríktorí pôsobiapôsobia uu jednéhojedného
zamestnávateľazamestnávateľa

 NízkaNízka úroveňúroveň právnehoprávneho vedomiavedomia ZRZR

 NeschopnosťNeschopnosť presadzovaťpresadzovať záujmyzáujmy zamestnancov,zamestnancov, pomôcťpomôcť
imim pripri riešeníriešení problémovproblémov

 UstupovanieUstupovanie zamestnávateľovizamestnávateľovi

 NedostatočnáNedostatočná aktivitaaktivita ZRZR

 StrataStrata dôverydôvery zamestnancovzamestnancov aa rešpekturešpektu zozo stranystrany
zamestnávateľazamestnávateľa



Názory ZRNázory ZR

ČoČo považujetepovažujete zaza najzávažnejšienajzávažnejšie prekážkyprekážky efektívnehoefektívneho pôsobeniapôsobenia ZRZR

vovo vašejvašej organizácii?organizácii?

%%

nedostatoknedostatok časučasu nana výkonvýkon funkciefunkcie 31,631,6

nezáujemnezáujem zamestnancovzamestnancov oo dianiedianie vv podniku,podniku, malámalá angažovanosťangažovanosť

zamestnancovzamestnancov

21,121,1

nedostatoknedostatok vedomostívedomostí aa zručnostízručností potrebnýchpotrebných nana výkonvýkon funkciefunkcie zástupcuzástupcu

zamestnancovzamestnancov

15,815,8

nedostatočnánedostatočná vlastnávlastná aktivita,aktivita, respresp.. aktivitaaktivita ostatnýchostatných členovčlenov ZRZR 15,815,8

ČoČo byby podľapodľa VášhoVášho názorunázoru pomohlopomohlo zlepšiťzlepšiť činnosťčinnosť aa zvýšiťzvýšiť účinnosťúčinnosť

pôsobeniapôsobenia ZR?ZR?

%%

výmenavýmena skúsenostískúseností ss inýmiinými ZRZR 52,652,6

väčšiaväčšia informovanosťinformovanosť oo možnostiachmožnostiach pôsobeniapôsobenia ZRZR (v(v médiáchmédiách apodapod..)) 42,142,1

metodickémetodické riadenieriadenie ZRZR 42,142,1

možnosťmožnosť zapájaťzapájať sasa dodo sociálnehosociálneho dialógudialógu nana odvetvovej,odvetvovej, regionálnejregionálnej aa

národnejnárodnej úrovniúrovni

15,815,8



ZáveryZávery

NapriekNapriek problémomproblémom vznikajúcimvznikajúcim vv praxipraxi

 väčšinaväčšina zástupcovzástupcov zamestnancovzamestnancov ((8989,,55 %%)) aa zamestnávateľovzamestnávateľov
((8282,,44 %%)) vnímavníma inštitútinštitút ZRZR zz hľadiskahľadiska jehojeho užitočnostiužitočnosti kladnekladne

 vv dôsledkudôsledku činnostičinnosti ZRZR sasa zlepšilazlepšila najmänajmä výmenavýmena informáciíinformácií
medzimedzi zamestnávateľomzamestnávateľom aa zamestnancami,zamestnancami, čočo konštatovalikonštatovali
zástupcoviazástupcovia zamestnancovzamestnancov ((5757,,99 %%)) ajaj zamestnávateliazamestnávatelia ((5858,,88
%%))

ČoČo predovšetkýmpredovšetkým trebatreba urobiťurobiť prepre širšieširšie uplatnenieuplatnenie ZRZR aa
zefektívneniezefektívnenie ichich činnostičinnosti uu zamestnávateľazamestnávateľa

 zvýšiťzvýšiť informovanosťinformovanosť oo ZRZR vv médiách,médiách, vysvetľovaťvysvetľovať významvýznam ZRZR
prepre zamestnancovzamestnancov ajaj zamestnávateľa,zamestnávateľa, funkciufunkciu ZRZR aa jejjej
možnostimožnosti pripri presadzovanípresadzovaní záujmovzáujmov zamestnancovzamestnancov aa potrebupotrebu
spoluprácespolupráce ZRZR ss odbormiodbormi

 propagovaťpropagovať potrebupotrebu vzdelávaniavzdelávania členovčlenov ZRZR aa
zamestnaneckýchzamestnaneckých dôverníkov,dôverníkov, vyriešiťvyriešiť otázkuotázku financovaniafinancovania
školeníškolení zástupcovzástupcov zamestnancovzamestnancov

 legislatívnelegislatívne upraviťupraviť povinnosťpovinnosť zamestnávateľazamestnávateľa poskytnúťposkytnúť ZRZR
primeranýprimeraný časčas nana výkonvýkon funkciefunkcie zástupcuzástupcu zamestnancovzamestnancov



Časť 2Časť 2

Prieskum uplatňovania Európskych zamestnaneckých rádPrieskum uplatňovania Európskych zamestnaneckých rád

Subjekty prieskumuSubjekty prieskumu

 Volkswagen Slovakia, a.s. Volkswagen Slovakia, a.s. –– dlhé pôsobenie v SR dlhé pôsobenie v SR 
a zastúpenie v EZR už pred vstupom SR do EÚa zastúpenie v EZR už pred vstupom SR do EÚ

 Slovnaft, a.s. MOL Slovnaft, a.s. MOL –– vznik novej EZR v novom vznik novej EZR v novom 
členskom štáte EÚčlenskom štáte EÚ

 Slovak telekom, a.s. Slovak telekom, a.s. –– vstup do EZR vstup do EZR DeutscheDeutsche
Telekom po vstupe SR do EÚTelekom po vstupe SR do EÚ



Hlavné výsledky prieskumuHlavné výsledky prieskumu

 Zapojenie sa zástupcov zo Slovenska do EZR prebehlo bez Zapojenie sa zástupcov zo Slovenska do EZR prebehlo bez 
problémov a konfliktov s manažmentov firiemproblémov a konfliktov s manažmentov firiem

 Zamestnancov tam zastupujú výhradne odbory; Zamestnancov tam zastupujú výhradne odbory; na nominovaní na nominovaní 
participovali aj odborové zväzyparticipovali aj odborové zväzy

 Zástupcovia zo SR sú celkovo spokojní s účasťou v činnosti EZRZástupcovia zo SR sú celkovo spokojní s účasťou v činnosti EZR

 Zlepšuje ich informovanosť o budúcom vývoji vo firme; Zlepšuje ich informovanosť o budúcom vývoji vo firme; bez účasti bez účasti 
v EZR by pravdepodobne nemali prístup k takým informáciámv EZR by pravdepodobne nemali prístup k takým informáciám

 Poznatky z EZR obory využívajú pri kolektívnom vyjednávaníPoznatky z EZR obory využívajú pri kolektívnom vyjednávaní

 Doteraz nepociťujú žiadne technickoDoteraz nepociťujú žiadne technicko--organizačné problémy v organizačné problémy v 
súvislosti s ich účasťou v EZR; súvislosti s ich účasťou v EZR; jazyková bariéra sa doteraz jazyková bariéra sa doteraz 
prekonáva prekladaním a tlmočenímprekonáva prekladaním a tlmočením



Hlavné výsledky prieskumu Hlavné výsledky prieskumu --pokračovaniepokračovanie

 EZR sú dobrým fórom pre poskytovanie informácií a EZR sú dobrým fórom pre poskytovanie informácií a 
čiastočne aj pre prerokovaniačiastočne aj pre prerokovania

 Nemožno ich však považovať za miesto kde sa dá aj Nemožno ich však považovať za miesto kde sa dá aj 
„vyjednávať“„vyjednávať“

 Pôsobenie v EZR však zatiaľ výraznejšie neovplyvnilo Pôsobenie v EZR však zatiaľ výraznejšie neovplyvnilo 
existujúce zamestnanecké vzťahy najmä kolektívne existujúce zamestnanecké vzťahy najmä kolektívne 
vyjednávanie v podnikoch na Slovenskuvyjednávanie v podnikoch na Slovensku

 Cez zapojenie sa do EZR materská spoločnosť pôsobí na Cez zapojenie sa do EZR materská spoločnosť pôsobí na 
formovanie organizačnej kultúry najmä rozvíjanie formovanie organizačnej kultúry najmä rozvíjanie 
sociálneho dialógu v podniku na Slovenskusociálneho dialógu v podniku na Slovensku

 Výhody EZR prevažujú nad nevýhodami ako sú zvýšené  Výhody EZR prevažujú nad nevýhodami ako sú zvýšené  
náklady, strávený čas a pod.náklady, strávený čas a pod.


