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Economy and society
Social justice is closely connected with how resources are distributed
among people. Currently we observe gradual shifts in wealth distribution as the wealth of the few is radically growing and the poverty of the
many is increasing. Thus, the economic as well as political influence of
a narrow group of people grows, not taking into account the needs of
the others. Confluent with this situation is the narrative presented in
the mainstream media which are owned by the few rich, the one that
reflects their worldview. Common people do not have as many channels
of communication to present their needs and views.
This publication presents a series of articles that deal with economic
and social topics from the view of common people. They claim that the
economy should be here for the people and not vice versa. In contrast
to the rightwing narrative that all the people are the same and if they
are not successful it is their fault, the authors understand that people
are not the same but should be equal nonetheless, that each of us in
a different life situation and has different history and starting position.
Therefore, we offer a sum of analyses on social topics - ranging from health to education - from the authors that are not bound in their writing
by the interests of their employers and can offer the ideas that are not
proportionally represented in today’s media.
We are in a situation where it is clear that for current ruling elites is most
important the functioning of the economy, superposing it over functioning of health systems, schools or cultural institutions. Governments
prefer profits from economic activity over more expensive solutions that
would save lives. Therefore, we consider the publication of these and similar analyses as a necessary part of the plurality of views. In the flood of
rightwing media, a reader may sometimes get the impression that his/her
view is marginal, that social justice and solidarity are obsolete ideas, that
it is progressive to care only for oneself. Please, be assured that there is
still the majority of leftwing and socially feeling people. This publication
brings to you the articles by some of them.
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ÚVOD
Spravodlivosť v ľudskej spoločnosti úzko súvisí s tým, ako sú rozdelené
zdroje medzi jednotlivých ľudí. V súčasnosti pozorujeme postupné zmeny v distribúcii bohatstva, keď majetok úzkej skupiny ľudí sa výrazne
zvyšuje na úkor väčšiny chudobných. Rastie tak ekonomický a s ním súvisiaci politický vplyv úzkej skupiny ľudí, ktorý často neberie do úvahy
potreby ostatných. S tým súvisí i naratív, ktorý sa dostáva do hlavnoprúdových médií, ktoré sú z väčšej časti vlastnené práve úzkou bohatou
skupinou ľudí, a ktorý odráža ich pohľad na svet. Bežní ľudia tak nemajú
toľ ko komunikačných kanálov, ktorými by mohli prezentovať svoje potreby a názory.
Táto publikácia je zbierkou článkov, ktoré sa zaoberajú ekonomickými
a sociálnymi témami z pohľadu bežných ľudí. Prezentujú názor, že ekonomika by tu mala byť pre ľudí a nie ľudia pre ekonomiku. V protiklade
k pravicovému naratívu, že všetci ľudia sú rovnakí a ak sa niekomu nedarí, je to jeho či jej chyba, autori vnímajú, že ľudia nie sú rovnakí, ale
napriek tomu by si mali byť rovní, že nie každý sme v rovnakej životnej situácii a nemáme rovnakú východiskovú pozíciu. Ponúkame preto
súhrn analýz spoločenských tém - od zdravia až po vzdelanie - od autorov, ktorí nemusia pri písaní dbať na záujmy svojich zamestnávateľov
a môžu ponúknuť pohľad, ktorý v súčasných médiách nie je proporciálne
zastúpený.
Nachádzame sa v situácii, keď je jasné, že pre súčasné vládne elity je prvoradé fungovanie ekonomiky, i keď sa v kríze zatvárajú školy, je obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti a sú zakázané kultúrne podujatia. Vlády uprednostňujú zisky z ekonomickej aktivity pred ekonomicky
drahšími riešeniami, ktorí by ochránil životy. Preto považujeme publikáciu týchto a podobných analýz za nevyhnutnú súčasť názorovej plurality. V záplave pravicových médií môže mať čitateľ niekedy pocit, že jeho
názor je marginálny, že sociálna spravodlivosť a solidarita sú prežité
pojmy, že je moderné starať sa iba sám o seba. Vedzte teda, že sociálne
a ľavicovo zmýšľajúcich ľudí je stále väčšina. Táto zbierka prináša články
niektorých z nich.
11
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ZADlŽIŤ ŠTÁT ALEBO DOMÁCNOSTI?
Brigita Schmögnerová / 18. septembra 2020
V diskusii Slovenského rozhlasu o tom, či by mala byť na dlhy nemocníc uvalená dlhová brzda, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar ako hlavný argument v jej prospech
uviedol: „Dlh je nemorálny“. Za nemorálny pokladá dlh za úrok islamské
právo šaría a Starý zákon po každých 7 rokoch prikazoval dlh odpustiť
a po 50 rokov vrátiť dlžníkom pôdu, ktoré veriteľ prípadne zrekviroval
ako zálohu.
Zachar navrhoval, aby zadlžené nemocnice zoškrtali výdavky. Povedzme, že by sa podarilo obmedziť neefektívne výdavky a korupciu. I tak by
nemocnice nemohli fungovať so ziskom, pokiaľ by neznížili výkony a nepoprepúšťali lekárov a sestry. Hlavným dôvodom ich zadlženosti sú totiž
nedostatočné príjmy. Nemocnice preto permanentne vytvárajú straty
a zdravotné poisťovne – zisky. A ako mu protirečil predseda Lekárskeho
odborového združenia Peter Visolajský, cieľom nemocníc (a dodajme ani
zdravotných poisťovní) nemá byť vytvárať zisk.
Škoda, že INEKO podobne nezmýšľa o zadlžovaní domácností ako o zadlženosti nemocníc a štátu. O to skôr, že zadlženosť domácností má dvojaké dôsledky: ekonomické a sociálne. Čerpanie dlhu domácnosťami vytvára dodatočný dopyt a stimuluje hospodárstvo. Dočasne. Keď sa dlhy
musia začať splácať, domácnosti to núti znižovať iné výdavky a výsledkom je spomalenie, stagnácia alebo pokles hospodárstva.
Sociálne dôsledky nemusia byť natoľ ko drastické, pokiaľ dlhová povinnosť ponecháva domácnostiam prostriedky na aké-také živobytie. Každá
mimoriadnejšia udalosť to však môže zmeniť. Aktuálne a kto vie dokedy
je ňou koronakríza. Pokles HDP väčší ako počas finančnej a hospodárskej
krízy v r. 2008, najrýchlejší rast nezamestnanosti a pokles príjmov domácností nesignalizujú nič dobré. Podľa údajov zo Zisťovania o finančnej
situácii a spotrebe domácností až 10 % domácností nemalo pred vypuknutím pandémie vytvorené žiadne finančné rezervy na horšie časy. NBS
odhaduje, že napriek zmierňujúcim opatreniam zo strany štátu sa v dôsledku pandémie 160 až 180 tisíc zadlžených domácností môže dostať
Brigita Schmögnerová
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do situácie, že nebude môcť úplne alebo čiastočne hradiť svoje základné
výdavky na život.
Odklad splátok úverov na istý čas pomôže, ale moratórium raz skončí.
Zatiaľ narastá podiel tzv. zlyhaných spotrebiteľských úverov, no riziko,
že narastie počet tých, ktorí nebudú môcť hradiť hypotéky na bývanie,
rastie tiež. Reči o tom, že sa formujú mafie na skupovanie nehnuteľností,
ktoré si banky poistili ako zábezpeku, nemusia byť nepravdivé. Prečo aj
napriek prebiehajúcej kríze, poklesu zamestnanosti, a po prvýkrát i poklesu priemernej mzdy dopyt po hypotékach rastie a v minulom štvrťroku nastal najvyšší medziročný nárast cien bývania – až o 11,2 %? Developerom to prirodzene ide k duhu, a preto zostáva nedostatok bytov na
trhu. Nízke úroky k vysokému dopytu po hypotékach prispievajú. To ale
nie sú základné príčiny. Najhlbšie príčiny väzia inde.
Trend zadlžovania domácností sa traduje od konca 70. rokov v USA a začal s presadzovaním neoliberálnej ideológie. V 90. rokoch expandovala
i do EÚ. V ekonomickej sfére sa zakladá na troch heslách: deregulácii, liberalizácii a privatizácii. Magickým slovkom sa stal vyrovnaný rozpočet
a nezadlžený štát a kategorickou požiadavkou – nízke dane. Za takých
okolností štát začal dávať čoraz menej prostriedkov do verejného sektora, ktorý pred tým umožnil, aby aj ľudia s nižšími príjmami žili ako ľudia. Sociálny štát začal kolabovať.
Čo ďalej? Krátkodobé opatrenia vlády na zmiernenie dôsledkov krízy ako
odklad splátok úverov, čiastočná náhrada poklesu príjmov živnostníkov,
či rodičov na nútenej OČR-ke, zmiernenia nárokov na získanie podpory
v nezamestnanosti a pod. musia pokračovať a byť promptnejšie, ako doteraz vždy.
Sme-rodina si kúpila volebné body za sľub stavať 25 tisíc nájomných bytov ročne. Koľ ko ich asi postaví do konca roka 2020 alebo na budúci rok?
Zrejme nič. Minister tej istej strany zodpovedný za prácu a sociálne otázky za chrbtom odborárov a v rozpore so zatiaľ platným zákonom navrhol
a vláda schválila nižší rast minimálnej mzdy a chystá sa okresať i zatiaľ
zákonné zvýšenie minimálneho dôchodku a pod. Že to nemá nič spoločné s ekonomickou logikou v čase hospodárskeho poklesu, zrejme vláda
nechápe. O sociálnych dôsledkoch nehovoriac.

14
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A iné možnosti? Okrem veľ korysejších prostriedkov ako obvykle z EÚ
môže si vláda, ak treba, požičať na desiatky rokov za dočasne mimoriadne výhodných podmienok – výhodnejších ako sú hypotekárne úvery
– nehovoriac o spotrebiteľských úveroch, rozumne prostriedky použiť
a postupne úvery splácať. Nehrozí jej ako dlžníkom, že predlžovaním
splatnosti hypotekárnych úverov sa dostanú až za dôchodkový vek.
Krízu v r. 2008 nenaštartovala zadlženosť štátov ale hypotekárna kríza
úverov s nízkou bonitou. Dnes takáto globálna kríza nehrozí, ale recesia,
ktorá po nej nasledovala, je tu.

Brigita Schmögnerová
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VEREJNÁ DOPRAVA –
ZADARMO NIE JE ZADARMO!
Ján Košč / 25. septembra 2020
Znižovanie produkcie oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka a prašnosti,
ktoré majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie (klimatická zmena
a respiračné ochorenia) sa dajú na Slovensku realizovať viacerými spôsobmi a jedným z najschodnejších je zmena filozofie v prístupe spoločnosti k doprave.
Aj napriek existencii relatívne rozvinutej infraštruktúry verejnej hromadnej dopravy na Slovensku je dnes doprava na Slovensku v priveľ kej
miere orientovaná na individuálnu automobilovú dopravu. Tento stav
má svoje korene v rozvoji individualizmu, ktorý sa začal rozvíjať po roku
1989 ako reakcia na dovtedajší kolektivizmus – z extrému do extrému.

Vlastníctvo auta nie je bohatstvo
A hoci nám tu zvyknú mnohí mylne tvrdiť, že rozvinutý automobilizmus je neklamným znakom bohatstva spoločnosti, reálne to tak nie je.
Vozový park na Slovensku je v priemere zastaralý a s vysokou produkciou škodlivín, čo má negatívne dôsledky na zdravie obyvateľov a aj na
klimatickú zmenu. Naozaj bohaté spoločnosti majú hustú sieť verejnej
dopravy s vysokou frekvenciou a vlastníctvo auta nie je znakom statusu
a postavenia jeho vlastníka.
Na Slovensku sa vlastníctvo auta stalo akýmsi symbolom, otázkou však
ostáva, čoho symbolom je, ak množstvo vlastníkov osobných automobilov je bytostne odkázaných na svojho oceľového miláčika. Pretože nemajú inú možnosť dopravy do zamestnania, alebo ide o otázku dostupnosti
obchodnej siete. Množstvo obcí na Slovensku je bez obchodov s potravinami a mnohé buď absolútne bez dopravnej dostupnosti (vlaky, autobusy), alebo je v týchto regiónoch veľmi nízka frekvencia spojov.

Frekvencia a cena
Povážlivým, ale je aj fakt, že aj v mestách a regiónoch, kde je relatívne
dobrá dopravná dostupnosť, presadá množstvo obyvateľov z verejnej
16
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dopravy do vlastných áut. Tento stav nie je len dôsledkom súčasných
problémov s pandémiou Covid-19. Postupný úpadok verejnej hromadnej
dopravy máme na Slovensku už zopár desaťročí.
Faktorov, ktoré ovplyvňujú úpadok verejnej dopravy je viacero. Prílišná
individualizácia spoločnosti a potreba na potvrdenie svojho „statusu
a dôležitosti“, vlastniť auto, sú len základným rámcom. Podstatnejšími
faktormi je postupné znižovanie frekvencie a počtu liniek dopravcov
a samozrejme aj stúpajúca cena takejto dopravy.
Napríklad, od 1. augusta tohto roka, zvýšilo mesto Martin cenu cestovného, ako reakciu na pokles počtu cestujúcich počas koronakrízy. Takýto
krok však z ekonomického hľadiska nemá žiaden zmysel, nakoľ ko skúsenosti z celého Slovenska potvrdzujú, že vždy po zvýšení cien prepravného dochádza k poklesu počtu cestujúcich a tržieb dopravcov. Občania
Martina upozornili, že pri zvýšených cenách dopravného sa štvorčlennej
rodine oplatí namiesto verejnou dopravou cestovať taxíkom. Pokles počtu cestujúcich a z toho prameniace nižšie tržby sú zväčša kompenzovane
znížením frekvencie spojov, čo znova vedie k poklesu počtu cestujúcich.
Aj v súvislosti s klimatickou zmenou, no aj z dôvodu neúmerných nákladov na budovanie cestnej infraštruktúry pre individuálnu automobilovú dopravu (nové cesty, ďalšie pruhy na diaľniciach, kilometre štvorcové
nových parkovísk, atď.) je potrebné konečne zmeniť filozofiu.

Zamestnanosť v doprave
V roku 2003 sa pokúsili štrajkovať železničiari kvôli rušeniu regionálnych tratí a s tým súvisiacim prepúšťaním zamestnancov. Vtedajšia vláda sa prostredníctvom nátlaku na súdy postarala o predbežné opatrenie
súdu, ktorý tento štrajk zakázal. To, že súd po čase uznal, že štrajk bol
zákonný a legitímny, už ale nepomohlo. Regionálne trate boli zrušené
a nadbytoční zamestnanci prepustení. Dnes by sme tieto trate potrebovali ako soľ, no ich prípadné sprevádzkovanie bude stáť veľmi veľa peňazí.
Rozvoju verejnej dopravy nepomohla ani privatizácia autobusovej dopravy na Slovensku. Samosprávam ostala v rukách povinnosť dotovať túto
dopravu, ale zisk ostal v rukách súkromných vlastníkov týchto dopravných spoločností. Pritom, vzhľadom k zodpovednosti a času strávenom
v práci, patria vodiči autobusovej dopravy k najhoršie plateným povolaJán Košč
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niam na Slovensku. Ich zamestnávatelia majú veľ ký problém uzatvoriť
kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ktorá za posledné roky viac-menej
neexistuje a uzatvoriť podnikovú kolektívnu zmluvu s nárastom mzdy
sa darí zväčša len po nátlaku (protestoch a štrajkoch).

Zadarmo nie je zadarmo!
Vzhľadom na skúseností zo zahraničia, ak chceme zásadne zlepšiť život
obyvateľov na Slovensku, musí sa zásadným spôsobom zlepšiť úroveň,
hustota a frekvencia verejnej dopravy. Bude potrebné znovu sprevádzkovať zatvorené regionálne železničné trate, v mestách investovať do
výstavby električkových a trolejbusových tratí, v Bratislave do výstavby
metra a hlavne je potrebné zásadným spôsobom zmeniť cenovú politiku
prepravného. Buď ceny zásadne znížiť, alebo zaviesť dopravu zdarma.
Hoci si znova vypočujeme poučenia o tom, ako niečo čo je zadarmo,
vlastne nie je zadarmo, bude potrebné začať diskusiu o tom, či cestovanie zdarma nebude predsa len cestou správnym smerom. Môžeme sa
pozrieť pre inšpiráciu do Estónska, kde pre občanov Tallinu je doprava
v meste úplne zdarma už sedem rokov a od roku 2018 je cestovné zdarma pre všetkých aj v regionálnej autobusovej doprave. Podobne dopravu zdarma zaviedli v rôznych formách aj v Luxembursku, Francúzsku,
Švédsku a vo viacerých českých mestách. Na Slovensku prepravu zadarmo zaviedlo napr. mesto Komárno.
Takáto zmena filozofie síce prináša zásadne vyššie náklady na financovanie verejnej dopravy, na druhej strane samosprávy ušetria nemalé finančné prostriedky potrebné na výstavbu infraštruktúry pre individuálnu automobilovú dopravu a pravdepodobne by ostali peniaze a priestor
aj na výstavbu infraštruktúry pre bezmotorovú dopravu. O funkčnej
a prepojenej sieti cyklochodníkov, ktoré by spájali dediny, blízke mestá
a regióny môžeme na Slovensku zatiaľ len snívať.
O zásadných pozitívach verejnej a nemotorovej dopravy na sociálne postavenie spoločnosti a ekológiu snáď nikto nepochybuje a pritom práve
prínosy v tejto oblasti by rádovo prevážili náklady na „zadarmo, predsa
nie je zadarmo!“.
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AKUMULÁCIA BOHATSTVA
AKO PRÍRODNÁ KATASTROFA
Marek Dobeš / 2. októbra 2020
Povedzme si to otvorene – ultrabohatí ľudia sú takí istí ako chudobní –
akurát majú viac peňazí (ako už predo mnou mnohí povedali). Dávno
vieme, že bohatstvo je hlavne vecou šťastia a rodinného pôvodu. A keby
sme boli na mieste ultrabohatých my – chudobnejší, pravdepodobne by
sme sa správali tak isto – snažili by sme sa naše bohatstvo ďalej rozmnožovať.
Niektorí ľudia stále považujú akumuláciu bohatstva za dobrú vec pre
spoločnosť. Viac kapitálu prináša možnosti investovať do väčších projektov, podporovať výskum či umenie. Ak sa však akákoľvek vec preženie, začne mať negatívne dôsledky. Čo sa stane ak je príliš veľa bohatstva
v jedných rukách?

Demokratický deficit
Ekonómia presakovania (trickle-down economics) tvrdila, že bohatí ľudia dávajú prácu ostatným, čím sú bohatší, tým lepšie sa majú aj tí okolo nich. Prax však ukázala, že to nie je pravda. Ultrabohatí ľudia nezamestnávajú stovky záhradníkov a čističov bazénov, ale investujú svoje
bohatstvo najmä do trhu akcií a do politických kampaní. Na akciovom
trhu získavajú podiely v ďalších spoločnostiach, ktoré im prinášajú ďalšie zisky a v politických kampaniach podporujú kandidátov, ktorí budú
náchylnejší presadzovať zákony korešpondujúce s ich záujmami – vlastníkom veľ kých firiem ide primárne o prosperitu firiem, nie ľudí. Preto
je pre nich výhodná legislatíva znižujúca minimálnu mzdu, znižujúca
ochranu zamestnancov pred prepúšťaním, či zhoršujúca postavenie odborových organizácií – a najmä legislatíva smerujúca čím ďalej preč od
progresívnych daní. Medzi firmami, do ktorých ultrabohatí investujú, sú
i médiá – a tie potom propagujú prirodzene názory blízke svojim vlastníkom – nie, neznamená to, že vlastníci cenzurujú redaktorov. Jednoducho
sú prijímaní novinári, ktorých názor je blízky profilu média.

Marek Dobeš
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Ak tu máme situáciu, že úzka skupina ľudí (akýchkoľvek, no v tomto prípade ultrabohatých) má neproporcionálne veľ ký vplyv nad politikou,
firmami a médiami, môžeme hovoriť o demokratickom deficite. Spoločnosť sa tak stáva dobrým miestom pre život iba pre úzku skupinu ľudí
– väčšine sa podmienky zhoršujú. Okrem zlého života to má za následok
frustráciu, potrebu vyventilovať sa na iných a nárast extrémizmu, ktorý
by mal v rovnoprávnejšej spoločnosti omnoho horšiu živnú pôdu.

Ekologická katastrofa
Ultrabohatí ľudia spotrebúvajú viac ako chudobní. Spravidla oveľa viac
lietajú, majú väčšie domy, autá, jachty. Pochopiteľne si užívajú plody
svojho bohatstva. Často sa hovorí, že ekologickým problémom je nárast
populácie, v skutočnosti je ním však nárast spotreby. Spotreba jedného
priemerného Američana zaťažuje životné prostredie viac ako spotreba
priemernej africkej rodiny. A vlastníci akcií petrochemických spoločností, automobiliek alebo bánk, ktoré ich financujú, budú iba ťažko presadzovať prechod od fosílnych palív či k verejnej doprave. Skôr naopak.
Potreba rastu hodnoty akcií, ktorú akcionári vyžadujú od predstavenstiev spoločností môže viesť k škandálom ako Dieselgate, keď sa v rámci
konkurenčného boja na trhu hľadajú spôsoby ako obchádzať ekologické nariadenia. A celkovo, potreba rastu hodnoty akýchkoľvek akcií má
za následok, že firmy sa snažia zvyšovať predaj a podporovať spotrebu,
ktorú často ani nepotrebujeme. To všetko vedie k zvyšovaniu tlaku na
životné prostredie.
Ako som spomínal na začiatku, takéto správanie je prirodzené a ťažko
môžeme očakávať, že ho ľudia zmenia sami od seba. Čo však je možné
urobiť, je meniť systém tak, aby neprodukoval vyššie rozdiely v bohatstve, ale naopak, prispieval k vyrovnanejšiemu rastu bohatstva pre všetkých. Treba sa spoločne snažiť presadzovať také „nudné” témy akými sú
progresívne dane z príjmu, dane z majetku, progresívne ekologické dane,
obmedzovanie dohôd na dobu určitú či prekariátnej práce, podpora rastu minimálnej mzdy, limity na volebné výdavky, podpora verejných médií a podobne.
Ekonomika je živý, samoregulujúci sa organizmus. Ak však nie je v rovnováhe, dochádza k spoločenským otrasom. Príkladom je nástup fašizmu, ktorý sa nezrodil z nenávisti k iným etnikám, ale z frustrácie ľudí zo
20

Ekonomika a spoločnosť

spoločnosti, ktorá nebola schopná naplniť ich ekonomické potreby. Spokojný človek nepotrebuje nenávidieť. Ak však nemá istotu práce, pitnej
vody, zdravia, bývania pre svoju rodinu, či iných základných potrieb, veľmi ľahko sa nechá zlákať rétorikou, ktorá za jeho stav viní iných, rovnako
zbedačených ľudí.

Marek Dobeš
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PRIVATIZÁCIA – PRIATEĽ, ALEBO NEPRIATEĽ?
Ján Košč / 9. októbra 2020
Po roku 1989 sa v Československu a následne na Slovensku realizovala
privatizácia dovtedy spoločného majetku – tzv. majetok v socialistickom
vlastníctve. Na túto tému vyšlo množstvo iných štúdií a názorov. Od
nekritického chválenia privatizácie napríklad z úst bývalého ministra
financií Ivana Mikloša až po absolútnu kritiku napríklad z úst ekonóma
SAV Adriána Ondroviča.

Štát je zlý vlastník!
No skôr ako prejdeme k tejto téme, potrebujeme si vyjasniť jednu základnú otázku. Čo je lepšie? Súkromné vlastníctvo, alebo je lepšie, ak sú
podniky vo vlastníctve štátnom/verejnom?
Vyššie spomínaný Ivan Mikloš a jeho súputníci už desaťročia razia ideu,
že štát je zlý vlastník a zdôvodňujú to príkladmi tunelovania štátnych firiem politickými nominantmi v minulosti a aj zvýšením efektivity a ziskov firiem, ktoré boli sprivatizované. Ostala však nezodpovedaná otázka.
Ako je možné, že politici, ktorí boli schopní nájsť kupcov, nevedeli nájsť
schopných manažérov?
Na druhú stranu, kritici privatizácie argumentujú odlievaním ziskov do
zahraničia, keďže väčšina podnikov bola sprivatizovaná, alebo neskôr
predaná do rúk zahraničného kapitálu. Ďalším rizikom privatizácie sa
stalo aj tzv. nepriateľské prevzatia, kedy firmy skupovala konkurencia,
ktorá následne do nich neinvestovala, nakoniec utlmila a odstavila.
Len v potravinárskom priemysle zaniklo množstvo cukrovarov, mlynov,
mliekarní, mäsokombinátov, prešovský Solivar, atď. Následkom týchto
rýchlych a nepremyslených zmien vlastníckych vzťahov v potravinárstve trpíme dodnes vo forme nízkej potravinovej sebestačnosti.

Konkurencia, tunelovanie, neefektivita
Ak aj pripustíme, že časť z týchto firiem jednoducho neustála konkurenčné prostredie, tak rovnako treba pripustiť, že mnohé z týchto
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podnikov zanikli z dôvodu rozhodnutia vlastníka o neinvestovaní do
rozvoja, prevzatí trhu a rozvoji iného podniku vo svojom portfóliu.
Samostatnou kapitolou boli podniky, ktoré zlými manažérskymi rozhodnutiami alebo jednoducho len vyciciavaním ziskov/tunelovaním išli
postupne do záhuby.
Povedať, že všetko štátne je zlé a neefektívne je zjednodušujúci záver,
ktorý spochybňujú dobre fungujúce štátne podniky v západnej, alebo severnej Európe, dokonca aj v Čechách a na Slovensku (napríklad Budvar).
V konečnom dôsledku možno skonštatovať, že zásadným problémom
nie je ani tak forma vlastníctva, ale skôr schopnosti manažmentu a skutočné zámery vlastníka.

Štátne podniky privatizujú strategické štátne podniky
Zaujímavou kapitolou privatizácie, ktorou sme si prešli v predchádzajúcich desaťročiach, bola privatizácia podnikov a firiem, ktoré sú z rôznych
pohľadov strategické pre štát ako taký, ale aj pre spoločnosť. Energetické
a distribučné firmy, vodárne a dopravné spoločnosti. Mnohé z týchto firiem boli sprivatizované, v duchu hesla „štát je zlý vlastník“, zahraničnými štátnymi podnikmi.
Elektrárne kúpili Taliani ENEL, v dobe kúpy Slovenských elektrárni bol
ENEL akciovkou s väčšinovým podielom v rukách ministerstva ekonomiky a financií Talianskej republiky.
SPP sprivatizoval konzorcium GDF, Ruhrgas a Gazprom. V Roku 2008 bol
Gas de France štátnou firmou, Ruhrgas bol súkromnou akciovkou a Gazprom bol po rozpade ZSSR tiež sprivatizovaný, no po roku 2000, s nástupom Putina k moci, bol postupne znova ovládnutý štátom.
Samostatnou kapitolou bola privatizácia regionálnej autobusovej dopravy na Slovensku. Privatizácia SAD prebiehala dlhšiu dobu a mala rôzne
podoby, keďže časť akcií dostali od FNM aj samosprávy. Dnes je situácia
na Slovensku taká, že veľ kú časť z trhu regionálnej dopravy ovláda spoločnosť Arriva, ktorá je dcérskou spoločnosťou nemeckých štátnych železníc.

Ján Košč
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Vodárne
Vodárne boli v roku 2001 v rámci privatizácie prevedené štátom na
príslušné samosprávy. Problematickými sa nakoniec ukázali viaceré
nedostatky tejto privatizácie, na ktoré v tomto roku poukázal Najvyšší
kontrolný úrad. Právna forma sprivatizovaných akcioviek nedostatočne
chránila verejný záujem, nebol obmedzený predaj akcií týchto akcioviek
súkromníkom a zároveň nebolo obmedzené právo vlastníkov akcií založiť akcie v prospech súkromných spoločností. Zásadne problémy z výsledkov takto zrealizovanej privatizácie hlásia minimálne v Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

Pošta
Ďalšou kapitolou bola „neprivatizácia“ Slovenskej pošty, ktorú čakali
zmeny v rozsahu služieb. Slovenskej pošte ostala zákonná povinnosť vykonávať služby predpísané zákonom, ale všetky ostatné služby boli deregulované a ich prevádzka bola umožnená súkromným spoločnostiam.
Čiže vykonávať tie najziskovejšie činnosti bolo umožnené každému, ale
povinnosť vykonávať služby podľa zákona ostala len Slovenskej pošte.
Potom sme sa čudovali, že Slovenska pošta postupne znižovala sieť svojich pobočiek a jej zamestnanci sa sťažujú na slabé mzdové ohodnotenie.

Východoslovenské železiarne
VSŽ boli sprivatizované v kupónovej privatizácií, po ktorej skončení ich
ovládol Alexander Rezeš, ako produkt mečiarovskej kapitálotvornej vrstvy. Jeho hospodárenie v Košiciach ukončilo nie zanedbávanie firmy,
pretože tá bola celý čas v rozvoji a prevádzkovom zisku až do roku 1998,
ale zadlžovanie firmy na nákup zbohatlíckych potešení, ako napríklad
nákup futbalového klubu Sparta Praha, a finančné tunelovanie firmy.
Po zmene vlády v roku 1998 banky vyhlásili nad VSŽ cross default a následne z rozhodnutia vtedajšej vlády došlo k prevodu vlastníctva firmy
na americkú korporáciu U. S. Steel. Američania sa zaviazali investovať
700 mil. USD, čo na začiatku svojej prítomnosti aj splnili. Dnes 20 rokov
po akvizícii fabriky však ekonómovia a politici hovoria o dojnej krave,
odsatých miliardách a zásadnom investičnom dlhu, ktorý ohrozuje budúcnosť firmy a existenciu oceliarstva na Slovensku.
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Bezpečnosť a odliv ziskov
Dnes po viac ako tridsiatich rokoch, počas ktorých sme absolvovali sériu
privatizácii a dookola počúvame ako je štát, či samospráva zlým vlastníkom, by sme si zaslúžili skutočne serióznu debatu na túto tému. Čo nám
privatizácia dala a čo vzala.
Či sme neohrozili svoju potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť bezhlavou privatizáciou potravinárskeho priemyslu. Či sme neohrozili našu
energetickú bezpečnosť tým, že sme tieto firmy previedli do zahraničných rúk. Či sme neohrozili existenciu hutníctva na Slovensku. Či vôbec
vieme, kto dnes ovláda vodárenské spoločnosti. Podľa obhajcov privatizácie, hlavne tej do zahraničných rúk, nám mal tieto straty vynahradiť
pozitívny vplyv priamych zahraničných investícií. Podľa najnovších dát
z dielne výskumníkov Národnej banky SR a ETUI bol pozitívny vplyv zahraničných investícií limitovaný a preceňovaný. Bez rozvoja domácich
firiem a investícií do výskumu a vývoja sa naša ekonomika nemôže pohnúť. Na naštartovanie takéhoto posunu však v našej ekonomike chýbajú
zdroje, ktoré každoročne odchádzajú do zahraničia vo forme odlivu ziskov.

Ján Košč

25

KAM ODCHÁDZA VŠETKA PRÁCA?
ZÁHADA RASTÚCEJ PRODUKTIVITY
A KLESAJÚCEJ ŽIVOTNEJ ÚROVNE
Marek Dobeš / 16. októbra 2020
Zažívame epochu bezprecedentného technologického pokroku. Ľudstvo
má stále pokročilejšie technológie, avšak výhody tohto pokroku nepociťuje každý rovnako. Z každého vyprodukovaného eura ide 27 centov
jednému percentu najbohatších a iba asi 9 centov polovici populácie
s najnižšími príjmami (OSN, World Social Report, 2020). Príjmová nerovnosť rastie. Dôvodov je viac, pozrime sa na dva hlavné.

Klesajúca progresivita daní
Dane na najvyššie príjmy v bohatých krajinách klesli v priemere z 66%
v roku 1981 na 43% v roku 2018. Bohatším tak zostáva z ich príjmov
stále viac. Aká je situácia na Slovensku? Pozrime sa na vývoj hlavných
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súčastí príjmov štátneho rozpočtu v rokoch 2017 až 2019 a prognózu na
ďalšie roky, ktoré publikovalo Ministerstvo financií SR.
Najplochejšiu krivku má daň z príjmov právnických osôb. Dane, ktoré
platia firmy, sa na štátnom rozpočte zúčastňujú najmenej a najmenej
stúpajú. O niečo viac stúpajú dane z príjmov fyzických osôb. Iba tieto
dve kategórie daní sú u nás progresívne, i keď máme iba dve pásma progresivity a i tá najvyššia sadzba je v porovnaní s mnohými krajinami EÚ
stále nízka.
Stúpajúcu tendenciu majú dane na tovary a služby, ktoré sú rovné. Bez
ohľadu na to, koľ ko toho spotrebujete, bez ohľadu na to, koľ ko máte peňazí, platíte rovnaké percento DPH.
Poslednou a najväčšou položkou sú odvody do sociálnej a zdravotných
poisťovní. Tie majú i najstrmšie rastúcu krivku. Sú kombináciou rovnej sadzby a regresívnej sadzby, pretože majú strop na výšku poistného.
I keď zarábate extrémne veľa, platíte rovnakú sumu ako niekto, kto zarába menej.

Znižovanie výdavkov na prácu
Ďalším faktorom zvyšovania príjmovej nerovnosti je znižovanie výdavkov na prácu. Technologický pokrok nám umožňuje vyrábať stále viac
s použitím čoraz menej pracovníkov. Peňazí, ktoré odchádzajú na zaplatenie práce – teda bežným ľuďom, je stále menej. Možno sa nemení počet
pracovných miest, ale mení sa kvalita pracovného miesta a mzda. Nižšie
mzdy umožňujú vyrábať výrobky lacnejšie a predať ich viac. Avšak zatiaľ čo znižovanie mzdy sa dotkne negatívne príjmov ľudí, vyššie tržby
za výrobky sa nepremietnu do ich príjmov, ale iba do príjmov vlastníkov
firiem – teda bohatých. Niekto by mohol argumentovať, že ak sa firme
lepšie darí, bude platiť vyššie dane a obohatí štát, ktorý potom môže tieto príjmy distribuovať napríklad do sociálnych služieb. Ale ako sme videli na grafe vyššie, nie je to tak, príjmy štátu z daní právnických osôb
príliš nerastú.

Ekonomika a morálka
A tu sa dostávame z oblasti ekonómie do oblasti morálnej filozofie. Samozrejme, keď vám majú niečo zdaniť, nie je dôležité aká je veľ ká daň,
Marek Dobeš
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ale koľ ko vám po zdanení zostane. Podstatne lepšie je na tom niekto,
komu 90% daňou zdania jeden milión ako niekto komu 15% daňou zdania desať tisíc. Pri nedostatku progresívnych daní tak bohatým zostáva
k dispozícii stále viac peňazí.
Mali by teda bohatí prispievať viac? Nie – hovoria bohatí a tí chudobní,
ktorí dúfajú, že aj oni raz budú bohatí. Pozrime sa na dva argumenty,
ktoré hovoria v prospech odpovede áno. Pickettová a Wilkinson vo svojej vedecko-populárnej knihe Rovnováha argumentujú, že spoločnosti
s nižšími príjmovými rozdielmi sú lepším miestom pre život – aj pre bohatších. Príkladom môže byť viac kriminality či extrémizmu v menej
rovnostárskych spoločnostiach, ktoré znižujú kvalitu života i bohatých
ľudí. Druhým argumentom je blížiaca sa ekologická kríza a potreba mobilizácie obrovských zdrojov na jej odvrátenie. Ak by sme prijali prístup
rovných daní k financovaniu boja proti kríze, môžeme dopadnúť ako vo
Francúzsku, kde protesty Žltých viest začali kvôli zavedeniu (rovnej)
ekologickej dane na motorové palivá. Ľudia s nižšími príjmami majú
omnoho nižší disponibilný príjem – po zaplatení životných nevyhnutností im zostáva mizivé percento na úspory či na veci, ktoré by zvýšili
kvalitu ich života. Preto budú omnoho menej náchylní platiť ekologické
dane na podporu ekologických riešení.
Ľudia by tu nemali byť pre ekonomiku, ale ekonomika pre ľudí. V minulosti boli dane omnoho progresívnejšie, a napriek tomu mali bohatí
ľudia dostatok peňazí na spokojný život. Iba kohézna ľudská spoločnosť
bude schopná čeliť budúcim environmentálnym, technologickým či
pandemickým výzvam. Ak sa bude otvárať priepasť medzi skupinami
ľudí, bude ľudstvo ako celok omnoho zraniteľnejšie.
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PREČO SÚ ODBORY DÔLEŽITÉ
PRI RIEŠENÍ GLOBÁLNEJ KLIMATICKEJ KRÍZY?
Monika Uhlerová / 23. októbra 2020
Súčasná post-industriálna spoločnosť stavia odbory pred nové výzvy,
medzi ktoré možno zaradiť tzv. 4. priemyselnú revolúciu spojenú s digitalizáciou a automatizáciou a klimatické zmeny. V oboch prípadoch
môžeme predpokladať vážne dosahy aj na svet práce, pracovno-právne
vzťahy, oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, štruktúru a charakter trhu práce.
Dané výzvy sa spájajú s nevyhnutnosťou posilňovania a dodržiavania
sociálnych práv, vytváraním kvalitných a hlavne udržateľných pracovných miest, skracovaním pracovného týždňa, znižovaním daňového zaťaženia práce, vyšším zapojením žien a mladých ľudí do rozhodovacích
procesov, nerovným zaobchádzaním so zamestnancami a zamestnankyňami na pracovisku, či sociálnou inklúziou marginalizovaných skupín.
A práve odbory musia byť nositeľom týchto tém, poukazovať, vytvárať
tlak na vlády a hľadať riešenia pre zaistenie udržateľného rozvoja.
Podľa správy Medzinárodnej organizácie práce z roku 2019 pod názvom
„Vplyv tepelného stresu na produktivitu práce a dôstojnú prácu“ sa predpokladá, že globálne zvýšenie teploty o 1,5 °C do konca tohto storočia
spôsobí už v roku 2030 stratu 2,2 % z celkového pracovného času na celom svete, čo je strata zodpovedajúca 80 miliónom pracovných miest na
plný úväzok. To zodpovedá celosvetovým ekonomickým stratám vo výške 2 400 miliárd USD.
Správa navyše varuje, že ide o konzervatívny odhad, pretože predpokladá, že globálny priemerný nárast teploty neprekročí 1,5 °C. Pri uvedených prepočtoch sa taktiež predpokladá, že práce v poľnohospodárstve
a stavebníctve, čiže v dvoch odvetviach najviac postihnutých tepelným
stresom, sa vykonávajú v tieni. Tieto môžu byť, samozrejme, vyššie, ak
globálny priemerný nárast teploty prekročí už spomínaný 1,5 °C. Tepelný stres znamená teplo, ktoré presahuje to, čo telo dokáže tolerovať bez
toho, aby utrpelo fyziologické poškodenie. Zvyčajne sa vyskytuje pri teplotách nad 35 °C, pri vysokej vlhkosti.
Monika Uhlerová
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Nadmerné teplo počas práce predstavuje zdravotné riziko; obmedzuje
fyzické funkcie a schopnosti pracovníkov, pracovnú kapacitu a tým aj
produktivitu. V extrémnych prípadoch to môže viesť k úpalom, ktoré
môžu byť smrteľné.
Sektorom, od ktorého sa očakáva, že bude celosvetovo najviac zasiahnutý, je poľnohospodárstvo. V poľnohospodárstve pracuje na celom svete
940 miliónov ľudí. Predpokladá sa, že do roku 2030 bude predstavovať
60 % globálneho pracovného času strateného v dôsledku tepelného
stresu. Odvetvie stavebníctva bude mať tiež vážne následky s odhadom
straty 19 % globálneho pracovného času. K ďalším obzvlášť ohrozeným
odvetviam patria napr. zber odpadu, riešenie mimoriadnych, resp. havarijných situácií, opravárske práce, doprava, cestovný ruch, šport a niektoré práce v priemysle.
Dôsledky budú nerovnomerne rozložené po celom svete. Očakáva sa, že
regióny, ktoré stratia najviac pracovného času, sú južná Ázia a západná
Afrika, kde v roku 2030 dôjde k strate približne 5 % pracovného času.
Najvýznamnejšie hospodárske straty navyše utrpia ľudia v najchudobnejších regiónoch. Predpokladá sa, že krajiny s nižším stredným a nízkym príjmom budú trpieť najviac, a to najmä preto, že majú menej zdrojov, aby sa účinne prispôsobili zvýšenému teplu.
Ekonomické straty spôsobené tepelným stresom preto posilnia už existujúce nerovnosti, najmä vyššiu mieru chudoby, neformálne a prekérne
pracovné miesta, samozásobiteľské poľnohospodárstvo a nedostatočnú
sociálnu ochranu. Medzi sociálne dôsledky tepelného stresu bude patriť
zvýšená miera migrácie, keďže pracovníci opúšťajú vidiecke oblasti, aby
hľadali lepšie podmienky na život a prácu.
Prechod na nízkouhlíkové až uhlíkovo neutrálne hospodárstvo počas
niekoľ kých najbližších dekád je výzvou pre všetky krajiny vrátane celej
Európskej únie. K tejto zmene je potrebné pridať rozsiahlu priemyselnú
transformáciu a technologické zmeny v súvislosti s postupnou automatizáciou, robotizáciou a digitalizáciou, či vytváranie a uplatňovanie nových biznis modelov. Takáto tranzícia úplne pretvorí trh práce, čo generuje nové príležitosti, ale zároveň aj riziká, nové pracovné miesta, ale na
druhej strane zánik, presun alebo nahradenie existujúcich profesií úplne
novými, ako aj požiadavky na nové zručnosti, znalosti a kompetencie.
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Určité hospodárske odvetvia a regióny budú viac negatívne ovplyvnené ako iné. A práve predvídanie týchto trendov a ich dopadov na zamestnancov musí byť v súčasnosti jednou z kľúčových aktivít odborov.
Klimatické plánovanie a s ním súvisiace politiky ponúkajú príležitosť
odborom zvýšiť pochopenie prichádzajúcich zmien a ich vplyvu na klimatickú politiku.
Klimatická kríza stavia odbory a pracujúcich pred vážne otázky poukazujúce na jej sociálne dosahy. Očakávané zmeny sa nezaobídu bez vážnej transformácie ekonomických modelov a následných hospodárskych
dosahov. V dôsledku toho možno očakávať nárast odvetvových a regionálnych rozdielov, a to závisiac od ich hospodárskej orientácie, a s tým
spojeného sociálneho napätia a konfliktov. Klimatická kríza prináša príležitosti, ale aj ohrozenia. Investície do obnoviteľných zdrojov energie
a energetickej efektívnosti podnietia vznik nových pracovných miest
napr. v základnej výrobe, strojárstve, výrobe dopravných zariadení a výbavy a pod. v nadväzujúcich odvetviach.
V EÚ sa v tzv. „eko-priemysle“ predpokladá asi 1 – 2 % zamestnancov
z celkovej pracovnej sily (čo je asi 4,2 mil. pracovných miest). V niektorých
krajinách ako napr. Nemecko je “eko-sektor” už teraz väčší ako napríklad
letecký priemysel alebo obrana. Niektoré odvetvia predpokladajú vyššiu
dynamiku rastu, napr. obnoviteľné zdroje, výroba zariadení na úsporu
tepla a energie, odpadové hospodárstvo. Podľa Európskej komisie odvetvie obnoviteľných zdrojov energie má potenciál vygenerovať až 3 milióny pracovných miest do konca roku 2020.
Napriek týmto optimistickým víziám sa na druhej strane možno obávať
značných rizík, ktoré budú pozostávať z nižšieho dopytu po istých výrobkoch, vyšších potrebách investovať v súlade s prísnejšími environmentálnymi štandardami. V niektorých odvetviach vývoj technológií
môže viesť k vyššiemu stupňu automatizácie a nižšej potrebe pracovnej
sily. S opatreniami v boji proti klimatickým zmenám ide ruka v ruke aj
4. priemyselná revolúcia, čo môže viesť k zvýšenej miere flexibilizácie
a prekerizácie práce, vzniku nových sociálnych rizík a vytvárania nových sociálnych skupín, kde budú opäť tzv. konkurencieschopní, ohrození a vylúčení a následnej polarizácie spoločnosti a to v dôsledku útlmu
niektorých odvetví a zániku pracovných miest.
Monika Uhlerová
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Riziká sa vynárajú i v redukcii sociálnych štandardov a oslabení systémov sociálneho zabezpečenia a znižovaní podielu práce na národnom
bohatstve. Tranzícia ovplyvní aj kvalitu pracovných miest a pracovné
podmienky. Môže viesť k viac fragmentovaným ekonomikám, čo oslabí
odbory a samotné kolektívne vyjednávanie. Z uvedených dôvodov bude
nevyhnutné prebudovať verejné politiky.
Cesta vedie cez nástroje daňovej, sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej politiky, posilňovanie príjmov verejných rozpočtov napríklad cez oveľa ambicióznejšie daňové mixy, presun daňového bremena z práce na kapitál,
progresívne zdaňovanie a platby do schém zdravotného a sociálneho zabezpečenia, zavedenie nových alebo posilnenie u nás skôr marginálnych
daní, napr. daň z luxusu, majetkové dane, environmentálne dane, digitálne dane, dane z robotov, ďalej posilnenie sociálneho dialógu ako garancie sociálneho zmieru a prevencie sociálnych konfliktov na všetkých
úrovniach horizontálnej i vertikálnej, legislatívne ukotvenie nových potrieb v oblasti BOZP a pracovno-právnej. Na európskej i národných úrovniach bude nevyhnutné vytvoriť dostatočné finančné zdroje na zvládnutie hospodárskej transformácie a zamedzenie očakávaným negatívnym
sociálnym javom a dopadom.
Ak sa odbory majú stať dôležitými aktérmi pri tvorbe nových klimatických politík, je dôležité, aby ich predstavitelia i členovia porozumeli, prečo je tranzícia nevyhnutná, čo prinesie, a ako k nej prispieť. Akú
úlohu teda zohrávajú odbory v otázke globálnej klimatickej krízy? Ich
nezastupiteľné miesto sa javí v niekoľ kých úrovniach, a to globálnej
(celosvetovej, univerzálnej) ako najmasovejšieho demokratického hnutia pracujúcich na svete, ale aj európskej, národnej, regionálnej, lokálnej
a odvetvovej. Dôležitá úloha odborov sa javí aj v ich role:
1. ako sociálneho aktéra a nositeľa témy a hlavne osvety smerom k svojim členom a zamestnancom, ale aj smerom k širokej verejnosti,
2. ako nositeľa nátlakovej politiky smerom k vládam (vláde) na národnej a nadnárodnej úrovni, ale aj smerom k zamestnávateľom,
3. ako mediátora medzi vládou prijímajúcou a realizujúcou verejné politiky a zamestnancami, ktorých sa opatrenia týchto politík budú dotýkať,
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4. ako spolutvorcu verejných politík, teda aj novej klimatickej politiky,
s ohľadom na reprezentáciu záujmov zamestnancov,
5. ako iniciátora legislatívnych opatrení v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky, ktoré jednak garantujú citlivú a spravodlivú tranzíciu,
jednak ochránia zamestnancov, ktorí by mohli byť touto transformáciou negatívne dotknutí. Zároveň iniciujú legislatívne opatrenia
v pracovno-právnej oblasti a v oblasti BOZP, ktoré reagujú na aktuálne
potreby a meniace sa podmienky z dôvodu existujúcich dosahov klimatických zmien, ako je napríklad úprava či skracovanie pracovného
času, zabezpečovanie pitného a ochladzovacieho režimu, ochranné
pracovné prostriedky, využitie sociálneho fondu a pod. V tomto ohľade bude na význame naberať aj sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, ktoré dokáže flexibilnejšie a promptne reagovať na vznikajúce
potreby zamestnancov i zamestnávateľov v porovnaní s legislatívnym procesom.
6. ako garanta spravodlivej tranzície a dohliadača (watch-dog) nad prijímaním a realizáciou opatrení verejnej politiky s dôrazom na solidaritu a sociálnu spravodlivosť, so zachovaním čo najvyššej možnej
ochrany alebo prevencie pred možnými sociálnymi rizikami a negatívnymi sociálnymi javmi.
Úloha odborov na všetkých úrovniach, podnikovej, národnej, európskej
i medzinárodnej, bude aj v tomto transformačnom procese nezastupiteľná. Je to jeden z mála nástrojov pracujúcich, cez ktorý môžu bojovať
za svoju ochranu a zachovanie už existujúcich či vydobytie ďalších sociálnych štandardov a opatrení smerujúcim k sociálnej spravodlivosti,
zabezpečeniu, solidarite, zachovaniu dôstojnej práce a dôstojného života
vôbec.

Monika Uhlerová
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SKRACOVANIE PRACOVNÉHO ČASU
Ján Košč / 30. októbra 2020
Skracovanie pracovného času je nevyhnutnosť, ktorá vyplýva nielen
z faktu o bezprecedentnom zvyšovaní produktivity práce za posledné
storočie, ale aj z výziev, ktoré pred nami stoja z hľadiska presadzovania
priemyslu 4.0. Hlavnými dôvodmi na skracovanie pracovnej doby by
však mali byť dôvody ekologické a spoločenské.
Ak sa na Slovensku vyskytnú návrhy na skracovanie pracovného času,
tak sa zväčša okamžite objavia aj poplašné rečí o znižovaní miezd a nedostatku pracovnej sily. Pozrime sa na ich relevanciu.
V roku 1918 v novovzniknutej ČSR bol ako v prvej demokratickej krajine zavedený osemhodinový pracovný deň (šesť pracovných dní). A hoci
išlo o významnú redukciu vtedajšieho pracovného času, tak táto reforma prebehla bez znižovania miezd. Rovnako po roku 1918 nenastala situácia, že by bol zrazu problém s nedostatkom zamestnancov.

Hi(y)stéria sa opakuje
Pozrime sa však, čo aktuálne hovoria o prípadnom skracovaní pracovného času biznismeni a ekonomickí analytici:
“Skrátenie pracovnej doby by znamenalo nevyhnutnú potrebu prijať ďalších
zamestnancov, a to najmä vo firmách, ktoré majú nepretržitú prevádzku.
Mnohé priemyselné podniky už v súčasnosti odmietajú zákazky pre nedostatok ľudí,“
Róbert Verbich, prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu (zdroj)

„Problém môžu mať firmy, ktoré už dnes pri nízkej miere nezamestnanosti
nevedia nájsť dostatok ľudí na svoj ďalší rast,“
Michal Lehuta, ekonomický analytik VÚB (zdroj)

Tieto tvrdenia, akoby odkopírovali od politikov ČSSR zo šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V tej dobe prebehla v ČSSR ďalšia reforma pra34
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covného času, ktorá priniesla zásadne skracovanie pracovného času a aj
vtedy sa objavovali kuvičie hlasy:
„Česko-slovenský ekonóm Miloš Pick (pracoval aj v Bratislave) si pred desiatimi rokmi zaspomínal, ako ťažko bolo ešte aj v roku 1960 presvedčiť najvyšších predstaviteľov KSČ o výhodách voľnej soboty. Nevedeli si jednoducho
predstaviť, že v trvale nedostatkovej ekonomike možno vyššou produktivitou práce nahradiť „výpadok“ 15 percent pracovného času (v Československu vtedy platil 46-hodinový pracovný týždeň s množstvom nadčasov). „Veď
to je, akoby vypadol jeden milión pracovníkov, a my už teraz máme ľudí
málo,“ namietali vo vedení štátostrany.“
(zdroj)

„Skrátenia pracovného týždňa sa obával najmä Antonín Novotný, myslel si,
že to rozvalí ekonomiku, najmä preto sa experimentovalo, kým ho nevystriedal Alexander Dubček“
Bohumil Šimon, ekonóm (zdroj)

Aj napriek úplne rovnakým protiargumentom vtedajších vrcholových
nomenklatúrnikov a dnešných podnikateľov sa skrátenie pracovnej doby
v roku 1968 uskutočnilo. Stalo sa tak aj vďaka tomu, že vtedajší ekonómovia, ktorí túto problematiku na centrálnej úrovni riadili, presvedčili
vtedajších najvyšších predstaviteľov aj sériou úspešných experimentov.

Dostatok úspešných experimentov
Úspešné experimenty a spôsoby skracovania pracovného času sa nájdu aj dnes na celom svete a tak už nie je potrebné podobným spôsobom
experimentovať, ako experimentoval minulý režim v Československu.
Namiesto zbytočných rečí o tom, ako to nejde, treba hľadať cesty, akým
spôsobom môžeme skracovanie pracovného času uskutočniť. Inšpiratívnych spôsobov sa nájde podstatne viac, ako si nižšie uvedieme.

Švédske príklady
V roku 2015 prebehol 18 mesačný experiment v domov sociálnych služieb pre seniorov vo švédskom Gothenburgu. Počas experimentu bol
zavedený 6 hodinový pracovný deň a táto zmena prinieslo niekoľ ko
Ján Košč

35

zaujímavých benefitov. Zvýšila sa spokojnosť zamestnancov i klientov,
zásadne sa znížil stres zamestnancov a aj ich práceneschopnosť. Experiment bol po 18 mesiacoch vyhodnotený ako úspešný no zároveň ukončený z dôvodu zvýšených finančných nákladov o 20-30% pre samosprávu. Nakoľ ko znížený pracovný čas si vyžadoval najatie vyššieho počtu
zamestnancov. Finančné náklady a prínosy experimentu však boli počítané len na úrovni samosprávy a neboli urobené prepočty na národnej úrovni. Zavedenie takéhoto pracovného času by pravdepodobne,
prostredníctvom úspor na výdavkoch sociálneho systému a zdravotnej
starostlivosti, prevýšilo náklady takejto zmeny.
Švédske serviscentrum Toyoty prešlo na šesťhodinový pracovný deň bez
zníženia miezd už pred 18 rokmi a v tomto režime dodnes bez problémov
funguje. Na začiatku experimentu stála nespokojnosť zákazníkov s dlhými čakacími lehotami. Manažment vymyslel nový systém dvoch po sebe
idúcich zmien, rannej a poobedňajšej (servis je otvorený 12 hodín denne namiesto dovtedajších 8) kde sa strieda 36 mechanikov. Po zavedení
zmeny boli značne skrátené čakacie lehoty. Zásadne stúpla spokojnosť
zákazníkov aj zamestnancov. A aj napriek vyšším personálnym nákladom vzrástol zisk serviscentra o 25%. Zároveň v serviscentre významne
klesla fluktuácia a v prípade potreby nemá firma problém nájsť nového
zamestnanca.

Novozélansky úspech
V novozélandskej firme Perpetual Guardian prebehol v roku 2018 experiment so zavedením štvordňového pracovného týždňa so zachovaním
miezd. Experiment prebiehal pod dohľadom profesora Jarroda Haara
z Aucklandskej univerzity, pričom výsledky experimentu boli jednoznačne pozitívne. Pred zavedením zmeny bolo s vyvážením svojho osobného
a pracovného života spokojných 54% zamestnancov, po zavedení zmeny
78%. Pracovný stres poklesol o 7 p.b. zo 45% na 38%. Angažovanosť zamestnancov stúpla o 5 p.b. zo 79% na 84% a angažovanosť v organizácii
sa zlepšila o 20 p.b., zo 68% na 88%. Na základe týchto výsledkov vedenie firmy rozhodlo, že experiment plynulo prejde do reality a k predchádzajúcemu pracovnému času sa už nevrátia.
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Japonské prekvapenie
V roku 2019 experiment so štvordňovým pracovným týždňom prebehol
v japonskej pobočke Microsoftu. Počas experimentu došlo k ohromujúcemu nárastu produktivity práce. Štyridsať percentný rast bol prekvapením aj pre najväčších nadšencov skracovania pracovnej doby. Okrem
tohto výsledku bol zaznamenaný pokles spotreby elektrickej energie
o 23%. A pokles vytlačených strán kancelárskeho papiera o 59%. A samozrejme, aj spokojnosť zamestnancov zásadne vzrástla.

Slovenské príklady
Aj na Slovensku sa nájde niekoľ ko príkladov firiem/sektorov, ktorých zamestnanci pracujú v skrátených režimoch. Zamestnanci verejného sektora, ktorých sa dotýkajú kolektívne zmluvy (úradníci, školstvo, policajti, atď) robia namiesto 40 hodín týždenne, 37,5 hodiny týždenne a tí, čo
pracujú v nepretržitej prevádzke, len 35 hodín týždenne. Zamestnanci
ŽSR pracujúci v nepretržitej prevádzke odrobia týždenne 36 hodín. Zamestnanci U. S. Steel Košice aktuálne robia 35,5 hodinový týždeň s niektorými výnimkami dohodnutými v kolektívnej zmluve. Všetky slovenské príklady skracovania pracovnej doby prebehli bez krátenia miezd.

Ako sa dá
Úspešne experimenty zo sveta, ako aj príklady dobrej praxe na Slovensku
ukazujú, že skracovanie pracovnej doby je nielen realizovateľné, ale má
aj množstvo ďalších pozitívnych benefitov. Preto namiesto hľadania dôvodov, prečo sa to nedá, treba hľadať spôsoby ako sa dá. Ak biznisu a politikom nestojí zvýšenie spokojnosti zamestnancov, zlepšenie ich zdravia,
zníženie stresu, nezamestnanosti a nerovnosti, za to, aby hľadali spôsoby skracovania pracovnej doby. Tak by mali počúvať na zvýšenie produktivity, zníženie chybovosti, úrazovosti a nehôd, vyššie skóre angažovanosti, lepšiu tímovú spoluprácu, vyššiu zákaznícku spokojnosť, atď.
Skracovanie pracovnej doby so sebou samozrejme prináša aj problémy,
ktoré bude potrebné riešiť. Pozitívnych benefitov je však omnoho viac
a tie vyvážia akékoľvek problémy a nedostatky takýchto zmien.

Ján Košč
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NEEXISTUJE OBED ZADARMO
Brigita Schmögnerová / 6. novembra 2020
Koncept známy ako spoločenská zodpovednosť podnikov (v angličtine
Corporate Social Responsibility, v skratke CSR) vyjadruje dobrovoľné
správanie podnikov, ktorým podnik preukazuje svoju starostlivosť o zamestnancov, životné prostredie, o rozvoj komunity, kde je lokalizovaný
a pod.
V ostatných dvoch desaťročiach koncept CSR získava nový rozmer: teória hovorí o politickej CSR, inými slovami, o politickej úlohe biznisu.
Nemá sa na mysli ani lobing, ani obsadzovanie vládnych postov z radov
biznisu (tzv. otáčacie dvere), ale nahradzovanie vlády, resp. štátu biznisom, ktorý preberá jeho úlohy ako napríklad sociálnu úlohu štátu, úlohu produkovať tzv. verejné statky (t.j. zabezpečuje vzdelanie, zdravotnú
starostlivosť a pod.) Inými slovami, pre takýto biznis zisk prestáva byť
kľúčovým motívom. Tento koncept eliminuje základný rozdiel medzi
biznisom a štátom reprezentovaným vládou: cieľom biznisu vytvárať
a reprodukovať zisk, cieľom štátu starať sa o verejné blaho.
Základným problémom nie je otázka motivácie biznisu. Základným
problémom je, že takáto „sociálna a politická“ zodpovednosť podniku nie
je legitimizovaná demokratickou väčšinou a v demokratickom štáte je
preto neprípustná.
Teória je nepochybne vzdialená realite. Prieskum na vzorke 1295 respondentov, ktorý uskutočnila Fakulta managementu UK v Bratislave
ukázal, že až pre 98% slovenských podnikateľov je na prvom mieste ich
motivácie zisk. Z desiatich hodnôt na chvoste rebríčka skončili spoločenské dobro a rozvoj zamestnanosti. Kríza vyvolaná pandémiou Covidu-19
túto motiváciu ešte prehĺbila.

Žiadame od vlády efektívnu a dostatočnú pomoc
Aj zarytí advokáti trhu sa v krízach dožadujú pomoci od štátu. Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov na rokovaní Ekonomického
krízového štábu počas prvej vlny pandémie viackrát upozorňovali na
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oneskorenie, nedostatočnú výšku a administratívnu náročnosť pomoci
štátu podnikateľom. Porovnávali ju s razantnými opatreniami nemeckej
vlády, či Česka.
V prvej vlne reagovala vláda neskoro a málo, a uvidíme, či to tak bude
i v druhej vlne. Minister a podpredseda vlády chce riešiť najväčší hospodársky prepad po 2. svetovej vojne antibyrokratickými balíčkami…
Ako v každej kríze aj v tejto budú víťazi a porazení. Za skutočných víťazov krízy označil eurokomisár pre hospodárstvo a dane Paolo Gentiloni
gigantické digitálne spoločnosti. Amazon a ďalšie spoločnosti pod skratkou GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) sú nepochybne čistí víťazi
krízy. V druhom štvrťroku príjmy Amazonu z e-obchodu napríklad oproti minulému roku vzrástli o 47,8 % na 45,9 mld USD. Jeff Bezos, majiteľ
Amazonu, už po tretí rok zostáva najbohatším človekom na svete s viac
ako 110 mld USD.

Niečo za niečo, alebo neexistuje obed zadarmo
Neočakávajme, že slovenskí podnikatelia – a tobôž v týchto časoch – prepadnú horlivosti a začnú sa všetci eticky chovať a pozerať za horizont Covidu 19. Že budú riadne odvádzať dane, zisk budú investovať do zelenej
a digitálnej transformácie, a pod. Ak vláda chce poskytnúť pomoc biznisu, mala by to urobiť rýchlo a efektívne, ale za presne určených podmienok. Ako hovoria prívrženci trhovej spoločnosti: neexistuje obed zadarmo. Preto za poskytnutú pomoc musí vláda žiadať recipročný záväzok
biznisu. Kurzarbeit je určený na zachovanie zamestnanosti. Ak podnik
tento druh pomoci dostane a napriek tomu zamestnancov prepustí,
musí vláda vymôcť vrátenie finančnej pomoci.
Nemecká i francúzska vláda zvažujú, že pomoc poskytnutú veľ kým spoločnostiam vymenia za vlastnícku účasť v nich. Možnosť hoci len dočasného „znárodnenia“ u nás je ideologicky absolútne vylúčená. Štát je zlý
vlastník, je novodobé krédo.
Viaceré vlády zásadne neposkytujú žiadnu pomoc neplatičom daní. Ak
u nás okolo 60% podnikateľských subjektov neodvádza daň, bolo by to
zrejme likvidačné. Ale pomoc by nemali dostať žiadne podniky, ktoré sú
zakotvené v daňových rajoch, ako o tom rozhodli napríklad vlády Francúzska a Dánska.
Brigita Schmögnerová

39

Naopak, Oxfam America, americká organizácia na boj s chudobou navrhuje, aby víťazi koronakrízy boli zdanení dodatkovou „pandemickou“
daňou. Mohli by ňou byť zdanené farmaceutické spoločnosti, ktoré už
teraz zarábajú na vakcíne, spoločnosti, ktoré zarábajú na kovidových testoch – u nás súkromné laboratória, pre ktoré je koronakríza požehnaním
a samozrejme digitálne spoločnosti. Táto kríza je jedinečnou príležitosťou dohodnúť sa na digitálnej dani – ak nie na pôde OECD aspoň na pôde
EÚ.
Európska centrálna banka (ECB) ešte v marci t.r. požiadala bankový sektor v eurozóne, aby až do 1. októbra tohto roka nevyplácal dividendy za
roky 2019 a 2020 a aby zisk nepoužil na odkupovanie svojich akcií. Chce,
aby zisky použili na posilnenie svojej odolnosti pre prípad ťažších časov.
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) prišiel s rovnakou iniciatívou pre poisťovací sektor. Napriek
tomu najväčšie nemecké poisťovne Allianz, Munich Re ale aj Allianz
– Slovenská poisťovňa, a.s. toto odporúčanie ignorovali a odporúčania
ECB nedodržali ani všetky slovenské banky.
Dividendy spolu vo výške 7,5 mld eur si vyplatia automobilky ako Volkswagen, Daimler, BMW, ktoré patria medzi najzadlženejšie firmy na
svete, prepustili 200 tisíc zamestnancov a ťažili aj z kurzarbeitu.
To, čo neurobila nemecká vláda, by mala urobiť slovenská: neposkytnúť
pomoc žiadnemu podniku, ktorý vyplatí dividendy za rok 2019 a 2020.
Predpokladám, že generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a súčasne
charizmatický šéf Klubu 500 Vladimír Soták sa nebije za seba. Pomoc
by Železiarne Podbrezová podľa tohto návodu nemali totiž dostať. Valné
zhromaždenie dňa 29. júna 2020 rozhodlo o vyplatení dividend z nerozdeleného zisku roku 2019 pre všetky fyzické i právnické osoby, ktoré sú
majiteľmi akcií Železiarní Podbrezová a.s. k 10. júlu 2020…

40

Ekonomika a spoločnosť

EKONOMICKÁ DEMOKRACIA
Ján Košč / 13. novembra 2020
„Odborári a zamestnanci sa nemajú čo miešať do riadenia firiem, nemajú
zodpovednosť za firmu a nenesú podnikateľské riziko.“
Asi do takejto vety sa dajú zhrnúť odpovede podnikateľov a ich obhajcov
z radov politikov, na požiadavky väčšej ekonomickej demokracie.

Na jednej lodi?
A hoci sa vyššie uvedené výhrady na prvý pohľad môžu zdať logické, tak
vo svojej podstate také nie sú ani len náhodou. Zamestnanci a ich zástupcovia vo firme, odborári, alebo zamestnanecké rady, síce nenesú podnikateľské riziko, ale nesú na svojich pleciach zamestnanecké riziko. Ak sa
firmám nebude dariť, tak sa bude zhoršovať zamestnanecké prostredie
a prepúšťať. A tak, hoci podnikatelia počas súčasnej krízy hovoria, že sú
spolu so zamestnancami na rovnakej lodi. Realita ukazuje, že sú v tej istej
búrke, ale každý na svojom plavidle. Podnikatelia na luxusnej jachte so
záchrannými člnmi a zamestnanci na deravých bárkach bez vybavenia.

Nemecký príklad
Zamestnanecká demokracia funguje v rôznych formách zväčša v západnej Európe, kde sa miestami len sčasti zachovali nastavenia sociálnych
systémov a pracovných kódexov z obdobia po druhej svetovej vojne.
V Nemecku sú napríklad nastavené firemné procesy takým spôsobom,
že priamo volení zástupcovia zamestnancov (odborári a zamestnanecké rady) sú začlenení nielen do kontrolných procesov (dozorná rada), ale
minimálne s poradným hlasom aj v riadiacich orgánoch (predstavenstvo, štatutári, valné zhromaždenie, atď).
Zapojenie zástupcov zamestnancov do týchto orgánov vyplýva nielen
z legislatívneho hľadiska, ale napríklad aj z faktu, že na západ od hraníc
bývalého východného bloku boli a stále sú úplne normálnou súčasťou
reality zamestnanecké akciové spoločnosti, družstvá alebo zamestnanci,
priamo alebo nepriamo vlastniaci podiely vo svojich firmách.

Ján Košč
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A ako na Slovensku?
Na Slovensku sa síce počas privatizácie uskutočnilo viacero pokusov zamestnanecké akciovky, alebo zamestnanecké podiely na firmách založiť. Zväčša sa tieto pokusy, až na malé výnimky, nepodarilo dotiahnuť
do úspešného konca, alebo boli postupne zlikvidované. Rovnako sa na
Slovensku neuchytila družstevnícka forma podnikania. Asi aj pre sprofanovanie družstevníctva v minulom režime. Ako príklad úspešnej družstevnej firmy možno uviesť španielsky Mondragon Corporation.
Čo sa týka vyššie spomenutých foriem zamestnaneckej demokracie, existuje na Slovensku legislatíva, ktorá upravuje účasť zástupcov zamestnancov v dozornej rade akciových spoločností. Ak má takáto spoločnosť
viac ako 50 zamestnancov, tak si zamestnanci zo zákona volia zástupcu,
ktorý nemusí byť zamestnancom firmy. Musí však mať v rámci dozornej
rady tretinové zastúpenie.
Tento zákon je ale mnohými firmami obchádzaný transformáciou na
spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na iné právne formy, a tak
aj mnohé veľ ké firmy nemajú zriadené dozorné rady, a tým pádom ani
zamestnanci nemajú reálny prístup ku kontrolným mechanizmom.
KIA Slovensko, PCA Slovakia (Peugeot Citroen), U. S. Steel Košice, Whirlpool Slovakia, Schaeffler, Billa, Deutsche Telekom Systems Solutions
Slovakia, Continental Matador Rubber, to je len krátky výber spoločností
s tisíckami zamestnancov, ktoré majú štatút spoločností s ručením obmedzeným. V týchto spoločnostiach sa zamestnanci musia spoliehať
výlučne na informačnú povinnosť firiem smerom k odborom, podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Výnimka potvrdzujúca pravidlo
O podieľaní sa na riadení spoločností na Slovensku snáď ani netreba písať nejaké dlhé litánie, asi jedinou výnimkou je slovenský Volkswagen,
ktorého zamestnanci majú zastúpenie aj na riadiacich procesoch. Čo je
ale produktom korporátnej politiky a nemeckej i európskej legislatívy
v tejto oblasti.
Na Slovensku takáto legislatíva určite chýba. Problémom je ale fakt, že
ani relevantné politické strany hlásiace sa k ľavici nemajú vo svojich
programoch nič o ekonomickej demokracii. Odborové organizácie a aj
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prozamestnanecké neziskovky, ako napr. Pracujúca chudoba, už dlhodobo presadzujú zmenu legislatívy v oblasti zriaďovania dozorných rád,
aby aj s. r. o., v. o. s. a iné právne formy zamestnávateľských organizácií
mali povinnosť zriaďovať dozorné rady, ak je počet zamestnancov rovný
alebo vyšší počtu 50.

Švédska utópia
A keď už sme pri téme ekonomickej demokracie, v roku 1975 vznikol vo
Švédsku projekt ekonóma Rudolfa Maidnera, ktorý sa nakoniec nerealizoval, keďže sa v tej dobe začal v celom svete presadzovať, dnes už skrachovaný, takzvaný washingtonský konsenzus a neoliberálny model prietokovej ekonomiky.
Maidnerov projekt pozostával z tvorby tzv. robotníckych fondov, kde by
sa akumulovali prostriedky z nadbytočných ziskov veľ kých úspešných
podnikov a tieto prostriedky by boli postupne použité na získanie podielov vo firmách zamestnancami, čím by sa posilnila ekonomická demokracia. Tento model bol však postavený na centralizovanom kolektívnom
vyjednávaní, ktorý postupne erodoval na celom svete. V Škandinávii asi
najmenej, no ani tam sa neubránili liberalizácii kolektívneho vyjednávania.
Tento Švédsky, pripravovaný, no neuskutočnený experiment sa z dnešného pohľadu zdá byť utopickou víziou, no zvyšovanie demokracie na pracoviskách nemôže byť utópiou.

Ekonomická demokracia prináša pozitíva
Práve naopak, ide o jedinú funkčnú možnosťou, ktorá má potenciál odvrátiť rast príjmovej a majetkovej nerovnosti a eróziu sociálnej i politickej demokracie, ktorej sme svedkami po celom svete.
Firmy s vyššou mierou ekonomickej demokracie podľa mnohých výskumov vykazujú vyššiu mieru efektivity a produktivity, ako aj nižšiu mieru fluktuácie. Okrem ekonomických ukazovateľov by však mala v každej
firme hrať prím aj spokojnosť zamestnancov so zamestnaneckým prostredím.

Ján Košč
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EKONOMIKA VÍRUSU
Marek Dobeš / 20. novembra 2020
Žijeme v nezvyčajnej dobe. Ľudia po celom svete umierajú v miere, ktorá
sa dá pripodobniť iba k vojnám či obrovským prírodným katastrofám.
Jednou z mála nádejí na zlepšenie tohto stavu je vývoj očkovacej látky,
ktorá by postup vírusu spomalila. A podobne ako pri iných chybách súčasného ekonomického systému, ktoré táto kríza v plnej nahote odhalila
(ako podvýživenosť zdravotných systémov, nevýhodnosť školského systému pre deti zo sociálne slabších rodín či krehkosť sociálnej siete pre
ľudí bez príjmov), sa prejavujú i systémové nedostatky pri vývine liekov
a vakcín.
Na jednej strane je vývin očkovacej látky proti vírusu extrémne zložitá
vec, ktorá vyžaduje množstvo tvorivých nápadov, tvrdej práce, ľudí a peňazí. Na druhej strane všetkými týmito zdrojmi ľudská spoločnosť disponuje v dostatočnej miere. Keby sa zdroje jednotlivých štátov a firiem
spojili v koordinovanom úsilí, vývin vakcíny by išiel omnoho rýchlejšie
a zachránili by sa tisíce ľudských životov.
Skutočnosť je však taká, že sa pár veľ kých farmaceutických firiem preteká o to, kto vakcínu vyvinie skôr.
Svetová zdravotnícka organizácia spustila iniciatívu na zdieľanie informácií o technológii vývoja vakcíny (C-TAP), avšak farmaceutické firmy
sa podľa správy Amnesty International do iniciatívy nezapojili. Napriek
tomu, že zdieľanie vedeckých poznatkov extrémne urýchľuje vývoj, súčasný ekonomický model pre firmy nie je prioritne zameraný na ľudí
ale na zisk. Pre firmy je preto prioritné vyvinúť jedinečný produkt a zabezpečiť jeho maximálny predaj. Situáciu asi najlepšie vystihuje otázka,
ktorú si kládla veľ ká finančná firma Goldman-Sachs v jednej zo svojich
správ o biotechnológiách – „Je snaha o vyliečenie pacientov udržateľným
biznis modelom?”.
Druhá skutočnosť, ktorá odráža realitu súčasného systému je, že chudobnejšie krajiny pravdepodobne vakcínu dostanú neskôr, respektíve
jej dostanú menej, pretože si ju nebudú môcť dovoliť. Tento princíp sa
ukázal už na začiatku pandémie, keď bohatšie krajiny vykúpili ochranné
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pomôcky a na ostatné krajiny prišiel rad až oveľa neskôr. Podobne sa už
uzatvorili obchodné dohody medzi veľ kými farmaceutickými spoločnosťami a najbohatšími krajinami, ktoré určujú, že vakcíny budú prioritne dodávané týmto štátom.
V záujme čo najrýchlejšieho vývoja očkovacej látky štáty investujú nemalé prostriedky do výskumu. Avšak najmä prostredníctvom dotácií pre
veľ ké farmaceutické firmy. USA zo svojho štátneho rozpočtu dalo firme
Pfizer 1,95 mld dolárov, Novavaxu 1,6 miliardy, pre AstraZeneca 1,2 miliardy a podobne. Za to im firmy garantujú prednostné dodávky vakcín.
Podobné investície a zmluvy uzavrela s veľ kými farmaceutickými firmami i Európska únia.
Avšak napriek týmto veľ kým finančným injekciám zo strany štátu, súkromné firmy nie sú ochotné zdieľať výsledky svojho výskumu a zľaviť z patentovej politiky. Pripomína to situáciu z finančnej krízy, keď
štáty vo veľ kej miere dotovali banky a nežiadali za to nič naspäť. Zatiaľ
čo súkromné firmy čerpajú know-how zo štátom dotovaných univerzít
a štátnych výskumných inštitúcií napríklad pri medicínskom výskume,
patenty na lieky, ktoré vznikli aj na základe tohto výskumu už ostávajú
v súkromných rukách a sú často umelo predlžované (tzv. evergreening,
kde sa pred vypršaním lehoty patentu urobí mierna inovácia, ktorá mu
umožní existovať ďalšie roky).
V súlade s ideou katastrofického kapitalizmu Naomi Kleinovej sa pri každej katastrofe presúvajú prostriedky od štátov k veľ kým súkromným
spoločnostiam. Je to i preto, že štáty rezignovali na úlohu tvorcu a sú
iba v role facilitátora, keď nechávajú súkromnému sektoru priestor, aby
poskytoval služby nevyhnutné pre všetkých (banky, poisťovne, vývoj
liekov a podobne). Každá kríza potom vyžaduje od štátov dodatočné investície do týchto sektorov, keďže ich štát nevie zvládnuť sám a zároveň
sú pre chod spoločnosti nevyhnutné. A vlády si zvyčajne za tieto investície nežiadajú nič alebo iba málo naspäť. Prečo? To je otázka na ďalšiu
diskusiu, jedným z vysvetlení však môže byť napríklad efekt otáčavých
dverí, keď sa kariéra vrcholových politikov často presúva do veľ kých firiem (napríklad bývalý predseda Európskej komisie Barroso a Goldman
Sachs).

Marek Dobeš
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(PREČO) JE MINIMÁLNA MZDA DÔLEŽITÁ?
Monika Uhlerová / 27. novembra 2020
Už sa stalo takmer pravidlom, že každý rok od jari do jesene v témach
sociálnych a ekonomických púta mediálnu pozornosť najmä minimálna
mzda. Vyšší záujem médií je pochopiteľný, keďže problém minimálnej
mzdy v sebe ukrýva potenciál konfliktu najmä medzi odbormi a zamestnávateľmi, keďže ich pohľad a záujmy v tejto téme je, prirodzene, diametrálne odlišný.
Diskusie tento rok boli ešte okorenené sporom medzi odbormi a ministrom práce o zachovanie automatu na jej výpočet stanovenom v zákone
o minimálnej mzde a spôsobom, ako k tejto otázke minister v rokovaniach so sociálnymi partnermi pristupovalp. Nie je však cieľom tohto
príspevku popis a analýza uvedeného sporu, ktorý pretrváva a má širší
kontext, ale skôr úvaha nad dôležitosťou inštitútu minimálnej mzdy.
Vyjednávanie o minimálnej mzde v roku 2020 bolo zasadené do špecifických sociálnych, ekonomických a politických podmienok zásadne
ovplyvnených pandemickou situáciou. Skúsme sa však zamyslieť, prečo
by mala minimálna mzda vôbec rásť, prečo by mala vôbec existovať?
I keď má inštitút minimálnej mzdy a jej zvyšovania množstvo odporcov
najmä z prostredia zamestnávateľov a fanúšikov neoliberálnej ideológie hlásajúcej „menej štátu, menej regulácie“, v ekonomickom a sociálnom kontexte napĺňa niekoľ ko významných funkcií. V prvom rade je
to ochranná a motivačná funkcia, keďže zamestnancovi garantuje minimálny príjem, a tým vytvára istú záchrannú sieť, cez ktorú by nemal
prepadnúť do pasce chudoby.
Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť svojmu zamestnancovi za vykonanú prácu,
a súčasne sa považuje za minimálny štandard, ktorý by mal zamestnancovi zabezpečiť primerané životné podmienky. Výška minimálnej mzdy
tak predstavuje akúsi najnižšiu hranicu, od ktorej by sa mali odvíjať
mzdy v národnom hospodárstve danej krajiny. Predstavuje hranicu, pod
ktorú by príjem zamestnanca nemal klesnúť.
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Samozrejme, v tomto kontexte je dôležité hovoriť aj o výške minimálnej mzdy nie len v absolútnom vyjadrení, ale aj v parite kúpnej sily. To
znamená, čo si jej poberateľ môže za ňu kúpiť a či jej suma dokáže skutočne zabezpečiť dôstojný život jednotlivcovi (nie to ešte rodine), tak ako
to Slovensku dlhodobo odporúča Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva OSN. Aj z toho dôvodu odbory na Slovensku niekoľ ko rokov
požadovali stanovenie minimálnej mzdy ako 60 % priemernej mzdy, až
sa to v roku 2019 podarilo aj legislatívne presadiť.
Bez existencie vyššie uvedenej garancie hrozí riziko generovania pracujúcej chudoby a jej závislosti na sociálnom systéme. Čím je minimálna
mzda vyššia, tým je zamestnanec viac motivovaný pracovať a preferovať
zamestnanie pred poberaním rôznych sociálnych dávok, čo má dopady
aj na celkový systém sociálnej ochrany a zabezpečenia. Minimálna mzda
eliminuje rast šedej ekonomiky a čiernej práce, či vyplácanie istej časti
odmeny zamestnancovi takzvane „na ruku“.
Rastúce mzdy majú multiplikačný a stimulačný efekt, podporujú dynamiku spotreby, čo sa pozitívne prejavuje aj v príjmoch štátneho rozpočtu
ako aj samospráv, ale aj v raste tržieb podnikateľského sektora. Zároveň
rast minimálnej mzdy podnecuje celkový rast platov (vo verejnom a štátnom sektore) a miezd. Má taktiež významnú homogenizačnú a konvergenčnú funkciu, čo znamená, že prispieva k znižovaniu sociálnych nerovností a mzdových rozdielov v regionálnom a európskom ponímaní.
„Čím je minimálna mzda vyššia, tým je zamestnanec viac motivovaný
pracovať a preferovať zamestnanie pred poberaním rôznych sociálnych
dávok, čo má dopady aj na celkový systém sociálnej ochrany a zabezpečenia. Minimálna mzda eliminuje rast šedej ekonomiky a čiernej práce, či
vyplácanie istej časti odmeny zamestnancovi takzvane „na ruku“. Rastúce mzdy majú multiplikačný a stimulačný efekt, podporujú dynamiku
spotreby, čo sa pozitívne prejavuje aj v príjmoch štátneho rozpočtu ako
aj samospráv, ale aj v raste tržieb podnikateľského sektora.“
Zamestnávatelia často argumentujú hrozbou prepúšťania a zvyšovania
nezamestnanosti v prípade, ak sa bude zvyšovať minimálna mzda alebo
sa bude vytvárať tlak na rast miezd. Posledné roky boli dôkazom toho,
že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá negatívny vplyv na podnikateľ-
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ské prostredie a zamestnanosť. Nezamestnanosť v ostatných rokoch klesala až na historické minimá. Jej súčasný nárast súvisí s pandemickou
krízou majúcou negatívne dosahy na mnohých zamestnávateľov a živnostníkov, ktorí boli nútení obmedziť alebo úplne ukončiť svoju činnosť
a prepustiť zamestnancov. Riešením však určite nebude a nie je tlak na
zmrazovanie či znižovanie miezd, ale najmä dostatočné a rýchle kompenzačné a stimulačné opatrenia zo strany štátu.
Môžeme predpokladať, že stimulovaním kúpnej sily obyvateľstva sa stimuluje ekonomika, zvyšujú sa tržby, čím sa vytvára predpoklad pre ďalší
rast platov či zvyšovanie zamestnanosti. Ďalšou argumentáciou zamestnávateľov je, že ak sa ekonomike darí, ešte to neznamená, že sa jej bude
dariť aj v perspektíve niekoľ kých rokov. Pri takejto logike by sa mzdy nezvyšovali nikdy, lebo ak sa ekonomike nedarí, nie je dôvod na zvyšovanie
platov, ak sa jej darí, netreba zvyšovať platy a mzdy, lebo je potrebné počkať na časy, kedy sa jej opäť dariť nebude.
Toto potom vytvára akýsi začarovaný kruh nezvyšovania miezd. Rast
disponibilného príjmu podporuje zvyšovanie dynamiky spotreby, pričom v posledných rokoch domácnosti viditeľne zvýšili svoju spotrebu
a prispeli k rastu HDP. Ak budú ľudia zarábať viac, stúpne aj dopyt po
miestnych službách, čo významne stabilizuje zamestnanosť práve v ekonomicky ťažších obdobiach. Bez väčšej kúpyschopnosti domácností, na ktorej stojí a padá dopyt po základných službách a remeslách, majú zároveň
problém prežiť aj mnohí živnostníci alebo malé firmy.
Ďalšou argumentáciou z prostredia odporcov minimálnej mzdy je poukazovanie na jej likvidačný charakter pre niektoré odvetvia, napríklad
textilný alebo obuvnícky priemysel. Tento problém je potrebné vnímať
v kontexte globálnej ekonomiky. Udržateľnosť a konkurencieschopnosť
takýchto odvetví nemôže byť postavená na minimalizácii (zrušení) sociálnych štandardov tak, aby mohli konkurovať sociálnymi a právnymi
štandardami napríklad východoázijských krajín. Akú mzdu by potom
mali dostávať zamestnanci týchto odvetví?! A aká by bola ich sociálna
situácia?! Aké by boli spoločenské a ekonomické dopady generovania
pracujúcich chudobných?!
Pre niektorých zamestnancov nie je možno minimálna mzda úplne zaujímavou témou, keďže sa ich príjem pohybuje nad jej úrovňou. Na Slo48
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vensku minimálnu mzdu poberá zhruba každý desiaty zamestnanec.
V podmienkach Slovenska je však minimálna mzda určujúcou veličinou
aj pre ďalšie oblasti odmeňovania.
Od výšky minimálnej mzdy sa odvíjajú mzdové zvýhodnenia (príplatky)
za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci. Tak isto je určujúca pre šesť stupňov
náročnosti práce definovaných v Zákonníku práce. Jednotlivé stupne sú
vyjadrené ako násobok minimálnej mzdy a zodpovedajúceho koeficientu v rozpätí od 1,0 do 2,0. A tu narážame na zásadné problémy, ktoré sa
dotknú viac ako 1,2 milióna zamestnancov v roku 2021. Ak by bolo dodržané ustanovenie o „automatickom“ výpočte minimálnej mzdy podľa
príslušného zákona v prípade nedohody odborov a zamestnávateľov, a to
ako 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov,
výška minimálnej mzdy v roku 2021 by bola 656 eur.
Dohoda ministra práce so zamestnávateľmi s vylúčením zástupcov zamestnancov o minimálnej mzde však obsahuje, že minimálna mzda pre
rok 2021 bude vo výške 623 eur, a teda zmenu automatického výpočtu
minimálnej mzdy zo 60 % na 57 % priemernej mzdy. Príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci (doteraz naviazané na minimálnu mzdu
v % vyjadrení) budú stanovené v absolútnom vyjadrení a ich ďalší rast
bude po roku 2021 zmrazený. Tzv. minimálne mzdové nároky podľa
stupňov náročnosti práce budú zmrazené na úroveň roka 2020 a zvýšené
len o paušál 43 eur pre každý stupeň.
V praxi to bude znamenať, že pracovníci s minimálnou mzdou začnú
svojou mzdou dobiehať pracovníkov s kvalifikáciou, zodpovednosťou
a vyššou náročnosťou práce a rozpätie medzi jednotlivými stupňami sa
zmenší. Dotkne sa to najviac zamestnancov vykonávajúcich remeselné
práce, rôzne odborné práce s určitým stupňom samostatnosti, zložitejšie
špecializované práce (technici a odborní pracovníci, administratívni pracovníci, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, kvalifikovaní pracovníci
v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, operátori a montéri strojov
a zariadení v podnikoch, kde sa nedosahujú nadštandardné zárobky).
Tým sa postupne stráca spravodlivosť v odmeňovaní a veľ kí zamestnávatelia ušetria. Veľ kí zamestnávatelia totiž minimálnu mzdu neplatia,
sami priznali, že ich minimálna mzda až tak nezaujíma, neprekáža im
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jej samotná výška. Ale neustále volali po zmrazení príplatkov a zrušení
prípadne zmrazení minimálnych mzdových nárokov. Úprava minimálnej mzdy pre rok 2021 so všetkými jej konzekvenciami je teda ústretová
najmä voči nim, nie voči zamestnancom.
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DOVOZ PRACOVNEJ SILY ZO ZAHRANIČIA
Ján Košč / 4. decembra 2020
Dovoz pracujúcich zo zahraničia je dosť citlivá téma, ktorá vyvoláva
nielen odborné diskusie, ale aj emócie a strach. Popri strašení politikov
z rôznych politických strán, migrantmi, ktorí prúdili a stále prúdia z nestabilných regiónov do Európy sa nám tu rozšíril aj strach pred zamestnancami zo zahraničia.

Strach, mýty a fóbie
Nakoľ ko je tento strach oprávnený a nakoľ ko sú pracujúci zo zahraničia rizikom, sa skúsime pozrieť z viacerých pohľadov. Skôr ako prejdeme
k tejto téme, vráťme sa trochu do histórie, aby sme si pripomenuli
niektoré udalosti, predchádzajúce zvýšenému dovozu zahraničných
zamestnancov na Slovensko.
„Nebezpečenstvo pre pracujúcich neprichádza na gumených člnoch po
mori, ale v limuzínach po diaľniciach“
Na Slovensku už desaťročia pracujú zamestnanci, občania rôznych krajín. Po našom vstupe do EÚ na Slovensku môžu bez obmedzení pracovať
občania členských krajín EÚ a občania tretích krajín po splnení legislatívnych podmienok. Naša legislatíva je relatívne prísna, no ešte väčšou
prekážkou sú legendárne problémy pred budovou cudzineckej polície,
ktoré sa dodnes nepodarilo uspokojivo doriešiť. Systém povoľovania pobytu a pravidelného hlásenia sa je dosť rigidný. Možno aj preto na Slovensku pracoval do istej doby len relatívne malý počet cudzincov a verejnosť tento stav nevnímala ako problém.
Situácia sa začala meniť po tom, ako značným spôsobom poklesla nezamestnanosť na Slovensku a zamestnávatelia začali vo verejnom priestore
šíriť reči o tom, ako sa Slovákom nechce pracovať a ako sú leniví sťahovať
sa za prácou (link). Týmito balónikmi si zamestnávatelia začali chystať
pôdu na dovoz zamestnancov zo zahraničia bez toho, aby sa pokúšali
využiť voľnú pracovnú silu, ktorú sme na Slovensku aj vtedy mali. Ich
snaha dovážať na Slovensko zamestnancov zo zahraničia vyvolala medzi
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obyvateľmi Slovenska množstvo mýtov, fóbií a strach zo straty zamestnania a zhoršovania pracovného prostredia.
Dáta ohľadom pracovnej sily, vzdelania a systémy celoživotného vzdelávania hovoria jasne. Slovensko patrí medzi najhoršie krajiny z hľadiska
využívania nízkokvalifikovanej pracovnej sily, máme jeden z najvyšších
podielov prekvalifikovaných zamestnancov. O školeniach, kurzoch a rekvalifikáciách v rámci celoživotného vzdelávania, radšej škoda hovoriť.
Zároveň slovenské firmy robili a stále robia veľmi málo pre to, aby prilákali občanov Slovenska pracujúcich v zahraničí.

Berú prácu a znižujú mzdy?
Ak sa povie, že budeme dovážať zamestnancov zo zahraničia, medzi bežnými zamestnancami to nevyvoláva práve pozitívne emócie. Mnohí sa
boja mzdového dumpingu, zhoršovania pracovného prostredia, ale aj
iných problémov, ako je hygiena a zhoršenie bezpečnostnej situácie. Sú
tieto obavy oprávnené?
Zahraničné štúdie ukazujú, že pracovníci zo zahraničia neznižujú mzdy,
práve naopak, ich príchod do ekonomík znamenal zvyšovanie životnej
úrovne a zlepšovanie pracovných a platových podmienok.

„Voľný pohyb pracovných síl v rámci EÚ je jedným z jej najväčších výdobytkov, ktorý využili státisíce Slovákov. Takto pomohli sebe a analýza tvrdých dát ukazuje, že boli prínosom aj
pre prijímajúce krajiny.“
Martin Kahanec, riaditeľ pre výskum CELSI
Interpretácia týchto výskumov v našich podmienkach nie je, samozrejme, tak jednoduchá. V západných krajinách prebiehal dovoz pracovnej
sily do ekonomík, kde sa uplatňovalo silné sektorové kolektívne vyjednávanie, chrániace trh práce pred mzdovým a sociálnym dumpingom.
Žiaľ, takéto silné mechanizmy na Slovensku zatiaľ nemáme. A tieto štúdie zväčša pochádzajú z dôb, kedy neboli tak rozšírené rôzne formy prekérneho zamestnávania a pozícií v platformovej ekonomike.
Na Slovensku sa na začiatku boomu dovozu zahraničnej pracovnej sily
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vyskytlo niekoľ ko prípadov, ako by sa takýto dovoz uskutočňovať nemal. A práve spôsob, aký sa uplatnil v týchto prípadoch prehĺbil nedôveru pracujúcich na Slovensku voči pracujúcim cudzincom.

Obchádzanie zákonov
Mnohé pracovné agentúry začali na Slovensko dovážať pracovnú silu
napríklad zo Srbska. Títo takzvaní vyslaní zamestnanci mali zmluvy
s maďarskými alebo rumunskými pobočkami týchto agentúr, pričom
boli platení na úrovni minimálnej mzdy z týchto krajín, ale pracovali na
Slovensku, kde by mali dostávať našu minimálnu mzdu. Tieto praktiky
sa neskôr podarilo legislatívne obmedziť.
Aktuálne u nás platí zákon, ktorý prikazuje, aby platové podmienky pre
agentúrnych zamestnancov boli porovnateľné s platovými podmienkami kmeňových zamestnancov, tak mnohí zamestnávatelia ho obchádzajú cez nakupovanie činností/výkonov, cez obchodné zmluvy o dielo.
Ďalším rozšíreným problémom je zamestnávanie na živnosť, hoci pracovné miesto spĺňa znaky závislej práce. Tieto nútené živnosti sú rozšírené aj preto, že mnohí zamestnávatelia sa naučili obchádzať definíciu
znakov závislej práce a zároveň množstvo živnostníkov nevie, že ich práca tieto znaky spĺňa.
Zvlášť problematické je takéto obchádzanie slovenskej legislatívy v prípade zamestnávania cudzincov, ktorí nepoznajú naše zákony a pravidlá.
Mnohí neovládajú ani reč, takže sa nemajú ani s kým poradiť. Časť z nich
si chce len rýchlo zarobiť a netušia na čo všetko majú právo a mnohokrát
aj dobrovoľne prekračujú limity nadčasovej práce v snahe zarobiť čo najviac. Takéto správanie prináša problémy a konflikty na pracoviskách.

Drogy, násilie a choroby
S masovým príchodom pracovníkov zo zahraničia prichádza aj strach
do miest a dedín, kde sa zrazu má prisťahovať väčšie množstvo cudzincov. Občania sa boja nárastu násilia, konzumácie alkoholu a drog ako aj
rozšírenia rôznych chorôb, alebo ďalších problémov s týmto príchodom
súvisiacich.
Samozrejme, že rôzne problémy hrozia, ak je príchod zamestnancov zo
zahraničia masový a nepripravený. Ak napríklad ubytujete väčšie množJán Košč
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stvo mladých mužov na ubytovni s nízkym hygienickým štandardom,
kde nemajú prístup k inej činnosti, ako miestnej krčme, tak problémy
zákonite nastanú. A to bez ohľadu na fakt, či ide o zamestnancov dovezených zo Srbska, Vietnamu, alebo z ktoréhokoľvek slovenského regiónu.
Ako odstrašujúci príklad si uveďme prípad mesta Pardubice, kam firma
FOXCONN doviezla väčšie množstvo zamestnancov z Mongolska. Problémy nastali veľmi rýchlo. Preplnené ubytovne, s nedostatočnými hygienickými zariadeniami, kam si zamestnanci nemohli zobrať rodiny,
hoci im to bolo pôvodne sľubované. Ceny nájomných bytov vystrelili do
astronomických výšok, ktoré si následne nemohli dovoliť už nielen zahraniční zamestnanci Foxconnu, ale ani bežní obyvatelia Pardubíc. Prekérne podmienky zamestnávania zahraničných zamestnancov, jazyková
bariéra a praktiky firmy neumožňovali ani efektívne zastupovanie týchto zamestnancov odbormi.

Pozitívny prípad
Na Slovenku sme zaznamenali aj pozitívny príklad. Trnavská automobilka PSA začala dovážať vyšší počet zamestnancov zo Srbska, pričom
tamojší odborári voči tomuto dovozu nebojovali, práve naopak, snažili
sa čo najviac srbských kolegov integrovať a zapájať do diania vo firme
a odboroch. Aj napriek faktu, že medzi srbskými zamestnancami je zvýšená fluktuácia a nižší záujem a kolektívne konanie, podarilo sa odborovej organizácii integrovať zástupcov srbských kolegov aj do štruktúr odborovej organizácie a komunikovať s nimi prostredníctvom tlmočníkov
a rôznych informačných tlačív v srbskom jazyku.

Hrozbou nie sú ľudia
Na záver možno skonštatovať, že hrozbou pre slovenských zamestnancov a obyvateľov nie sú zo zahraničia dovážaní zamestnanci. Hrozbou
je obchádzanie zákonov a pravidiel v snahe prostredníctvom mzdového
a sociálneho dumpingu zvyšovať ziskovosť. Ak to trochu zhyperbolizujeme, tak sa dá povedať, že nebezpečenstvo pre pracujúcich neprichádza
na gumených člnoch po mori, ale v limuzínach po diaľniciach.
Ľudia, ktorí prichádzajú a budú prichádzať za prácou, zo zahraničia na
Slovensko, aby zabezpečili seba a svoje rodiny, konajú rovnako, ako mnoho slovenských občanov odchádzajúcich pracovať do krajín západnej
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Európy. Ich práva musíme chrániť spolu s tými našimi a zahraničných
zamestnancov treba integrovať do našich pracovných a odborových kolektívov. Aj našich občanov v západnej Európe chránia kolektívne zmluvy a pracovné kódexy a tradície, ktoré platia na všetkých bez ohľadu na
materinský jazyk, pôvod a farbu pleti.
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DO VZDELANIA SA INVESTOVAŤ NE/OPLATÍ
Marek Dobeš / 11. decembra 2020
Vzdelanie zďaleka nie je iba ekonomická veličina. Človek, ktorému je
umožnené vzdelávať sa, dostáva možnosť lepšie rozvíjať svoj potenciál,
spoznávať to, čo ho baví, spoznať pestrosť sveta z viacerých stránok, mať
viac možností výberu čo robiť so svojim voľným časom. Vzdelanie však
má vplyv i na finančnú situáciu človeka, keď viac vzdelaní ľudia spravidla zarábajú viac a majú viac možností na trhu práce. Napriek tomu sú
však súčasné vlády málo naklonené tomu investovať do vzdelania.
Slovensko v investíciách do vzdelania chronicky zaostáva za priemerom
EÚ i OECD. V pravidelných prehľadoch OECD Education at a glance sa
ukazuje, že tento typ investície nie je pre slovenské vlády prioritou. Naopak, vysoký nárast v podiele na štátnom rozpočte si vyslúžilo Ministerstvo obrany. Otázka preto znie: prečo pre politické elity nie sú investície
do vzdelávania dôležité? Dôvodov môže byť niekoľ ko.

Vzdelanie je dlhodobá investícia
Vlády často fungujú v režime od volieb do volieb a málokedy sa pozerajú
ďalej do budúcnosti. Vzdelanie je jednou z oblastí, kde sa jeho ekonomické dôsledky prejavia až o niekoľ ko rokov – či už v dobrom alebo v zlom.
Zároveň tieto výsledky nie sú rukolapné – investície do vzdelávania napríklad zlepšujú zdravotné vyhliadky ľudí, schopnosť získať lepšiu prácu
či zvýšenú mieru inovácií a následne vyššie príjmy do štátneho rozpočtu,
no nemajú taký populistický náboj ako nákup stíhačiek či zníženie daní.

Vzdelanie sa presúva inde
Ďalším problémom je, že globálna ekonomika nepotrebuje toľ ko vzdelaných ľudí ako niekedy. Stačí vybrať malé percento najtvorivejších jedincov a výsledky ich výskumu a práce možno rýchlo distribuovať po
celom svete. Situácia je podobná ako pri koncentrácií veľ kých korporácií,
kde čoraz menej korporácií má pod kontrolou čoraz väčší trhový podiel,
takže napríklad, podľa analýzy Oxfamu, iba desať potravinárskych spoločností kontroluje väčšinu toho, čo jeme. Podobne je to i v iných odvetviach. A tak veľ ké korporácie nepotrebujú výskumné oddelenia v každej
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krajine, v ktorej pôsobia. A najtvorivejší ľudia z jednotlivých krajín často
z domovských krajín odchádzajú, aby sa uplatnili v niektorom z veľ kých
svetových centier. To bráni individuálnym krajinám rozvíjať svoj vzdelanostný potenciál a vzdelanie lepšie distribuovať.
Elity sa o svoje vzdelanie vedia postarať
Iný dôvod prečo politické elity nepotrebujú investovať do vzdelávacieho
systému je, že si vedia zabezpečiť vzdelanie pre svoje deti v súkromných
školách či súkromných zahraničných univerzitách. Osobne teda necítia
tlak nedostatkov vzdelávacieho systému. Tým, že súkromné školy majú
výrazne viac zdrojov na rozvoj, môžu si dovoliť mať napríklad menej detí
v triede či viac finančne a materiálne motivovať učiteľov.
Nedostatky nášho vzdelávacieho systému sa naplno ukazujú pod tlakom
koronakrízy. Už dlhodobo odborníci upozorňujú, že deti zo sociálne slabších rodín majú zisky zo vzdelávania nižšie, že vzdelávací systém dokonca v niektorých prípadoch rozdiely medzi deťmi prehlbuje, že učitelia sú
nedostatočne ohodnotení, a že v triedach je príliš veľa detí na to, aby sa
dalo vychádzať v ústrety ich individuálnym potrebám. V koronakríze sa
ukazuje, že tie menej šťastné deti nemajú prístup k internetu, že učitelia
nie sú dostatočne vybavení na dištančnú prácu a že počet detí na jedného učiteľa neumožňuje, aby učiteľ riešil s deťmi problémy vyplývajúce
z ich individuálnej situácie.
Je ťažké vidieť okamžité zlepšenie v oblasti vzdelávania. Učitelia nemajú prostriedky na organizovanie svojich Globsecov a lobovanie politikov.
Neexistuje organizovaný tlak od rodičov na politikov a osobne si politici
kompenzujú problémy verejného školstva umiestňovaním svojich detí
do platených inštitúcií. Je to oblasť, kde by sa mali učitelia a rodičia viac
organizovať a uvedomiť si, že peniaze na školstvo sú, akurát je potrebné vytvoriť protitlak, ktorý by politikov primäl presunúť do tejto oblasti
viac verejných zdrojov.

Marek Dobeš
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(PREČO) JE ORGANIZOVANIE SA
V ODBOROCH DÔLEŽITÉ?
Monika Uhlerová / 18. decembra 2020
Odbory sú kolektívnym nátlakovým združením a jedným z predpokladov ich úspešnosti pri dosahovaní svojich cieľov je dostatočná miera organizovanosti a podpory. Niekoľ ko posledných dekád sa však táto miera
znižuje a oslabuje.
Vplýva na to množstvo interných faktorov vychádzajúcich z vnútorných
systémových, inštitucionálnych či personálnych zlyhaní, ako aj externých dosahov, ktoré sú aj dôsledkom posilňovania globálneho kapitálu
a cieleného oslabovania pozície a práv pracujúcich. Ale primárnu príčinu
tohto stavu možno vidieť v postupnej strate triedneho povedomia pracujúcich v dôsledku zdôrazňovania individualizmu, s čím je aj naša spoločnosť konfrontovaná posledných tridsať rokov.
Predpokladom existencie triedy je uvedomenie si, že k nej patrím, vedomie spoločných záujmov a organizovaný boj za dosiahnutie týchto záujmov. Jedným z nástrojov zlepšovania postavenia pracujúcich je odborové organizovanie a spoločný boj za svoje sociálne práva či už formou
sociálneho dialógu, rôznych nátlakových akcií a štrajku. Je potrebné si
uvedomiť, že kapitál a práca, čiže zamestnávatelia a zamestnanci, sú
v prirodzenom konflikte a antagonistickom vzťahu, keďže primárne
záujmy oboch skupín sú odlišné, sú nimi zisk vs. mzda.
Sociálny dialóg je kultiváciou tohto konfliktu a ponecháva ho v latentnom stave so snahou vyhnúť sa jeho priamej demonštrácii. Pre to, aby
sa tento konflikt nestal pre spoločnosť deštruktívny, a teda pomyselný
zápas bol vyrovnaný, potrebujeme silné organizácie pracujúcich.
Nízka odborová organizovanosť je zároveň aj významnou bariérou rozvoja sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, čiže nástrojov,
cez ktoré môžu pracujúci dosahovať vyššie a lepšie mzdové či sociálne
štandardy. Oslabovanie vyjednávania je zároveň oslabovaním týchto
štandardov a celkovo postavenia pracujúcich. Čiže ak pracujúci nemajú
záujem organizovať sa, oslabujú tým nástroje reprezentácie svojich zá58
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ujmov, možné dosiahnuté výsledky a tým pádom samých seba. Jednoducho povedané, slabé odbory znamenajú slabé postavenie pracujúcich,
a naopak.
Stav členskej základne v odboroch bol (nie len) na Slovensku v posledných troch dekádach ovplyvnený rôznymi vonkajšími a vnútornými
faktormi. Vonkajšie príčiny sú identifikovateľné vo väčšine postkomunistických krajín, ktoré prešli transformačným procesom. Prejavujú sa
hlavne v atomizácii a sieťovaní podnikov, v zmene vlastníctva, vlastníckych vzťahov a sú aj dôsledkom globalizácie.
Po roku 1989 aj Slovensko prešlo zásadnými politickými, spoločenskými a hospodárskymi zmenami, čo sa značným spôsobom odzrkadlilo nie
len na stave členskej základne, ale celkovom postavení odborov v nových
spoločenských, politických a ekonomických podmienkach. Práve tieto
zmeny môžeme zaradiť medzi vonkajšie faktory vplývajúce na organizovanosť v odboroch.
Medzi ďalšie relevantné vonkajšie faktory môžeme radiť dôsledky uplatňovania výsledkov vedeckého a technického pokroku, ktorého prejav
spočíva v štrukturálnych zmenách celých odvetví a jednotlivých národných ekonomík a vo vyvolávaní tlaku na znižovanie počtu pracovníkov,
zmenu ich štruktúry a kvalifikačných požiadaviek.
Globalizácia a rastúce tendencie k individualizmu môžu byť zásadnými
faktormi ovplyvňujúcimi aj situáciu v členskej základni. Globalizácia o.
i. znamená, že kapitál prekračuje národné hranice a pohybuje sa za lacnejšou pracovnou silou. Predstavuje často likvidáciu pracovných miest,
nemá záujem, aby odbory vyvíjali svoju činnosť, čo by mu mohlo brániť
v jeho pohybe, a zároveň má dostatok prostriedkov na to, aby ich paralyzoval alebo minimálne brzdil ich činnosť. Rastúce tendencie k individualizmu vyplývajú zo snahy jednotlivcov presadiť sa v konkurenčnom
prostredí.
Dôsledky hospodárskej (a súčasnej pandemickej) krízy, ako napríklad nezamestnanosť, pokles reálnych miezd, inflácia, racionalizácia verejných
výdavkov a znižovanie počtu pracovných miest vo verejnej správe, sa následne prejavujú aj odlivom členov odborov. Zastavenie hospodárskeho
rastu, pokles kúpyschopnosti obyvateľstva z dôvodu straty zamestnania, znižovania miezd, zvyšovania cien, pokles dopytu na trhu a pod., sa
Monika Uhlerová
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prejavujú znižovaním výroby a snahou súkromného sektora eliminovať
náklady, ktorých veľ kú časť tvoria mzdy, dôsledkom čoho je opäť rušenie
pracovných miest, nevytváranie nových pracovných príležitostí a nezamestnanosť.
V konečnom dôsledku nezamestnanosť znamená zníženú možnosť pre
odbory rozširovať svoju členskú základňu, práve naopak, predstavuje
znižovanie členskej základne.
Medzi vnútorné faktory vplývajúce na organizovanosť v odboroch počas
posledných troch dekád možno vo všeobecnosti radiť napríklad ich organizačnú roztrieštenosť, nastupujúcu fragmentáciu a z nej vyplývajúcu
rivalitu, nekoncepčnosť a nekonzistentnosť, prevládajúci voluntarizmus
a subjektivizmus v rozhodovacích a riadiacich činnostiach, prednostne
defenzívny ako proaktívny prístup na podnety externého prostredia,
formalizmus a zastarané metódy, nízku pružnosť v reakcii na vznikajúce
problémy a požiadavky členskej základne, oslabovanie odvetvových a regionálnych štruktúr odborov, skutočnosť, že mnohé podnikové odborové
organizácie sú často uzavreté samy do seba a na živote odborových zväzov a centrál sa podieľajú len ako konzumenti a nie ako účastníci vnútornej diskusie, nedostatočnú propagáciu dosiahnutých výsledkov, strach
zo straty zamestnania ako dôsledok nátlaku zo strany zamestnávateľov,
nedostatočnú prácu s rôznymi sociálnymi skupinami (mladí ľudia, ženy,
nezamestnaní, cudzinci, pracujúci v nových formách práce, ktoré zatiaľ
nie sú organizované a pod.), nedostatočné budovanie odborných kapacít,
vnášanie osobných problémov a animozít do interného riadenia a rozhodovania, nedôveru časti verejnosti a obviňovanie odborov (a ich aktivít)
z možnej politizácie a participácie na politickom boji.
Decentralizácia odborových štruktúr a absencia vnútornej diskusie
a dynamiky zapríčiňujú ťažkopádnosť pri organizovaní rôznych aktivít
(najmä nátlakových, protestných, marketingových a pod.) a znižujú aj
ich mobilizačnú schopnosť. Fragmentácia a vnútroodborová či medziodborová rivalita vedie k oslabovaniu odborového hnutia, k vzájomnému
spochybňovaniu legitimity jednotlivých odborových zväzov, zníženej
akcieschopnosti, rôznym interným konfliktom, a určite nie je zárukou
zvyšovania atraktivity odborov v očiach potenciálneho člena.
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Súčasná postindustriálna spoločnosť prechádzajúca do digitálnej, štvrtá priemyselná revolúcia, klimatické zmeny, demografický vývoj stavajú
aj odbory pred mnohé výzvy, v dôsledku ktorých môžeme predpokladať
vážne dosahy aj na svet práce, pracovno-právne vzťahy, oblasť ochrany
zdravia a bezpečnosti pri práci, štruktúru a charakter trhu práce.
V súvislosti s predpokladaným vývojom na trhu práce možno identifikovať niekoľ ko scenárov, ktoré budú súvisieť so vznikom a tvorbou nových pracovných miest, nových odvetví, produktov a služieb, profesií;
ďalej s transformáciou a zmenou súčasných pracovných miest s novými formami riadenia a organizácie práce; so zánikom pracovných miest
a ich nahradením robotmi a automatmi; zmenou foriem práce a zmenou
prístupov pracujúcich k práci v behaviorálnom kontexte. Nie len v súvislosti s uvedenými zmenami bude aj pre odbory nevyhnutná dôsledná
interná reflexia a následná transformácia, ktorá povedie k ich adaptácii
na nové podmienky v externom prostredí.
Odbory sa musia rozhodnúť, či pôjdu konzervatívnou cestou zaužívaných postupov a stratégií komunikácie, náboru, prístupu ku kolektívnemu vyjednávaniu a obsahu kolektívnych zmlúv, politických očakávaní (a
zlyhaní), alebo si zvolia cestu revitalizácie, transformácie a inovácie vo
všetkých oblastiach ich pôsobenia.
V prípade prvej voľ by sa nevyhnú scenáru postupnej marginalizácie. Je
potrebné si uvedomiť, že stratégie a nástroje uplatňované na presadzovanie záujmov pracujúcich v ekonomických a sociálnych podmienkach
90. rokov minulého storočia už nemusia byť aktuálne a efektívne v novom tisícročí a v podmienkach digitálnej éry. Zatváranie očí pred touto
skutočnosťou, uzatváranie sa do vlastnej „bubliny“ a ignorácia externej
reality len urýchlia postupný rozklad a zánik. Ich význam na národnej
úrovni bude postupne upadať a (iluzórny) neokorporativistický model
záujmovej politiky oslabovať.
Pri tomto scenári sa však môže posilniť význam „bread and butter“ unionizmu a pozície odborových organizácií na (v tradičnej terminológii
i pôsobnosti) podnikovej úrovni. Nemožno vylúčiť čoraz väčšiu intenzitu vzniku rôznych „rozptýlených“ odborových organizácií, ktoré nie sú
zastrešené zväzom alebo odborovou centrálou, a ktorých cieľom bude
výlučne obhajoba záujmov určitej skupiny pracujúcich bez akejkoľvek
Monika Uhlerová
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ďalšej (napr. politickej, širšej spoločenskej) angažovanosti, ako aj ich pôsobenie vo virtuálnom priestore.
V súčasnosti vo vedení odborov na všetkých úrovniach naďalej prevažuje faktor personálnej zotrvačnosti, čo sa podpisuje pod spomaľovanie
ich nevyhnutnej transformácie a absenciu generačnej výmeny. Tá by
mala byť súčasťou scenára revitalizácie odborov. Aj odbory na Slovensku
majú veľ ký priestor na zvyšovanie členskej základne prostredníctvom
zastupovania záujmov a integrácie nových typov pracovníkov do svojich
štruktúr a to hlavne za predpokladu akceptácie inovatívnych prístupov
a stratégií a búrania doterajších interných štrukturálnych a inštitucionálnych bariér.
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DANE A ODVODY
Ján Košč / 28. decembra 2020
„Čo treba zdaniť viac? Prácu alebo rentu? Zamestnancov
alebo kapitál? Chudobných alebo bohatých?“
Táto debata tu je odkedy sa ešte za feudalizmu vymysleli desiatky. Samozrejme v tej dobe sa o tom veľmi neodporúčalo debatovať. A aj dnes
debata o daniach a odvodoch skĺzava skôr ku klišé a mýtom, ako smerom
ku serióznej diskusii.
Na Slovensku už viac ako dekádu počúvame politikov rozprávať o tom,
ako máme príliš vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce. Na tom existuje doslova celospoločenská zhoda. Škoda len, že reálne kroky na zmenu
zatiaľ akosi neprichádzajú, okrem niekoľ kých kozmetických zmien.

Na Slovensku máme nízke dane (niektorí)
Naopak, politici málokedy spomenú, že celková daňová kvóta – podiel
všetkých daní a odvodov na HDP patrí k najnižším v EÚ. Na Slovensku
bol tento podiel v roku 2018 menej ako 35 percent, pričom v krajinách
s vyššou životnou úrovňou, ako na Slovensku, tieto podiely boli nad
úrovňou 40 percent. Francúzsko, Belgicko a Dánsko, viac ako 45 percent.
Švédsko, Rakúsko, Fínsko, Taliansko, Grécko, Nemecko a Luxembursko
viac ako 40 percent.
Momentálne sa objavil v parlamente návrh na zavedenie daňovej brzdy. Tá by mala zabrániť zvýšeniu daňovej kvóty nad úroveň 40 percent.
Tento nápad je veľmi zlý. Odmieta ho aj väčšina odborníkov. Proti sú
odborníci z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, INEKO, CELSI, atď. Samozrejme, za realizáciu tohto nápadu sú jeho predkladatelia z SaS (a iní
prepojení s SaS), o ktorých odbornosti je možné smelo pochybovať. Veď
keď im to vyhovuje, pri zatváraní reštaurácií počas korona opatrení, si
pýtajú dáta, no keď im množstvo odborníkov a organizácií dodalo dáta
o tom, že ich „Odvodový bonus“ je nezmyselný a nebezpečný, tak tieto
dáta ignorujú.

Ján Košč
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Mokré sny a realita
„Najväčším nedostatkom reforiem druhej vlády Mikuláša
Dzurindu bol v skutočnosti slabý štát“
Sny o nízkych daniach, slabom štáte a silnom trhu, ktoré dodnes snívajú
mnohí sa nikdy nenaplnili a ani nemajú šancu naplniť. Priznáva to aj jeden z apologétov neoliberalizmu, Rado Baťo, ktorý vo svojej knihe „Ako
skapal tatranský tiger“ popísal politiky, ktoré sa na Slovensku v hospodárskej a daňovej politike presadzovali od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Ako napísal, „najväčším nedostatkom reforiem druhej vlády
Mikuláša Dzurindu bol v skutočnosti slabý štát“.
Daňové reformy, ktoré naštartovala vtedajšia vláda zavedením rovnej
dane, síce, paradoxne, na začiatku mierne zvýšili progresivitu, zavedením vysokej odpočítateľnej položky. No z dlhodobého hľadiska zakonzervovali vyššie spomínané vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce
a ekonomickej aktivity.

Zoberieme ti z iného vrecka
V tej istej knihe autor spomína, že OECD Slovensku odporúča túto jednostrannú odchýlku zmeniť vyšším zdanením majetku, dedenia, renty,
spotreby a negatívnych externalít. Keďže však druhá Dzurindová vláda
väčšinu týchto daní zrušila a dodnes sa prípadné zavádzanie takýchto
daní ostrakizuje ako zdanenie úspechu, zdaňovanie smrti, dvojité zdanenie, atď., tak jediná schodná cesta v súčasnom systéme, ako pomer zmeniť, je zvyšovanie spotrebných daní.
Zvyšovanie DPH a spotrebných daní z palív, cigariet a alkoholu však nie
je možné donekonečna. A v prípade DPH má zvyšovanie daní negatívny vplyv najmä na nízkopríjmových. Takéto prenesenie daňovej záťaže
z daňovo-odvodového zaťaženia práce na DPH, by malo z praktického
hľadiska pre obyčajného obyvateľa nulový význam.

Tak ako?
Slovensko aktuálne stojí na rázcestí a musí si vybrať, ako naložiť s celým
daňovým a odvodovým systémom. Na zmeny však treba mať nejakú ví64
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ziu. Ako celý systém nastaviť tak, aby naň nedoplácali chudobní. A aby
celý systém neťahala svojimi daňami a odvodmi len stredná trieda.
Súčasná vláda síce hovorí o potrebe zmeny, no doteraz predstavené korekcie, ako zrušenie úľav z 13. a 14. platu, zvýšenie daňového bonusu
výmenou za zrušenie dotovaných obedov pre deti, zavedenie daní na
financie odchádzajúce do daňových rajov sú iba kozmetickými zmenami, ktoré len napĺňajú deravú štátnu kasu, ale neriešia základný problém.

Ján Košč
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obnovu a rozvoj so sídlom v Londýne (2005 – 2010). V roku 2000 dostala od britského časopisu Euromoney ako prvá žena ocenenie „Najlepší minister financií“. Ja autorkou množstva publikácií, napr. „Kniha
o vládnutí“, „Na dohľad či v nedohľadne: O konkurencieschopnosti, udr66
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žateľnom rozvoji a sociálnej inklúzii“, „Sociálne modely Európskej únie
(dnes a zajtra)“. Je zakladateľ kou združenia Progresívne fórum, ktorého hlavným zámerom je podpora rozvoja progresívnej spoločnosti na
Slovensku, ktorá sa identifikuje so základnými európskymi hodnotami
s dôrazom na demokraciu, ľudskú dôstojnosť a solidaritu.

PhDr. Monika Uhlerová, PhD. absolvovala štúdium politológie na Fa-

kulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a v roku 2009 ukončila doktorandské štúdium v odbore teória politiky na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Počas štúdia, ako aj počas svojej ďalšej praxe,
absolvovala niekoľ ko zahraničných študijných a vedecko-výskumných
pobytov (napr. USA, India, Japonsko) zameraných na problematiku histórie, vývoja, politiky a súčasných trendov, špecifík a výziev odborového hnutia, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania v Európe a vo
svete. Je riešiteľ kou alebo garantkou niekoľ kých vedecko-výskumných
a vzdelávacích projektov, autorkou desiatok publikácií a štúdií zameraných na problematiku záujmových a nátlakových skupín s dôrazom na
odborové hnutie na Slovensku a vo svete, oblasť industriálnych vzťahov,
sociálnej politiky, sociálneho partnerstva a sociálneho dialógu. Je držiteľ kou výskumného grantu Andrew W. Mellona pre výskumníkov zo
strednej a východnej Európy, na základe ktorého absolvovala výskum
v Indii zameraný na odborové hnutie a jeho postavenie v politickom
a sociálnom systéme Indie, a ktorý bol podporený Americkým inštitútom indických štúdií (Chicago, USA) a odborne zastrešený Centrom pre
výskum politiky (Naí Dillí, India). Pôsobila ako odborná asistentka na
Katedre politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ešte pred tým pôsobila v oblasti samosprávy, projektového manažmentu, marketingu a celoživotného
vzdelávania. Od roku 2016 je viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov SR a podpredsedníčkou Hospodárskej a sociálnej rady SR.
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OZ Pracujúca chudoba je občianske združenie, ktoré aktívne pôsobí na

sociálnych sieťach s cieľom vyvažovať neoliberálny a ekonomicko-pravicový naratív, ktorý v spoločnosti šíria politické strany, slovenské
think-tanky alebo novinári. Združeniu sa podarilo verejne poukázať na
disproporcionalitu výšky miezd a výkonnosti slovenskej ekonomiky, pomohlo ubrániť niektoré inštitúty (napríklad minimálnu mzdu, pôsobenie odborových organizácií v podnikoch bez potrebných kvót) a aktívne
sa zasadilo o presadenie niektorých pracovno-právnych inštitútov ako
povinné zverejňovanie miezd v pracovných inzerátoch, sloboda hovoriť
o vlastných mzdových a pracovných podmienkach a zrušenie poplatkov
v pracovnoprávnych sporoch pre zamestnancov.

Pole je ľavicový online magazín ponúkajúci alternatívu k médiám stred-

ného prúdu. Je reakciou na príliš úzke diskusné pole, ktoré tieto médiá
vytvárajú. Venuje sa spoločenským témam, od ekonomiky, politiky, životného prostredia až po kultúru. Produkcia magazínu sa zameriava na
publikovanie komentárov, analýz, esejí, prekladov, videí a odborných
publikácií. Funguje od roku 2016.

Rosa Luxemburg Stiftung, e.v., zastúpenie v Českej republike
Nadácia je od roku 1990 jednou zo šiestich politických nadácií, blízkych
jednotlivým parlamentným stranám, ktoré pôsobia v Spolkovej republike Nemecko. Jej partnerskou stranou je Ľavica (Die LINKE). Meno si nadácia dala podľa významnej predstaviteľ ky socialistického a robotníckeho hnutia. Nadácia zastáva politickú víziu demokratického socializmu
a podporuje společenskú kritiku v tradícii robotníckeho a ženského
hnutia, antifašizmu a antirasizmu. Podporuje dialóg a prepojovanie politických, sociálnych a kultúrnych iniciatív, ktoré usilujú o emancipáciu.
Politické vzdelávanie nadácia chápe ako prostriedok k rozvoju transformačných procesov pre vytvorenie solidárnej, spravodlivej a ekologicky
ohľaduplnej spoločnosti. Ústredie nadácie sídli v Berlíne. Pražská kancelária bola otvorená v roku 2018 a spolupracuje s partnermi v Českej
republike, na Slovensku a v Maďarsku. Kontakty udržuje aj s Rakúskom.
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