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Sociálne partnerstvo zo Západu na Východ

II. panel

INDUSTRIE 4.0

III. panel

Aktuálne zmeny v legislatíve

IV. panel

Témou panelu je komparácia vývoja sociálneho partnerstva              
v postkomunistickom Československu s vývojom v štandardných 
demokraciách západného typu, t.j. či sa v Nemecku alebo Rakúsku 
objavujú/objavili obdobné problémy, ktoré boli diskutované             
v predchádzajúcom bloku. Aké skúsenosti, aké rady môžu spros-
tredkovať zahraniční účastníci, ktorým chybám by sme sa mali 
vyhnúť pri ďalšom rozvoji sociálneho dialógu v SR. S akými 
problémami sa potýkajú v zahraničí, keď z nášho pohľadu ide           
o dosiahnutie vysokého stupňa sociálneho partnerstva. V akom 
vzťahu je vývoj samotnej spoločnosti a sociálneho partnerstva, 
ovplyvňujú sa? Do akej miery závisí stupeň a stav sociálneho 
partnerstva od stavu demokracie v národnom štáte?

Témou panelu je štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je ústredným 
pojmom moderného hospodárskeho trhu a spočíva v spojení 
najlepších vedeckých kapacít s priemyselnými podnikmi. Podstatou 
štvrtej priemyselnej revolúcie je využitie najmodernejších 
informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach 
priemyslu od manipulácie s materiálom cez jeho spracovanie až po 
dodávku produktov zákazníkom. Industrie 4.0 je dnes ťažiskovou 
témou nemeckého hospodárstva v snahe o zabezpečenie                       
a udržanie konkurencieschopnosti najväčšej a najsilnejšej európ-
skej ekonomiky. V tomto ohľade sa tak majú panelisti zaoberať 
nielen možnosťami a stavom národného hospodárskeho trhu vo 
väzbe na Industrie 4.0, ale detailne diskutovať aj zapojenie sociál-
nych partnerov do jej presadzovania v praxi vrátane identifikácie 
rizík pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov.

Témou panelu sú aktuálne legislatívne zmeny, ktoré sa budú 
pripravovať v tom čase z pohľadu zmien Zákonníka práce i zákona    
o kolektívnom vyjednávaní. Vychádzame pritom najmä z poskyt-
nutých prísľubov o zmenách  v pracovnoprávnej legislatíve ako 
následok nevyhnutnosti riešenia existujúcich problémov pri 
zakladaní odborových organizácií, zlyhávajúcom systéme riešenia 
kolektívnych sporov prostredníctvom sprostredkovateľov a rozhod-
cov, pri uzatváraní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a pri ich 
následnom rozširovaní a pod.

V. panel vo forme workshopu bude zameraný na mladých ľudí            
s cieľom poskytnúť im návod na lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce 
prostredníctvom absolvovania zahraničnej mobility. Workshop by 
mal prostredníctvom interaktívnej diskusie s domácimi i zahraničnými 
účastníkmi poukázať na výhody a nevýhody účasti na zahraničných 
stážach v kontexte získania napr. jazykových schopností alebo 
zvýšenia sebavedomia alebo riešenia multikulturálnych problémov 
trhu práce. Účastníci workshopu budú súčasne hľadať možnosti 
participácie zástupcov zamestnancov na domácich a zahraničných 
mobilitách.  

Mobilita pracovných síl

V. panel

O konferencii

Témou panelu je zhodnotenie vývoja sociálneho dialógu                     
a sociálneho partnerstva v SR od r. 1989, resp. 1993. Toto obdobie 
je príznačné postupným budovaním štruktúr sociálnych partnerov 
a prijímaním relevantných právnych predpisov, ktoré s určitými 
zmenami v podstate platia dodnes. Panelisti sú zámerne vybratí      
s ohľadom na svoje bezprostredné zapojenie do celého procesu, 
či už v praktickej alebo teoretickej rovine. Predmetom diskusie 
budú ťažkosti s vytváraním týchto štruktúr, ktoré pretrvávajú 
dodnes, vzájomné budovanie sociálneho partnerstva - identifikácia 
partnerov, význam kolektívnych zmlúv a kolektívneho vyjednávania 
pre trh práce, legislatívne prekážky pri tvorbe zákona č. 2/1991 Zb. 
Výsledkom diskusie panelu má byť subjektívne zhodnotenie 
panelistami, či dozrel čas na zásadnú prestavbu kolektívnych 
pracovnoprávnych vzťahov, kam sa bude uberať sociálne partner-
stvo do budúcna, potrebujeme novú legislatívu a pod.

I. panel

25 rokov sociálneho dialógu

Konferencia je vyvrcholením 5 ročného úsilia Friedrich 
Ebert Stiftung, zastúpenie v SR a jej partnerov                          
o kultiváciu pracovného prostredia. Hlavnou ideou je 
snaha o priblíženie odbornej teórie a praxe laickej verej-
nosti, ktorá by sa inak nedokázala dostať k potrebným 
relevantným informáciám slúžiacim k ochrane ich práv 
a právom chránených záujmov. Konferencia reflektuje 
na 25 rokov konštituovania moderného poňatia trhu 
práce a na vývoj a aktuálny stav právnej úpravy          
moderného sociálneho partnerstva.

Panely konferencie



08.00 - 09.00   Registrácia účastníkov

09.00 - 09.25   Otvorenie konferencie, príhovory

Anne Seyfferth vedúca zastúpenia Friedrich Ebert   

  Stiftung, zastúpenie v CZ a SR

Ján Richter minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Jozef Kollár prezident Konfederácie odborových  

  zväzov SR

09.25 - 10.15   I. panel: Kam sme sa dostali za posled 

  ných 25 rokov v sociálnom partnerstve       

  s podtitulom Rozvojový alebo rozvinutý      

  sociálny dialóg

Moderátor:  Marek Švec

Vystupujúci: 

Emil Machyna  predseda Odborového zväzu KOVO

Vojtech Tkáč  Právnická fakulta, UPJŠ v  Košiciach 

Branislav Ondruš  štátny tajomník, MPSVaR 

Juraj Borguľa  Zväz strojárskeho priemyslu SR

10.15 - 10.40  Coffee break

10.40 - 12.00  II. panel: Sociálne partnerstvo zo Západu  

  na Východ s podtitulom ako ďalej                           

  v “solidárnej” Európe

Moderátor: Juraj Blahák, predseda ECHOZ

Vystupujúci:

Michael Sommer bývalý prezident, Deutscher 

  Gewerkschaftsbund

Jozef Kollár prezident Konfederácie odborových  

  zväzov SR

Jozef Středula prezident Českomoravskej konfederácie  

  odborových zväzov

Renate Anderl viceprezidentka, Österreichischer   

  Gewerkschaftsbund

12.00 - 13.00   Obedňajšia prestávka

13.00 - 14.00  III. panel: INDUSTRIE 4.0 - výzva pre  

  sociálnych partnerov

Moderátor:  Rado Geist Euractiv

Vystupujúci:

Henning Meyer Social Europe

Zuzana Nehajová generálna riaditeľka sekcie Inovácií  

  a podnikateľského prostredia, MH SR

Jaroslav Šulc ekonomický expert Českomoravskej  

  konfederácie odborových zväzov,   

  poradca predsedu Senátu PČR

14.00 - 14.30  Coffee break

14.30 - 15.30  IV. panel: Aktuálne legislatívne pracovno 

  právne zmeny a sociálne partnerstvo

  

Moderátor:  Andrea Olšovská  dekanka,  

   Právnická fakulta TU v Trnave

Vystupujúci:

Marek Švec Labour Law Association, OZ KOVO

Jozef Toman  riaditeľ odboru prac. vzťahov, MPSVaR

Branislav Masár výkonný riaditeľ AZZZ SR

Zdena Dvoranová ECHOZ

  V. panel: Mobilita pracovných síl a   

  mladých ľudí v kontexte sociálneho  

  partnerstva i EÚ

Moderátor:  Miroslav Hajnoš

Vystupujúci:

Thomas Holy  PRO-GE, Rakúsko

Mirka Bohatová  ESN, Slovensko

Michal Nirka  OZ KOVO, Slovensko

15.30   Záver konferencie

Program konferencie



JOSEF STRĚDULA

Josef Strědula ako odborár významne prispel k premene ROH na 
štandardné odbory. V roku 1990 sa stal podpredsedom základnej 
organizácie Odborového zväzu KOVO, v 2005 sa stal podpredse-
dom celo-republikového zväzu KOVO. Vo funkcií sa mu podarilo 
zotrvať aj v rokoch 2009 až 2013. V súčasnosti je prezident          
Českomoravskej konfederácie odborových zväzov.

EMIL MACHYNA

V minulosti zastával viaceré odborárske funkcie. Dnes je predsedom 
Rady Odborového zväzu KOVO a členom Predstavenstva Konfe- 
derácie odborových zväzov SR. Takisto je členom Výkonného 
výboru IndustriaAll Europe a členom IndustrieAll Global Union, člen 
Bureau ECOSOC.

ANDREA OLŠOVSKÁ  

Odborníčka v oblasti pracovného práva. Zaoberá sa lektorskou            
a prednášateľskou činnosťou. Je dekankou Právnickej fakulty TU        
v Trnave, kde pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálne-
ho zabezpečenia. V súčasnosti taktiež pôsobí ako advokátka v PRK 
Partners v Bratislave. V minulosti bola členkou riešiteľských 
kolektívov výskumných úloh pre Európsku komisiu ako aj pre 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sociológ, poradca a analytik pôvodom z Nemecka. Je odborníkom 
na globalizáciu, globálnu politiku, sociálnu demokraciu, politickú 
ekonómiu, hospodársku politiku, Európsku úniu, nové médiá, 
online technológie, stratégie a biznis. V súčasnosti je riaditeľom 
New Global Strategy Ltd. a šéfredaktorom Social Europe. Pôsobí 
na London School of Economics and Political Science v oblasti 
verejnej politiky. Je čestným členom Global Policy Institute, 
Durham University. Takisto je členom Royal Society for the  
encouragement of arts, commerce and manufacture (RSA)                
a vedeckej rady Progressive Economy Initiative, S&D Group in the 
European Parliament.

HENNING MEYER 

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.              
V minulosti bol poslancom Národnej rady SR, kde pôsobil ako 
podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci a člen Výboru         
NR SR pre európske záležitosti. Bol riaditeľom Tlačového                             
a informačného odboru Úradu vlády SR, moderátorom spravodaj- 
skej relácie Noviny v TV JOJ a taktiež Televíznych novín v TV 
Markíza. Je zakladateľom Rady mládeže Slovenska a prezidentom 
OZ Partnerstvá pre prosperitu. 

BRANISLAV ONDRUŠ 

Renate Anderl je poslankyňa rakúskej Spolkovej rady a súčasne 
viceprezidentka rakúskej konfederácie odborových zväzov - ÖGB). 
Od roku 2007 do 2011 pôsobila ako tzv. odborná laická prísediaca 
za zamestnancov na Vyššom krajinskom súde vo Viedni a v rokoch 
2013 – 2014 pôsobila aj ako viceprezidentka zamestnaneckej 
komory Viedeň. Od roku 2009 pôsobí ako predsedníčka orgánu 
zastupujúceho ženy v PRO-GE a od roku 2014 v obdobnej funkcii 
pre ÖGB.

RENATE ANDERL 

Profesor Tkáč pôsobí ako vysokoškolský pedagóg so zameraním 
na sociálne právo, pracovné právo, medicínske právo a na sociálnu 
politiku. Od roku 1993 pôsobil ako poslanec Národnej rady Sloven-
skej republiky. Riadil sociálne procesy a legislatívu na Slovensku      
i v zahraničí pod statusom štátneho tajomníka a ministra práce 
sociálnych vecí a rodiny. Prof. Vojtech Tkáč je nadšeným                   
organizátorom medzinárodných konferencií, venuje sa písaniu 
odborných článkov a tvorbe normatívnych právnych aktov                 
v sociálnej oblasti. 

VOJTECH TKÁČ  

Michael Sommer študoval politické vedy na Berlínskej Univerzite. 
Jeho záujem o medzinárodné vzťahy sa odrazil aj v kariérnom 
výbere. Po získaní titulu sa stal členom odborového zväzu, v roku 
2001 sa stal riaditeľom Nemeckej konfederácie odborových 
zväzov. Svoj kariérny rast ukončil po viac než 12 ročnom pôsobení, 
v roku 2014. Momentálne pôsobí ako zástupca riaditeľa Friedrich 
Ebert Stiftung

MICHAEL SOMMER  

Pracoval ako chemik, neskôr bol predseda a tajomník Federálneho 
odborového združenie energetikov.  Pôsobil ak ako predseda SOZ 
energetikov, neskôr bol viceprezidentom Konfederácie odborových 
zväzov SR. V súčasnosti v KOZ SR zastáva funkciu prezidenta.

JOZEF KOLLÁR   

Profily vybraných hostí konferencie
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