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„Nepriaznivé okolnosti často otvárajú nové príležitosti.“

Úvod
Príručka je určená pre zamestnávateľov a odbory ako zástupcov zamestnancov s cieľom aktívnejšie sa zapájať do problematiky spoločnosti, spoločne identifikovať problémy a hľadať najlepšie riešenia v novej realite súvisiacej s pandémiou vírusu Covid-19.
Táto štúdia by mala uľahčiť rozvoj stratégií a konkrétnych projektov v oblasti riadenia
rizík a hľadanie osvedčených postupov na zabezpečenie kontinuity podnikania s výraznou účasťou zamestnancov. V tejto súvislosti je dôležité zabezpečiť tok informácií
a uskutočniť konzultácie s cieľom spoločného plánovania zmien a snahy o vytvorenie
čo najpriaznivejších podmienok pre prácu vzhľadom na dôsledky šírenia koronavírusu,
ktorého prítomnosť by sa mohla rozšíriť a viesť k ďalšej medzinárodnej kríze. Cieľom
tejto príručky je pomôcť sociálnym partnerom rozpoznať šance a nebezpečenstvá,
ktoré ovplyvňujú udržanie stabilnej pozície spoločnosti, venovať pozornosť rôznym
aspektom, ktoré mohli byť v ich doterajšom fungovaní zanedbávané a identifikovať
výzvy na základe diagnózy postpandemickej situácie.
Školenie bolo vytvorené na základe výsledkov empirického výskumu, ktorý pozostával z analýzy nájdených údajov (desk výskum), hĺbkových individuálnych rozhovorov
so zamestnávateľmi a názorov účastníkov medzinárodného školenia realizovaného v
šiestich krajinách participujúcich na projekte. Správy a záznami rôznych európskych
inštitúcií o Covid-19 boli veľmi užitočné a na základe nich sa verejnosť mohla dobre
zoznámiť s nebezpečenstvom, ktoré spomínaný vírus predstavuje.
Hneď na začiatku je potrebné zdôrazniť, že pred preverením možných riešení je potrebné najskôr identifikovať problém, aby vykonávané aktivity boli adekvátne a efektívne.
Zber údajov o pandémii koronavírusu je dôležitý predovšetkým preto, že toto infekčné
ochorenie sa doteraz nevyskytlo a protichodné informácie, ktoré sme o ňom dostali,
len zvyšovali úzkosť a bránili normálnemu fungovaniu. Štatistika úmrtnosti bola zároveň alarmujúca. Ďalším ukazovateľom je dôkladná analýza životného prostredia a situácie v priemysle z hľadiska jeho náchylnosti na dopady pandémie koronavírusu. Mnohé
spoločnosti, najmä tie, ktorých činnosť bola obmedzená z dôvodu ochrany občanov
pred chorobnosťou, zaznamenali vážne zmeny v ponuke a dopyte, výpadky v logisti3

ke a stratu ekonomickej stability. V dôsledku nevyhnutných zásahov európskych vlád
s cieľom chrániť ľudí pred šírením vírusu došlo k všeobecnému úpadku ekonomiky,
masívnym prerušeniam z práce alebo zníženiu objemu práce v mnohých odvetviach,
zníženiu spotreby a zastaveniu investícií. Najviac postihnuté boli služby poskytované
priamo užívateľom, ktoré museli byť okamžite odstavené z dôvodu dodržiavania sociálnej vzdialenosti a hygienického režimu. Najvýraznejšími príkladmi sú cestovný ruch,
gastronómia, doprava, kultúra a rekreácia. Na druhej strane sa rozvinul IT a telekomunikačný priemysel, všetky činnosti, ktoré sú vykonávané elektronicky alebo na diaľku, ako
je elektronický obchod, správa webových stránok (hosting), logistika a skladovanie, telefonické konzultácie, doručovanie a kuriérske služby.
Globálna pandemická kríza je výzvou pre európske hospodárstvo. Vzhľadom na potrebu uprednostňovať zdravie občanov je veľmi dôležité súčasne chrániť odvetvia,
ktoré sú kľúčové pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj s cieľom zachovať pracovné
miesta a postarať sa o pracovníkov. Prostredníctvom rôznych programov na podporu investícií, technológií a infraštruktúry je cieľom vytvoriť odolnejšiu, digitálnejšiu
a zelenšiu [ekologickejšiu] Európu. Obnovenie stability po pandémii sa predpokladá
vďaka rozhodným politickým opatreniam na udržanie kladného HDP (predpokladaného na úrovni 2,7% v eurozóne v roku 2022 a 2,3% v roku 2023) a spomaleniu rastu
nezamestnanosti.
Obrázok 1. Ukazovatele HDP v európskych krajinách.

Zdroj: Koronavírus – reakcia EÚ, https://ec.europa.eu/

Kľúčovým dokumentom obsahujúcim balík opatrení na oživenie hospodárstva je „Plán
obnovy“, ktorý by mal byť príležitosťou na prelomenie mŕtveho bodu a modernizáciu
v týchto oblastiach:
» vedecký výskum a inovácie,
» spravodlivá klimatická a digitálna tranzícia,
» pripravenosť, obnova a krízová odolnosť vrátane činností súvisiacich so zdravím.
4

Okrem toho balík berie do úvahy aj:
» pokračovanie zmien v kohéznej politike a spoločnej poľnohospodárskej politike s
cieľom maximalizovať ich príspevok k realizácii priorít Európskej únie,
» boj proti klimatickým zmenám,
» ochrana biodiverzity a rodová rovnosť.
Viacročné financovanie (2021–2027) určitých projektov zahŕňa nasledujúce oblasti:
jednotný trh, inovácie a digitálne technológie,
1. dôslednosť, odolnosť a hodnoty,
2. prírodné zdroje a životné prostredie,
3. migrácia a riadenie hraníc,
4. bezpečnosť a obrana,
5. susedné krajiny a zvyšok sveta,
6. Európska verejná správa.

| DÔLEŽITÉ |
Európske krajiny okamžite reagovali na zdravotnú krízu a zmiernili následky hospodárskeho poklesu. Izolované aktivity však nestačia.
Európa musí byť prebudovaná kolektívne, čo si vyžaduje solidaritu,
súdržnosť a konvergenciu, aby sa urýchlila jej ekologická a digitálna
tranzícia a posilnila konkurencieschopnosť, odolnosť a jej medzinárodné postavenie.
Pandémia sa nepodobala žiadnej predchádzajúcej kríze; ukázalo sa, že je to veľmi
progresívne a spôsobuje obrovské narušenia a mnohé z dôsledkov nás budú stále prekvapovať, keďže problém nezmizol. Okrem toho, účinky a potenciál obnovy sa budú
značne líšiť v dôsledku nerovnomerných úrovní sociálno-ekonomického rozvoja v
rôznych krajinách, aj keď sa vírus rozšíril všade rovnako. Regióny, ktoré sa spoliehajú na priame zákaznícke služby, export alebo veľký počet malých podnikov, môžu byť
viac zasiahnuté stagnáciou spôsobenou pandémiou Covid-19. Podpora firiem a ochrana zamestnancov sú realizované v inom rozsahu, čím vzniká riziko rozdielnych pozícií na trhu a zvyšovania nepomeru. Odpoveďou na túto situáciu by mali byť spoločné
podnety a výmena osvedčených postupov za účelom vytvorenia rovnakých podmienok pre obchodovanie a práve tento projekt je príkladom toho.

5

Účasť zamestnancov
Zástupcovia zamestnancov majú právo aktívne sa zapájať do aktivít zamestnávateľov
súvisiacich s riadením spoločnosti za účelom zvýšenia odolnosti voči rôznym negatívnym javom, vrátane zmierňovania následkov pandémie. V praxi sila účasti do značnej
miery závisí od viacerých faktorov, vrátane aktuálneho stavu spoločnosti, rozsahu
problému a dostupných riešení, uznania priestoru na vyjednávanie založeného na spoľahlivom a spravodlivom posúdení situácie, postoje samotných partnerov a stanovené
zásady spolupráce, ako aj ich ochotu dohodnúť sa v záujme spoločného dobra. Bez
ohľadu na skutočnú úlohu, ktorú má sociálny dialóg v pracovných pomeroch, on sa
môže rozvinúť do prejavu pochopenia súčasného obchodného modelu a demokratizácie života pred výzvami globalizácie, rastúcej konkurencie, technologického pokroku a vytvárania zelenej dohody. Je potrebné, aby partneri zmenili svoje uvedomenie,
prístup k pracovným úlohám a vyjednávaciu pozíciu. Zamestnávateľ – ako nadradený
subjekt v práci – má výhodu, pretože rozhoduje o obchodnej stratégii a podmienkach
zamestnávania, ale nesie aj riziká a zodpovednosť (materiálnu, personálnu). Ak existujú odbory, jeho nezávislosť je znížená a musí viesť dialóg, aby získal súhlas na svoju
činnosť v správne chápanom verejnom záujme. Na druhej strane, odborová strana sa
nemôže pozerať len cez prizmu požiadaviek a sociálnej ochrany, ale mala by sa aktívne
zapájať do hľadania lepších konceptov a inovatívnych zmien.

| DÔLEŽITÉ |
Participácia zamestnancov v zmysle informovania, konzultácií a účasti
zohráva zásadnú úlohu v účinnosti sociálneho dialógu a je jedným zo
základných sociálnych práv obsiahnutých v medzinárodných a európskych dokumentoch, ktoré formujú moderné pracovné pomery.
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Referenčným bodom pre formovanie európskeho sociálneho modelu je legislatíva
EÚ implementovaná do národných právnych systémov, ktorá okrem iného obsahuje
Smernicu 2002/14/ES z 11. marca 2002 ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve (L 80/29)1 a poukazuje
na potrebu posilnenia dialógu a podpory vzájomnej dôvery v spoločnostiach s cieľom
zlepšiť predvídateľnosť rizík, flexibilnejšiu organizáciu práce a uľahčiť prístup k školeniam zamestnancov pri zachovaní bezpečnosti, ako aj zvýšiť uvedomenie si nevyhnutnosti adaptácie na nové podmienky, zvyšovanie schopnosti prijímať vhodné opatrenia
a aktivity na zvýšenie istoty zamestnania a angažovanosti v podnikaní a budúcnosti
spoločnosti, ako aj zabezpečenia jej konkurencieschopnosti.
Podľa postulátov tejto smernice je opodstatnené usilovať sa o vypracovanie procesu informovania a konzultácií o situácii a možnom zvýšení počtu pracovných miest v
spoločnosti, a ak je zamestnanosť ohrozená tak aj o prijatí možných predvídateľných
predbežných opatrení, ako čo sú predovšetkým rozvoj nových zručností zamestnancov ako protiváha negatívnym zmenám alebo ich dôsledkom a prispôsobenie sa realite spôsobenej rôznymi krízami. Spoločnosti by mali realizovať programy založené
na konceptoch: 1) predvídanie, 2) prevencia, 3) zamestnateľnosť, ktorých úspech závisí
od sociálneho dialógu, ktorý musí nevyhnutne zahŕňať nasledovné:
» informovanie, teda poskytovanie informácií zo strany zamestnávateľa s cieľom umožniť zástupcom zamestnancov oboznámiť sa s témou a preštudovať si ju;
» konzultácie, ktorých súčasťou je výmena názorov a rozhovor medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom.
Hlavné otázky na ktoré sa vzťahujú tieto postupy, sú:
» súčasný a pravdepodobný vývoj činnosti spoločnosti a ekonomickej situácie;
» stav zamestnanosti, jeho štruktúra a možný vývoj v spoločnosti, ako aj plánované
nápravné opatrenia v prípade ohrozenia pracovného stavu;
» rozhodovanie, ak je pravdepodobné, že tieto rozhodutia prispejú k významným
zmenám v organizácii práce alebo zmluvných vzťahoch, vrátane tých, ktoré predpokladajú neskoršie predpisy Európskeho spoločenstva o hromadnom prepúšťaní
a prevzatí podniku alebo časti podniku iným zamestnávateľom.
Informácie by mali byť poskytnuté včas, v takej forme a takom obsahu, aby umožnili zástupcom zamestnancov oboznámiť sa s prípadom, preštudovať si ho a pripraviť
sa na konzultácie. Pre lepšie pochopenie tém a profesionalizáciu spolupráce možno
vyhľadať aj pomoc odborníkov čiže expertov. Dôvernosť údajov je povolená, najmä
pokiaľ ide o obchodné tajomstvá. Ak nadchádza konzultačný proces, on musí byť zorganizovaný včas, primeraným spôsobom a v primeranom rozsahu: na príslušnej manažérskej úrovni prispôsobenej predmetu konzultácie; na základe údajov poskytnutých
zamestnávateľom a vyjadrenia zástupcu zamestnancov na základe údajov, ktoré dostal
od zamestnávateľa; spôsobom, ktorý umožní obom stranám stretnúť sa a navzájom
si prezentovať svoje stanovisko, to znamená poskytnúť zamestnávateľovi odpoveď s
vysvetlením stanoviska vypracovaného zástupcom zamestnancov za účelom dosiahnutia dohody, najmä pri rozhodovaní o zamestnaní.
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Pri definovaní alebo realizácii praktických opatrení pre informovanie a konzultácie
by obe strany mali konať v dobrej viere, rešpektovať si navzájom práva a povinnosti,
zohľadňovať záujmy spoločnosti a predovšetkým ekonomické aspekty a otázky týkajúce
sa zamestnancov, resp. podmienkach a zárukách zachovania pracovných miest. Hlavnou
zásadou dosiahnutia kompromisu by malo byť zabezpečenie účinnosti pri minimalizácii záťaže. Preto je dôležité zvoliť vhodné metódy a nástroje sociálneho dialógu, aby sa
uľahčila implementácia usmernení/smerníc prijatých stranami. Treba zvážiť prispôsobenie priebehu samotného procesu, čo často závisí od samotných vzťahov a sprievodných
okolností. On môže byť komplexný (formalizovaný), ale aj zjednodušený, bez postupu,
realizovaný ad hoc, založený na tradičných kontaktoch (rozhovory tvárou v tvár) alebo
na diaľku (online komunikácia). Za pozornosť stojí aj frekvencia účasti, pretože záujem
o spoločnosť sa nemusí obmedzovať len na kľúčové otázky, ale môže byť stály, čo umožňuje väčšiu integráciu zamestnancov a lepšie pochopenie obchodnej politiky.
Tabuľka 1. Vybrané informačné a konzultačné techniky.
FORMY
Poskytovanie informácií
TECHNIKY

letáky, inzeráty, prezentácie,
správy, pravidelné správy
o činnosti, aktuálne správy,
poznámky

Konzultácie
stretnutia, poradné
konferencie, workshopy,
verejné diskusie, fokusové
skupiny, prieskumy verejnej
mienky

Účelom informovania a konzultácií by mala byť nielen výmena názorov, pripomienok
a nápadov, ale aj uzatváranie dohôd, teda vzájomné porozumenie a zhoda v otázkach
súvisiacich so zamestnaním. Úspech takejto dohody vo veľkej miere závisí od dodržiavania zásad, ktoré svedčia o vyspelosti a dôveryhodnosti zmluvných strán.

| DÔLEŽITÉ |
Pri vedení dialógu treba najskôr určiť formu účasti zamestnancov
na formovaní pracovných pomeroch a následne určiť rozsah tém, postup a hodnotenie.
Výhodou spolupráce a spoločného hľadania riešení je vyhnútie sa konfliktom, ktoré majú deštruktívny dopad a sú často len ukážkou sily, bez hmatateľných výsledkov. Ak dôjde ku kolektívnemu sporu, obe strany strácajú aj ekonomicky aj imidžovo. V krízovej situácii, ako dokázala
aj pandémia Covid-19, je ťažké konať autonómne, izolovane od okolitej reality a smerníc, ktoré
prichádzajú zhora. Naopak, človek by mal byť flexibilný a pozerať sa dopredu. Mimoriadne
dôležité sú univerzálne hodnoty, ktoré treba chrániť. Osobitnú pozornosť si nepochybne zaslúžia: sociálny pokoj, nezávislosť partnerov, dobrá viera, dôvera, rovnosť strán, ľudská dôstojnosť ako zamestnancov, tak aj zamestnávateľov. Nesmie sa zanedbávať práca a hospodárnosť,
ktoré ovplyvňujú realizáciu dvoch základných funkcií: ochrannej a organizačnej.
9

Pri pristupovaní k tvorbe stratégie a modelu fungovania spoločnosti, treba mať
na zreteli prácu, pretože je zdrojom príjmu a slúži na získanie finančných prostriedkov
potrebných na uživenie zamestnanca a jeho rodiny. Preto je potrebné sa o to starať
a predchádzať zániku pracovných miest, aj keď si okolnosti vyžadujú reštrukturalizáciu
spoločnosti. Cieľom oboch strán by malo byť zlepšenie pracovných podmienok a sociálneho zabezpečenia v širšom zmysle. To sa zasa odráža na blahobyte zamestnávateľa
ako subjektu, ktorý poskytuje pracovné miesta a pracovné normy. Preto je zohľadnenie
jeho záujmov opodstatnené, ba až nevyhnutné. Pri riešení rôznych problémov často
vyvstáva otázka, či treba udržať pracovné miesta aj za cenu zníženia miezd, alebo bojovať za práva pracujúcich bez ohľadu na následky.

| DÔLEŽITÉ |
Bez ohľadu na predmet dialógu sa často stretávajú dve hodnoty: práca a slušný plat a sloboda vykonávať zvolenú hospodársku činnosť
(ekonomická sloboda). V krízových podmienkach nadobúdajú mimoriadny význam a na udržanie rovnováhy sa treba riadiť ekonomickými
dôvodmi, nie čiastočnými záujmami alebo politickými dôvodmi.
V pracovnoprávnych pomeroch zohráva dôležitú úlohu racionalizmus chápaný tak, že
nedostatok prostriedkov na splnenie záväzkov zamestnancov robí zmluvy bezcennými
a podnecuje sociálne konflikty. Nadobudnutie nových práv na úrovni spoločnosti nemusí nutne znamenať ich plnenie, pretože nie sú ekonomicky neobmedzené. Treba sa riadiť
zásadou primeranosti a prijímať realizovateľné riešenia, pretože konkurencieschopnosť
a globalizácia nútia zamestnávateľov znižovať náklady na prácu. Takto vedený dialóg
je konštruktívny a užitočný, nepoškodzuje ani jednu zo strán materiálne (zníženie platov,
finančné straty spoločnosti) ani ľudsky (stres, nedostatok zmyslu pre stabilitu, riziko bankrotu). Z tohto dôvodu je potrebné pred začatím rozhovoru zvoliť spôsob vedenia a pripraviť
si argumenty súvisiace s aktuálnou sociálno-ekonomickou situáciou krajiny (regiónu) ako
aj rozsah aktivít, ktoré je potrebné podniknúť na riešenie otázky zamestnanosti. Takto sa
zvyšuje pravdepodobnosť zachovania mieru/pokoja, čo chráni záujmy nielen strán, ale aj
iných ľudí (klientov, spolupracovníkov) a najbližšieho okolia (komunita, miestne orgány).
Princíp, ktorý uprednostňuje konzultácie a zapojenie zamestnancov, týka sa rovnakých
práv, chápaných ako identický a stabilný systém protichodných síl. Rovnosť pred zákonom znamená povinnosť aplikovať platné ustanovenia o rovnakých (identických)
pravidlách na oboch stranách. Je potrebné mať rovnováhu medzi oboma stranami. Ak
dôjde k neformálnemu prenosu výhod na jednu z nich, hrozí zlyhanie dialógu. Strany
prestávajú byť rovnocenné, bez diskriminácie a zvýhodňovania, čo sťažuje budovanie
konštruktívneho modelu zamestnanosti. Rovnováha kapitálu a práce je podmienkou
sine qua non [nevyhnutná podmienka] pre udržiavanie korektných vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Závisí od toho vyvážený spoločenský vývoj a kvalita
systému pracovnoprávnych vzťahov, ktoré ovplyvňujú ekonomickú situáciu.
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Ukazovateľom účasti je schopnosť zástupcov zamestnancov viesť rokovania a uzatvárať kolektívne zmluvy a zmluvy s cieľom zastupovať a obhajovať profesijné a sociálne
práva a záujmy zamestnancov. V širšom zmysle ide aj o kontrolu dodržiavania predpisov zo strany zamestnávateľov a orgánov verejnej moci, účasti na tvorbe zákonov
a informácií.

| DÔLEŽITÉ |
Sociálny dialóg zahŕňa vyjednávanie a uzatváranie kolektívnych zmlúv.
Vedenie kolektívneho vyjednávania zahŕňa všetky rokovania medzi zamestnávateľom
a odborovou organizáciou konajúcou v mene všetkých zamestnancov s cieľom upraviť
pracovné a mzdové podmienky a určiť vzájomné povinnosti zmluvných strán, ak nevyplývajú zo všeobecne platných predpisov. Rokovania sa často používajú na riešenie sporov, aby sa zabránilo štrajkom alebo iným protestným aktivitám. Môžu byť dobrovoľné
alebo povinné zo zákona. Formalizmus, ktorý im bol daný, znamená, že sa musia dodržiavať postupy, ktoré podliehajú súdnemu alebo administratívnemu preskúmaniu.
Príkladom legislatívy EÚ, ktorá špecifikuje postup vyjednávania, je smernica 98/59/ES
z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (L 225/16)2. V súlade s ustanoveniami týchto právnych predpisov
je zamestnávateľ, ktorý chce znížiť počet pracovných miest, povinný včas konzultovať
so zástupcami zamestnancov za účelom dosiahnutia dohody. Dohoda musí nevyhnutne obsahovať spôsoby a prostriedky na zamedzenie prepúšťania a predovšetkým
uplatňovanie sociálnych opatrení a pomoci pri rekvalifikácii s cieľom väčšej ochrany
zamestnancov pri zohľadnení trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tieto usmernenia ostávajú v platnosti bez ohľadu na dôvody zníženia počtu pracovných miest (ekonomických, organizačných, technologických, výrobných), ktoré
by mohli byť spôsobené pandémiou vírusu Covid-19 a novou realitou, ku ktorej pandémia viedla.
Druhým predpisom je smernica 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov
členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (L 82/16)3. Zdôrazňuje potrebu
zabezpečiť istotu zamestnancov predovšetkým rešpektovaním práv, konzultáciami
a včasným oznámením zástupcov zamestnancov; a ak prevodca a nadobúdateľ zabezpečili finančné prostriedky pre svojich zamestnancov, potom je potrebné zabezpečiť
uzavretie dohody. Ochranné opatrenia sa musia uplatniť vždy, keď dôjde k zmene zamestnávateľa v dôsledku zákonného prevodu vlastníctva, zlúčenia alebo rozdelenia.
Ich podstatou je zaručiť zamestnancom pokračovanie v zamestnaní za rovnakých podmienok, a to aj napriek zmene obchodného subjektu, teda prevzatiu existujúcich práv
a povinností novým zamestnávateľom.
Treba brať do úvahy, že legislatíva EÚ stanovuje minimálne normy a nezasahuje
do vnútroštátnych predpisov štatutárneho, výkonného alebo správneho charakteru,
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ktoré sú výhodnejšie pre zamestnancov alebo prispievajú k podpore alebo akceptovaniu kolektívnych zmlúv alebo iných dohôd sociálnych partnerov s cieľom zlepšiť podmienky zamestnania a stav na trhu práce.
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Riadenie rizík
Podniky potrebujú stratégie, ktoré by mali nielen umožniť ich efektívne fungovanie a otvoriť príležitosti na dosiahnutie udržateľnej konkurenčnej výhody, ale aj
iniciovať ochranné opatrenia v núdzových situáciách z dôvodu nestability a neistých okolností. Nepredvídateľnosť krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 ukázala
nepripravenosť zamestnávateľov, ktorí prekvapení situáciou nevedeli, čo presne
majú robiť, aby zachovali kontinuitu obchodovania a ochránili svojich zamestnancov. Mnohé aktivity boli vykonávané priebežne, bez podrobného rozboru dobrých
a zlých stránok. Neustále dohody a zmeny nezabezpečovali pohodlie v práci, vznikal
chaos a objavovali sa početné dezinformácie. Zamestnanci neboli vyškolení a nebolo im jasne povedané, čo môžu očakávať. Nestabilita v profesionálnej sfére spôsobovala rôzne problémy v súkromnom živote. Vyskytli sa sťažnosti a kritiky na štátne
orgány za zavádzanie obmedzení a zákazov bez príslušných usmernení a rád, ktoré
by mohli slúžiť ako návod na ďalší postup. Skutočnosť, že zamestnávatelia zostali
bez primeranej podpory, dokázala, aké dôležité je pre každého sam sa chrániť pred
možnými nebezpečenstvami.
Niet pochýb o tom, že kríza je faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje fungovanie spoločnosti a naznačuje nevyhnutnosť zmien či prijatia nového modelu riadenia. Nedáva čas
na vykonanie premyslených nápravných opatrení, ale si vyžaduje rýchle reagovanie
a to s veľkými obavami o budúcnosť. Neznáma, ktorá súvisi s trvaním bezvýchodiskovej situácie a z nej vyplývajúcich problémov, vyvoláva veľké obavy. Dôsledkom takejto
situácie sú znepokojujúce trendy v podobe poklesu príjmov, pozastavenia investícií,
nevytvárania pracovných miest, nezakladania nových spoločností, nárastu počtu vyhlásených likvidácií a konkurzov, ako aj platobnej neschopnosti zamestnávateľov.
V závislosti od odvetvia a špecifík obchodnej činnosti sa líšia aj spôsoby reakcie na krízu. Atypickosť pandémie vírusu Covid-19 viedla k tomu, že bez ohľadu na odvetvovú
diferenciáciu boli prijaté ako typické opatrenia, ktoré zvyčajne odkazujú na znižovanie výroby alebo služieb, tak aj vynútené neštandardné riešenia, ktoré sa odlišovali
od doterajšej praxe. Zamestnávatelia, ktorí sa snažili minimalizovať negatívne dôsledky
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hospodárskeho poklesu, prijali stratégie, ktoré im umožnili realizovať okamžité úspory
a znižiť náklady. Tieto stratégie zvyčajne zahŕňali:
» spomalenie alebo prerušenie obchodnej činnosti,
» pozastavenie (odstávka) časti činnosti (vedľajšie činnosti, ktoré si vyžadujú nadmerné náklady),
» obmedzovanie objednávok (obstarávanie materiálov a zariadení),
» meškanie alebo nevyhnutná výmena, servis, oprava strojov a zariadení.
V záujme zachovania kontinuity podnikania boli podniknuté tieto kroky:
» elektronický obchod a výmena služieb (online),
» reorganizácia v spôsobe dodania tovaru a služieb (personalizovaná služba),
» predaj poukážok na použitie v budúcnosti,
» zmena činnosti spoločnosti (výrobého profilu),
» zintenzívnenie hľadania nových používateľov (klientov),
» overenie možných nástrojov finančnej podpory likvidity dostupných v rámci verejnej
pomoci alebo obchodnej ponuky.
Treba zdôrazniť, že sa práca na diaľku stala veľmi populárnou, čo v skutočnosti viedlo k zmene miesta obchodovania. Zamestnávatelia sa mohli vzdať údržby nehnuteľností, teda prenájmu priestorov, pretože sa pracovalo v domácnostiach zamestnancov
a riadenie firmy bolo možné na diaľku, prostredníctvom elektronickej komunikácie. V
dôsledku nanúteného rozptylu vyplývajúceho z povinnosti dodržiavať sociálnu vzdialenosť, už neboli potrebné spoločenské miestnosti (kancelárie) pre prácu ale vznikla
potreba počítačového vybavenia a povinného prístupu do IKT siete.
Ďalším spôsobom, ako zachovať obchodnú činnosť spoločnosti, bolo ísť za klientom
a individuálne realizovať objednávky so zabezpečením doručenia na zadanú adresu.
Často to znamenalo prechod na kanál elektronického obchodu. Príkladom odvetvia,
ktoré ponúkalo externú službu, bola gastronómia, ktorá pohostinstvo a podujatia
rozvíjala vo virtuálnom priestore. Aj keď sa spoločenské a odborné stretnutia museli
zrušiť, potreba kontaktov a udržiavania osobných vzťahov bola veľmi silná. V závislosti
od typu podujatia boli účastníkom počas trvania stretnutia poskytnuté vybrané jedlá,
darčeky a sviatočné súpravy. Podobne fungoval aj obchod, ktorý rozšíril sortiment
a uľahčil nakupovanie. Veľkou obrátkovosťou balíkov vynikali kuriérske a prepravné
spoločnosti, vzrástla aj individuálna preprava osôb pre obmedzenia zavedené v MHD.
Jazdy objednané cez aplikáciu boli obľúbené u cestujúcich, ktorí potrebovali odvoz.
Výhodou týchto riešení založených na informačných technológiách nie je len bezpečnosť používateľov pred nákazou koronavírusom, ale aj bezpečnosť života v spoločnosti
v širšom zmysle. Je to vhodné najmä na uľahčenie každodenného fungovania určitých
skupín (starší ľudia, osoby so zdravotným postihnutím). Výhodou je navyše aj väčší
komfort, úspora času a peňazí oproti klasickému využívaniu služieb.
Je potrebné poznamenať, že osvojenie si nových spôsobov podnikania spôsobených
pandémiou Covid-19 urýchlilo procesy zavádzania inovácií, hľadania technologických
noviniek a premýšľania o ďalšej generácii a investíciách s cieľom posilniť pozíciu spoločnosti a odolnosť voči turbulenciám. Príkladom môže byť umelá inteligencia a jej čoraz
väčšie využívanie vďaka väčšej schopnosti strojov preukázať ľudské schopnosti, ako
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sú uvažovanie, učenie sa, plánovanie, kreatívne myslenie, predikcia. Stále prenikavejšie a kreatívnejšie technické systémy sú schopné vnímať prostredie a vysporiadať sa
s vonkajšími udalosťami, riešiť problémy a dosiahnuť cieľ. Optimalizáciou programu,
umelá inteligencia efektívnejšie môže prijímať dáta, lepšie ich spracovávať a adekvátne reagovať po analýze predchádzajúcich aktivít. Vďaka tomu je jeho aplikácia čoraz
rozšírenejšia. Efektívnejšie nahrádza a prekonáva schopnosti a vytrvalosť ľudskej mysle. Funguje dobre pri každodenných činnostiach, ako je vytváranie prispôsobených
odporúčaní pri online nakupovaní alebo vyhľadávanie (preverovanie) konkrétnych
produktov na základe histórie vyhľadávania; využívanie virtuálnych asistentov pri konzultáciách a poskytovaní rád, organizácia vyučovania; odhaľovanie podvodných správ
a zabezpečenie bezpečných transakcií, čo je mimoriadne dôležité v obchode v kontexte výberu produktov, plánovania zdrojov a logistiky. Je dôležitá aj v mnohých ďalších
službách, napríklad v bankovníctve a financiách, poisťovníctve, maklérstve a poradenstve, nehnuteľnostiach, ochrane osôb a majetku. V automobilovom priemysle sa využívajú navigácie a automatizované senzory, ktoré rozpoznávajú nebezpečné situácie
a nehody. Novinkou budú aj autonómne autá, ktoré sa pohybujú bez vodiča. Posun v
pokročilom využívaní umelej inteligencie je badateľný najmä v medicíne, o čom svedčia vylepšenia v núdzových prípadoch (SOS telefóny) v diagnostike ako aj vylepšenia
liečebných metód. Diagnostika v boji proti koronavírusu prispieva k rozpoznávaniu infekcie, tepelnom zobrazovaní a sledovaniu šírenia Covid-19. Vďaka popularizácii týchto aplikácií v zdravotníctve možno očakávať krok vpred pri umožňovaní bezpečných
a hygienických pracovných podmienok pre zamestnancov. Na druhej strane, keď už
obsiahle predstavujeme technologické výdobytky, treba povedať, že sa zmeny takmer
vo všetkých aspektoch života a ekonomiky prenesú aj do sektora práce. V novej realite musia obchodné modely zohľadňovať digitálny potenciál a obchodovanie v online prostredí, čo znamená vytvorenie personálnej politiky založenej na IT znalostiach
a kompetenciách. Takéto modely sú stále vzácnou komoditou, a preto je základným
prvkom príprava zamestnancov na prácu vo vzdialenom, automatizovanom prostredí
založenom na dátach. Tak tiež tieto modely na príslušnej úrovni musia predstavovať
súbor odborných, osobných a sociálnych zručností potrebných v podnikoch založených na intelektuálnom kapitále, ktorý prevratne mení celú sféru výroby a služieb.
Potvrdením je skúsenosť s prácou na diaľku, ktorá je považovaná za inovatívne, flexibilné formy zamestnania, ktoré preukázali úlohu vzdelávania a schopnosť rýchlo sa
prispôsobiť dnešným výzvam súvisiacim s pandémiou. Koronavírus sa ukázal ako kríza,
ktorá nabrala neočakávaný obrat v celosvetovom meradle od zdravotných, rodinných
a environmentálnych problémov až po hlbokú hospodársku recesiu.
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Obrázok 2. Príklady využitia umelej inteligencie.

Zdroj: Čo je umelá inteligencia a ako sa používa?, https://www.europarl.europa.eu

Je dôležité mať na pamäti, že správne navrhnutý obchodný model by mal definovať
spôsob obchodovania tak, aby prinášal zisk, vytváral hodnotu pre klientov a určoval
rozsah spolupráce s partnermi. Na splnenie týchto požiadaviek je potrebné vybrať
kompetentný personál a vytvoriť rezervné kapacity vo forme organizovaného komplexu hmotných a nehmotných statkov, ktoré sú navzájom funkčne prepojené4. Dôležitú
úlohu zohrávajú komponenty, ktoré tvoria určitý, zaoblený celok modelu. Ich vzájomná závislosť znamená, že aj bezvýznamné rozhodnutie zamestnávateľa zmeniť jednu
časť môže mať rad dôsledkov a viesť k úprave ďalších prvkov. Preto sa odporúča zvýšená opatrnosť pred unáhlenými krokmi v krízovej situácii, ktorá si inak vyžaduje agilnú
reakciu. Najčastejšie spomínané komponenty sú:
» segmentácia zákazníkov,		
» hodnotová ponuka,
» distribučné kanály,			
» štruktúra príjmov,
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»
»
»
»
»

vzťahy so zákazníkmi,		
hlavné zdroje,
štruktúra nákladov,			
kľúčoví partneri,
základný rozsah činnosti5.

Mnohé modely ignorujú aspekty rizika a nepredvídajú protiopatrenia. Spoločnosti
pôsobiace v neistom prostredí by predsa mali byť pripravené na náhle situácie a mali
by mať pripravené alternatívne riešenia. V praxi sa na udržanie kontinuity obchodovania používajú rôzne prístupy. V prípade Covid-19 bol vplyv pandémie na priemysel
obrovský. Negatívne účinky sa výraznejšie prejavili v tých ekonomikách, ktorým dominovali služby, ktoré závisia od zákazníkov a globálnych dodávateľov a majú len niekoľko sektorov, monolitickú štruktúru, ako aj vo väčšine malých podnikov. Jedným zo
spôsobov reakcie na krízu môže byť pasivita, resp. ochota čakať a sledovať zmeny, ktoré sa dejú, čo je vnímané ako bezprostredná reakcia a prechodný stav. Napriek neistote
existuje nádej na návrat do predkrízovej reality. Ďalším typom správania je adaptácia,
teda prispôsobenie sa novej situácii. Zamestnávatelia sa snažia vyberať najlepšie riešenia a priebežne vyhodnocovať ich efektivitu s cieľom pretvárať princípy obchodovania v podmienkach nadchádzajúcich zmien. Ďalším príkladom reakcie je zameranie sa
na inovácie, hľadanie neštandardných opatrení a metód na posilnenie pozície na trhu
a využitie príležitostí vyplývajúcich z krízy.

| DÔLEŽITÉ |
Čím dramatickejšia je krízová situácia, tým viac je potrebné pozrieť sa
na problém širšie a prijať viac opatrení, aby sa podnik ochránili pred
recesiou a zvládol nové výzvy.
Zmena obchodného modelu je výsledkom rôznych faktorov. Ovplyvňujú ho aj vonkajšie (trhové) javy a celkové vnútorné podmienky podniku. Rozhodujúci je hlas zamestnávateľa – jeho vodcovské vlastnosti, odvaha, skúsenosti, znalosť princípov ekonomiky,
schopnosť stanoviť presnú diagnózu a predvídateľnosť, zodpovednosť a starostlivosť
o druhých (osud zamestnancov, záujmy klientov, závislosť spolupracovníkov). Dôležitú úlohu zohráva potenciál (kapitál) podniku: jeho finančné, organizačné, personálne
a technické možnosti nie sú neobmedzené a musia byť prispôsobené vízii zmien, aby
sa dosiahla relatívna vyrovnanosť a istota prežitia. Existujú neúspešné projekty (vyžadujúce značné výdavky, nepodložené spoľahlivou analýzou trhu, s nadhodnotenou
mierou návratnosti), ktoré môžu spôsobiť straty a zvýšiť pravdepodobnosť neúspechu,
viesť k zhoršeniu efektívnosti spoločnosti a zníženiu počtu pracovných miest. Dynamika v činnostiach nemôže byť nadmerná. Ak je rozsah narušenia obsiahly, je lepšie
byť umiernený a zároveň sledovať rozsah a tempo zmien v ekonomike. Organizačná
štruktúra môže byť veľmi nápomocná. Ak je lineárna, neformálna, flexibilná, potom
sa funkcie a pozície dajú ľahko transformovať. Administratívne postupy a sprievodná
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byrokracia sa stávajú zbytočnými. Na druhej strane je oveľa ťažšie realizovať zmeny
vo firme, kde je systém viacúrovňový a hierarchický. Ľudia dnes ustupujú od zložitých
a komplikovaných organizačných schém, normatívneho štýlu riadenia a centralizovaného riadenia. Vznikajúce postindustriálne hospodárstvo v ktorom je hlavným zdrojom intelektuálny potenciál, čoraz viac naberá sieťový charakter vzťahov vyplývajúcich
zo zručností a reputácie, a nie z pridelených funkcií.
Zamestnanci majú významný vplyv na spôsob prispôsobenia obchodného modelu kríze. Ich postoj, podporený určitými aktivitami, môže povzbudiť alebo spomaliť zmeny.
Ak zamestnávateľ očakáva podporu, mal by umožniť zamestnancom účasť na veciach,
ktoré sa ich priamo týkajú. Nedostatok informácií, spôsobený obavami z budúcnosti,
často je prekážkou k dosiahnutí dohody a získaniu pomoci od zamestnancov, ktorá
umožňuje efektívnu rehabilitáciu spoločnosti.
V praxi existuje päť typov sociálnej adaptácie jednotlivca, ktoré sa vyskytujú v pracovných pomeroch. Tie sú:
» konformizmus, čiže schopnosť prispôsobiť sa pravidlám, ktoré platia v danom prostredí, schvaľovanie cieľov a prostriedkov, ktoré k nim vedú;
» ritualizmus, ktorý je založený na rezignácii alebo znižovaní miery ašpirácie a akceptovania výlučne zákonných prostriedkov jednotlivcom s vedomím, že prostredníctvom
nich nie je možné dosiahnuť vyššie spoločenské postavenie;
» inovácie, ktoré sa vnímajú ako spôsob dosiahnutia cieľov prostriedkami, ktoré sa zvyčajne považujú za nemorálne alebo nezákonné; znamená akceptovanie kultúrnych
cieľov a zároveň odmietanie legitímnych prostriedkov na ich dosiahnutie;
» odstúpenie resp. túžba vyhnúť sa akejkoľvek forme života v spoločnosti; túto formu
volia väčšinou pasívni, závislí ľudia, ľudia s problémami; zvyčajne znamená negáciu
prostriedkov, ktoré by mohli slúžiť na dosiahnutie cieľa;
» deštruktívne vnímaná vzbura, stotožňovaná s odmietaním noriem a princípov so súčasnou túžbou zavádzania vlastných princípov6.
Ľudské vzťahy môžu byť dosť komplikované. Pravidlá správania musia byť známe
a axiómy rešpektované, aby sa zabezpečil spoločenský poriadok v pracovnom prostredí. Náhle zmeny vedú k tomu, že existujúce normy nezodpovedajú novovytvorenej
realite a nové neboli prijaté, čo prispieva k anómii zamestnancov, ktorá sa prejavuje
nadmernou voľnosťou, nedodržiavaním povinností, neplnením úlohy ako aj privlastňovaním si služobného majetku. Pre organizačný chaos, nejasné predpisy a nekompetentnosť vedenia, ťažké je kontrolovať personál a vyžadovať od nich disciplínu, najmä
keď chýbajú stimuly a keď je navyše zreteľne viditeľné zhoršenie podmienok zamestnávania.
Ak analyzujeme prvky obchodného modelu, môžeme si všimnúť, že zamestnávatelia
zareagovali na každý z nich. Rôznorodosť postupov dokazuje, že riadenie rizík si vyžaduje mnohostranný prístup. Hoci dominantným trendom je digitalizácia, rovnako dôležité sa stávajú aj iné činnosti, ak pozitívne ovplyvňujú funkčnosť firmy.
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Tabuľka 2. Príklady zmien prvkov obchodného modelu.
Č.

PRVKY OBCHODNÉHO
MODELU

REAKCIE ZAMESTNÁVATEĽA

1

segmentácia zákazníkov

hľadanie nových klientov; predefinovanie
kľúčového a sekundárneho klienta; zavedenie
kolaterálu pre najmenej ziskových, platobne
neschopných klientov;

2

návrh hodnoty

zavádzanie inovatívnych riešení; znižovanie cien
produktov a služieb (rabaty, zľavy) a predaj na
splátky;

3

štruktúra príjmov

predchádzanie omeškaniu platieb klientov;
vyhľadávanie zdrojov pôžičiek a programov
pomoci; používanie nástrojov na zníženie
blokovania platieb;

4

distribučné kanály

diverzifikácia kanálov; prechod na online
distribúciu; používanie digitálnych technológií;

5

vzťahy so zákazníkmi

rozvoj nových spôsobov komunikácie na
diaľku; používanie sociálnych médií; šírenie
internetových transakcií a platieb; používanie
automatov a samoobslužných pokladníc;

6

hlavné zdroje

zachovanie pracovných miest; flexibilnejšie
zamestnanie; informovanie a konzultovanie
zamestnancov;

7

štruktúra nákladov

hľadanie spôsobov šetrenia; racionalizácia
nákladov;

8

kľúčové partnery

obnovenie kontinuity dodávateľského reťazca;
hľadanie nových zdrojov zásobovania;

základný rozsah činnosti

prispôsobenie spôsobu práce obmedzeniam
zavedeným štátom a novej realite; dodržiavanie
sanitárneho režimu; organizovanie práce na
diaľku; poskytovanie a prevádzka elektronickej
infraštruktúry; pozastavenie investície;
zabezpečenie záujmov spoločnosti; využitie
príležitostí, ktoré sa naskytli počas pandémie
koronavírusu;

9
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Personálna politika
Jedným z prvkov stratégie spoločnosti je personálna politika chápaná ako súbor pravidiel a postupov pri zaobchádzaní so zamestnancami. Personálna politika hovorí o pracovných vzťahoch, ktoré vymedzujú vzájomné práva a povinnosti strán za účelom
dosahovania cieľov a zámerov spoločnosti a uspokojovania profesijných, sociálnych
a osobných potrieb zamestnancov. Ona musí byť kompatibilná s ostatnými komponentmi obchodného modelu, aby systém riadenia správne fungoval a umožňoval implementáciu základných funkcií súvisiacich s plánovaním, organizovaním, motivovaním
a kontrolou. Pri rozhodovaní o výbere personálnej politiky pomáha SWOT analýza celej
spoločnosti, ktorá umožňuje identifikovať: S (Strenght) – silné stránky; W (Weaknesses)
– slabé stránky; O (Opportunities) – príležitosti; T (Threats) – ohrozenia. Komponenty
(neoddeliteľné zložky) personálnej politiky by sa tiež mali prispôsobiť všeobecnej vízii
a koncepcii vedenia, medzi ktorými vynikajú: nábor (výber ľudí na konkrétne pracovné
pozície); organizovanie a riadenie zamestnancov v pracovnom procese; systém hodnotenia, motivácia a pokrok; mzdy a sociálna ochrana; profesionálny rozvoj (vzdelávanie,
školenie); voľnočasové aktivity, oddych a rekreácia.

| DÔLEŽITÉ |
Personálna politika je zameraná na vyhľadávanie vhodných zamestnancov potrebných na plnenie poslania spoločnosti a udržanie ich
zručností a schopností čo najoptimálnejšie plniť zverené úlohy.
Základnou výzvou personálnej politiky je čo najlepšie formovať sociálny potenciál spoločnosti v súlade so stanovenými obchodnými cieľmi v existujúcich vnútorných podmienkach a vonkajšom prostredí. V dôsledku dynamiky zmien prebiehajúcich na trhu,
zvyšujúcej sa konkurencie, globalizácie, obchodnej neistoty a navyše aj vzniku pandemickej krízy vzrástla potreba atypického riadenia zamestnancov. Dopyt po vedomos21

tiach vzrástol aj vďaka intenzívnemu rozvoju a využívaniu informačných technológií
a expanzii sektora služieb. Zamestnávatelia sú nútení spružniť zamestnávanie, modernizovať pracoviská a zlepšovať kompetencie zamestnancov. V rámci racionalizácie činností je klasická organizácia práce nahradená uplatňovaním inovatívnych metód riadenia zamestnancov, efektívnym využívaním ich potenciálu a správnou alokáciou ich síl v
zmysle zosúladenia s inými zdrojmi na budovanie hodnoty spoločnosti a prispievanie k
hospodárskemu rozvoju. Zároveň od zamestnancov očakávajú partnerstvo, kreatívne
myslenie, lojalitu a spoločnú zodpovednosť pri transformácii podnikania a ako protihodnotu im vytvárajú priaznivé podmienky pre zamestnanie, predovšetkým spravodlivý mzdový systém a poskytujú im väčšiu autonómiu.

| DÔLEŽITÉ |
Zmena systému práce, vyjadrená transformáciou klasického pracovného pomeru na flexibilné formy zamestnania, je fenoménom, ktorý
dáva výhodu na konkurenčnom trhu, čoho dôkazom je práca na diaľku počas pandémie COVID-19.
Atypický pracovný pomer je založený na odchýlke od znakov typických pre klasický
(štandardný) pracovný pomer, ktorý sa vyznačuje: osobnou povahou práce vykonávanej
pre iný subjekt, podriadenosťou, mzdou, pracoviskom, pracovným časom (predpísaným
pracovným časom) a vnúteným spôsobom spolupráce, ktorý okrem iného znamená tímovú prácu, stálosť (systematickosť), opakovanie vykonávania určitých úloh, výsadu
zamestnanca v súvislosti s jeho zabezpečením (sociálne, osobné), riziko, ktoré zamestnávateľ preberá pre obchodnú činnosť. Zvyšujúca sa flexibilita sa v tomto smere týka
tak právneho základu zamestnania, ako aj organizačných foriem. Sú čoraz populárnejšie:
» pracovné zmluvy na dobu určitú,
» práca na polovičný úväzok,
» samozamestnanie teda samostatná zárobková činnosť, B2B (business-to-business)
zmluvy,
» zmluvy o dielo (vykonávanie práce),
» zmluvy o brigádnickej [dočasnej] práci cez agentúru a pre užívateľa teda pre zamestnávateľa (najímanie personálu).
Repertoár spôsobov organizácie práce je rôznorodý. Závisí to od toho, ktoré z nasledujúcich kritérií sa prijme:
» pracovný čas,
» miesto,
» typ podriadenosti zamestnanca,
» organizácia práce.
Významnú úlohu zohráva diferenciácia a rozvrhnutie pracovného času odklonom
od stanovenej normy, ktorá definuje pevný počet pracovných hodín v rámci prijatého
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výpočtového obdobia. Ak chcú zamestnávatelia racionalizovať náklady na prevádzku podniku a prepojiť obdobia skutočného pracovného výkonu s reálnym dopytom
po ňom, majú k dispozícii široké spektrum konfigurácií, ktoré im umožňujú efektívne
využiť čas, v ktorom musia byť zamestnanci k dispozícii počas dňa, týždňa, mesiaca
alebo dlhšie. Používanie flexibilných systémov, ako sú: vyvážená práca, práca s prestavkámi, skrátený pracovný týždeň, práca založená na obchodných úlohách, umožňuje
zamestnávateľom ľahšie riadiť pracovný čas, ale vyžaduje si od nich, aby venovali osobitnú pozornosť a zručnosti pri výpočte platieb (ročná dovolenka pre zamestnancov,
vyplácanie náhrady za prácu nadčas). Oni nemusia nevyhnutne zvoliť rovnaký systém
pre všetkých zamestnancov. Naopak, môžu si osvojiť rôzne systémy pracovného času
pre rôzne skupiny zamestnancov vo firme. Napríklad, môžu zaviesť dlhšie prestávky
v práci, dočasne zaradiť zamestnancov na iné práce, skrátiť pracovný čas alebo pozastaviť uplatňovanie vnútorných predpisov upresňujúcich práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru. V rámci prijatého systému tiež môžu dodatočne definovať
hodiny (časové intervaly) začiatku a konca práce, ako aj určiť prácu na zmeny, ktorá
spočíva v plnení úloh podľa harmonogramu, ktorý predpokladá zmenu pracovného
času jednotlivých zamestnancov po určitom počte hodín, dní alebo týždňov vrátane
víkendu a sviatkov. Systém založený na úlohách, ktorý je meraný počtom činností, ktoré je potrebné vykonať je veľmi populárny, najmä v prípade práce na diaľku. Používa sa
vtedy, keď je vzhľadom na špecifickosť pracovných úloh ťažké určiť okamih ich začiatku
a konca, keď výkon konkrétnej práce závisí od okolností, ktoré nie je možné vopred
predvídať ani plánovať, keď je potrebná mobilita, alebo keď tieto úlohy možno vykonávať mimo bežného chodu obchodnej činnosti spoločnosti.
Flexibilita pracoviska, ktorá pozostáva z rotácie zamestnancov (viaceré miesta), prispieva k zvýšeniu mobility a produktivity alebo k delegovaniu práce na diaľku. Typickým
príkladom je práca na diaľku, kedy zamestnanec zvyčajne pracuje z domu. Zmena
podriadenosti znamená presun zamestnanca k inému zamestnávateľovi, dočasnú prácu, externú angažovanosť (outsourcing). Na druhej strane podstatou zmien v oblasti
plánovania práce (najčastejšie alokácie personálu a úloh) sú transformácie, ktoré spočívajú v individualizácii práce, horizontálnej štruktúre, výbere pracovných tímov a vytváraní rôznych prepojení. Typické hierarchické usporiadanie dáva prednosť [ustupuje
miesto] sieťovým interakciám (networking), technologickej konvergencii (digitálne platformy) alebo integrovaným inovačným systémom.
Atypickosť práce ovplyvňuje rozdielne vnímanie zamestnancov, ktorí sú nielen terčom činnosti, ale predovšetkým subjektom, ktorý sa aktívne a intenzívne podieľa
na riešení problémov spoločnosti. V pracovnoprávnych vzťahoch majú rovnaké postavenie, čo sa prejavuje aj v ich účasti. Na druhej strane klesá ich právna ochrana
a sociálne zabezpečenie, stúpa neistota, ktorej pejoratívne vnímanie sa zhoršilo v
situácii zníženého dopytu po pracovnej sile, o čom najlepšie svedčí pandémia koronavírusu. Demokratizácia vzťahov medzi stranami a prehodnotenie očakávaní v pracovnom procese nemôže prebiehať len na úkor zamestnancov. Je potrebné zachovať
základné normy, ktoré zlepšujú kvalitu zamestnania a minimalizujú všetky sociálne
náklady. Presadzovanie alternatívnych a flexibilnejších foriem práce ako efektívnejších
a prispôsobených novej realite musí súvisieť so zdôrazňovanou potrebou zvyšovania
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blahobytu obyvateľstva a potláčania negatívnych javov, najmä nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia. Dobrá personálna politika by mala zodpovedať vízii budúcnosti
sveta práce. Práca na diaľku je príkladom, ktorý potvrdzuje tieto predpoklady. Veľmi
dobré sa osvedčila v období globálnej zdravotnej krízy, pretože umožnila zachovať
kontinuitu obchodovania a zachrániť pracovné miesta a zároveň umožnila zosúladenie pracovného a súkromného života.
Práca na diaľku je založená na plnení zverených úloh mimo sídla (organizačnej zložky) zamestnávateľa a na vykazovaní výsledkov práce zamestnancami prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie. Povolenie práce na diaľku závisí od typu vykonávanej práce. Práca na diaľku je vhodná pre profesie (úlohy, funkcie, odbornosti) založené na moderných informačno-komunikačných technológiách, ktoré je možné vykonávať aj mimo firmy, formou špecifickej úlohy (projektu), ktoré sú merateľné a umožňujú
veľkú voľnosť a nezávislosť v práci, nevyžadujú priebežnú alebo priamu kontrolu, ktorú
je možné vykonávať v neštandardných podmienkach, ktoré si nevyžadujú technicky
vytvorené pracovisko, ako je napríklad pracovisko vo výrobe (závodné montážne linky), obchod alebo služby poskytované za účasti klientov.

| DÔLEŽITÉ |
Práca na diaľku je flexibilný spôsob zamestnávania, ktorý sa osvedčil
počas pandémie Covid-19. Vzhľadom na závislosť na moderných informačných technológiách predstavuje skutočný model pre vytváranie budúcich pracovných vzťahov.
Pre zamestnávateľov je práca na diaľku zdrojom úspor, pretože prináša nižšie náklady
na vybavenie a údržbu pracovísk, priestorov a budov, ako aj na zabezpečenie infraštruktúry; umožňuje flexibilné formovanie podmienok zamestnávania z hľadiska pozícií
a pracovného času; zvyšuje produktivitu zamestnancov; uprednostňuje koncentráciu
riadiaceho procesu na strategické ciele; odstraňuje problémy s doterajšou organizáciou práce (meškanie, odpočinok na osobnú žiadosť, odchod z práce v pracovnom čase);
slúži na optimalizáciu stavu a štruktúry zamestnanosti vďaka územne neobmedzenému náboru pracovníkov; znižuje záťaž a náklady v mnohých oblastiach fungovania
spoločnosti (sociálne služby, bezpečnosť, upratovanie, doprava zamestnancov); znižuje riziko pracovných úrazov a chorobnosť (zníženie počtu dní práceneschopnosti);
mobilizuje k neustálemu monitorovaniu a implementácii technologických inovácií s
cieľom skvalitniť obchodné činnosti.
Výhody, ktoré práca na diaľku prináša zamestnancom, sú nasledovné: umožňuje im
zosúladiť ich profesionálny život so súkromnou sférou (work-life balance); zvyšuje flexibilitu, resp. vykonávanie práce na akomkoľvek mieste a v akomkoľvek čase spôsobom,
ktorý zodpovedá aktuálnej situácii, vlastným predispozíciám a pracovnému tempu;
znižuje problémy súvisiace s nástupom do práce (dopravné zápchy, znečistenie ovzdušia); umožňuje im vykonávať rôzne činnosti súčasne (ďalšia práca, profesionálny rozvoj,
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rozširovanie záujmov, zlepšovanie zdravia); znižuje mieru nedorozumení v medziľudských kontaktoch; zvyšuje kvalitu života a komfort každodenného fungovania.
Medzi najčastejšie nebezpečenstvá patria: neznalosť a nedostatok komplexných informácií o možnostiach efektívneho uplatnenia práce na diaľku; záchranná sieť zamestnávateľa v dôsledku nedostatočného informatického vzdelania a presvedčenia
o schopnosti zamestnancov samostatne fungovať; stereotypný, konzervatívny prístup
(mentalita) zamestnancov k problematike zamestnávania, pokiaľ ide o výber tradičnej
a nie flexibilnej organizácie práce; znížená dôvera strán pri práci na diaľku (otázka bezpečnosti údajov, používanie obchodných zariadení, efektívnosť komunikácie); obmedzenia súvisiace s kontrolou a dohľadom nad zamestnancami; problémy s prístupom
na internet; riziko vstupu do sféry súkromia zamestnanca; zhoršenie kvality práce v
dôsledku pocitu osamelosti a izolácie pri plnení pracovných úloh, oslabenie identifikácie s firmou; pocit odcudzenia v dôsledku rastúcej úlohy technológie pri spracovaní
informácií a komunikácii.
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Záver
Otázka udržania kontinuity podnikania a zamestnanosti je jedným zo základných
prvkov hospodárstva, ktorý určuje jej efektívne fungovanie. V kontexte neustálych
a intenzívnych zmien, ktoré v súčasnosti prebiehajú vo svete otrasenom pandémiou
koronavírusu, nadobúda úplne iný význam. Udržať ekonomickú rovnováhu nie je jednoduché, keď je podnik vystavený vplyvu rôznych procesov, ktoré prebiehajú súčasne
vo všetkých základných sférach spoločensko-ekonomického života. Ich rozšírenosť,
vzájomná závislosť a vzájomná prenikavosť si vyžaduje vytvorenie stratégií zameraných na: bezpečnosť (pripravenosť na krízovú situáciu); flexibilitu; efektívnosť riadenia
dodávateľského reťazca; všeobecné rozšírenie informačných technológií a rozvoj moderných služieb; kompetencie zamestnancov (znalosť profilu generácie Z (post-mileniáli)); atypické formy zamestnania.
Skúsenosti z obdobia pandémie potvrdili, že firmy by mali zmeniť svoj prístup pri konštrukcii nových modelov z jasného zamerania na reakciu a udržanie alebo obnovenie
svojej konkurenčnej pozície na preorientovanie, ktoré sa prejavuje aktívnou a dôslednou snahou posilniť potenciál a trhovú výhodu v kontexte potenciálnych hrozieb.
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