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Nová práca – sociálna a spravodlivá! – Dovoľme dobru rásť v Európe 

 

Úvodná poznámka k aktuálnej situácii: Od minulého roka je všetko inak. 

Celosvetová pandémia spôsobená koronavírusom zmenila naše životy. Aby sme 

ochránili nás i ľudí okolo nás, už mnohé, čo sa predtým zdalo byť samozrejmosťou, 

nie je možné. Aj mnohé európske semináre sa nemohli a stále nemôžu uskutočniť za 

prezenčnej účasti. To je naozaj škoda – myšlienka zjednotenej Európy spočíva na 

stretnutiach a dialógoch -, no možno je to pre nás aj šanca zamyslieť sa nad tým, čo 

poznáme, čo je pre nás samozrejmé, a dať v našom živote priestor víziám 

a zabojovať za ne. Alebo to môžeme vyjadriť slovami Svätého Otca Františka, ktorý 

vo svojej nedávno zverejnenej encyklike „Fratelli tutti“ píše: 

„Bolesť, neistota, strach a vedomie vlastných limitov, ktoré prebudila pandémia, 

dávajú nanovo zaznieť výzve prehodnotiť náš životný štýl, naše vzťahy, organizáciu 

spoločnosti a predovšetkým zmysel našej existencie.“ (ods. 33) 

Aktuálny vývoj (zárobkovo činnej) pracujúcej spoločnosti  

Európa prechádza procesom transformácie hospodárstva, práce a spoločnosti. 

Európska komisia vníma koncept „Priemysel 4.0“ nielen ako šancu vyrábať vysoko 

kvalitné produkty, ale tiež ako možnosť podporiť ekologickú a trvalo udržateľnú 

sociálnu produkciu: inú formu rastu, ktorá má zlepšiť kvalitu života a podmienky pre 

život v Európe kvalitatívne, nie kvantitatívne. EÚ vníma samú seba ako budúce 

centrum digitalizovaného a čistého priemyslu. Podporu získavajú národné projekty 

zaoberajúce sa digitalizáciou, ktoré nadväzujú na vzájomnú spoluprácu. Už od apríla 

2016 sa aktivity na úrovni EÚ spájajú do iniciatívy výstavby Európskeho digitálneho 
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vnútorného trhu. Priemysel 4.0 naznačuje prechod do novej epochy priemyselno-

spoločenského vývoja. Prostredníctvom digitalizácie sa od základov zmenia 

i štruktúry a podmienky pracovného sveta. Vzniknú nové pracovné modely, nové 

mobilné pracoviská, už dnes sa do popredia dostáva rozšírenie a zmena pracovnej 

doby. A ak doposiaľ platilo, že práca má svoje miesto, svoj čas a svoju štruktúru, 

potom mnohé poukazuje na to, že žijeme na prelome, ktorý zmení požiadavky na 

výkon práce, chápanie práce, organizáciu práce i organizáciu podnikov. 

Aktuálne zaznamenávame fragmentáciu práce. Flexibilizácia pracovných pomerov 

prináša na jednej strane novú šancu práve pre ženy vzhľadom na zosúladenie 

rodinného a pracovného života. Na druhej strane trhovo orientovaná flexibilizácia 

vyvoláva neistotu a komplikuje dlhodobé plány do života. V budúcnosti bude práca 

stále menej viazaná na miesto a čas. Tento vývoj sa posledný rok z dôvodu 

pandémie razantne zrýchlil: homeoffice – tam, kde to pracovné podmienky dovoľujú 

– už nie je výnimkou, ale pravidlom. Medzičasom už mnohé firmy vypovedali 

nájomné zmluvy za kancelárske priestory. V mnohých odvetviach sa tento proces 

zdá byť nezvratný, keďže výhody s tým spojené sú pre firmy celkom zrejmé: dobré 

výsledky a súčasne úspora výdavkov. Mnohí zamestnanci a zamestnankyne vnímajú 

pohyblivú prácu ako prínos vzhľadom na ich voľný čas, nakoľko ušetria čas potrebný 

na cestu do a z práce a pracovný čas si zadelia flexibilne. To im dáva slobodu aspoň 

do istej miery rozhodnúť o ich pracovnom čase. To však zároveň znamená, že sa 

postupne stiera (priestorová) hranica medzi prácou a voľným časom a pracovný 

a súkromný život stále viac splývajú. Vzniká nová „pracovná kultúra“, ktorá je 

otvorená mnohotvárnosti životných situácií a štýlov. Pracujúca spoločnosť prechádza 

– aktuálne razantným – procesom premeny. Či je naozaj tak pozitívna, ako sa to 

mnohým zdá, ukáže až čas. Mnohé úpravy v zákonníkoch práce v Európe nie sú 

v prípade pohyblivej práce uplatniteľné – prestávky, nadčasy, minimálny 

neprerušovaný odpočinok medzi pracovnými zmenami atď.1 Treba tiež konštatovať, 

že zmena pracujúcej spoločnosti je spojená s rastúcou prekarizáciou pracovných 

a životných pomerov, že sú podlomené ich práva. Európska komisia prednedávnom 

reagovala na tento vývoj iniciatívou s cieľom vytvoriť Európsky pilier sociálnych práv. 

 
1 Porovn.: Hartmut Heidenreich: Work-Life-Balance a Homeoffice. ale aj nové výzvy, v: MISEREOR/ZASS-
KAB/KEB Deutschland (Vydavateľstvo): ÜberLebensWerk ARBEIT – menschenwürdig und fair, Aachen 2020, str. 
80 - 82. 
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V tomto momente ešte nie je možné predvídať dôsledky pandémie koronavírusu na 

vývoj hospodárstva v Európe a na európskom trhu práce. Už dnes však možno 

konštatovať, že v určitých odvetviach, napríklad v cestovnom ruchu a gastronómii, 

rastie nezamestnanosť. Napríklad v Južnom Tirolsku momentálne žije veľa žien, 

ktoré prichádzajú o prácu – často na čiastočný úväzok. Mnoho mladých ľudí v celej 

Európe má problémy so získaním praktického vzdelania. Súčasnú situáciu 

charakterizuje neistota a strach mnohých zamestnancov.  

Na druhej strane možno konštatovať, že čoraz viac ľudí sa orientuje na iný spôsob 

hospodárenia zameraný na potreby ľudí a ľudskú dôstojnosť. V posledných 

niekoľkých mesiacoch sme museli zistiť, aká práca je systémovo relevantná. Škála 

hodnôt sa počas pandémie zmenila. Aj otázky týkajúce sa klimatických zmien, 

plytvania zdrojmi a zvyšujúceho sa znečistenia a ničenia nášho životného prostredia 

sa čoraz viac dostávajú do popredia a získavajú na dôležitosti. To je spojené s 

túžbou po inom raste. V tejto súvislosti sa často používa pojem „post-rastová 

spoločnosť“. Nie všetko, čo sa vyrobí, je aj potrebné. Nie všetko, čo sa (zárobkovou) 

prácou vytvorí, je sociálne a slúži ľuďom. Dôstojnosť, férovosť, sociálnosť 

a spravodlivosť musia byť hlavnou zásadou „dobrej práce“ v Európe.  

 

Práca – dôstojná a férová 

Je dôležité pozrieť sa na podmienky dôstojnej práce v digitálnej ére a vytvoriť kritériá 

pre sociálny a spravodlivý svet práce. Medzinárodná organizácia práce (ILO - 

International Labour Organisation) je špecializovanou agentúrou OSN založenou 

v roku 1919 so sídlom v Ženeve. Hlavnými cieľmi MOP je podpora dôstojnej práce a 

sociálnej ochrany. Povedomie a činnosť MOP sú založené na štyroch základných 

princípoch: 

• Sloboda združovania a účinné uznanie práva kolektívne vyjednávať 

• Odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce 

• Účinné zrušenie detskej práce 

• Odstránenie diskriminácie, ak ide o zamestnanie a povolanie 
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Tieto princípy boli zahrnuté do ôsmich základných pracovných noriem MOP, ktoré v 

roku 1998 jednohlasne ratifikovalo Valné zhromaždenie MOP v „Deklarácii MOP 

o základných princípoch a právach pri práci a jej následné opatrenia“. Táto 

deklarácia obsahuje okrem iného tieto pracovné a sociálne normy MOP: vyplácanie 

životného minima, primeraný pracovný čas, bezpečné a zdravé pracovné podmienky, 

právne záväzné pracovnoprávne vzťahy. Na celom svete je ešte stále potrebné 

vyvinúť intenzívne úsilie v boji proti porušovaniu ľudských práv a pri umožňovaní 

dôstojnej práce.2 Podľa MOP pracuje v modernom otroctve 40,3 milióna ľudí, z toho 

24,9 milióna v rámci nútených prác. 152 miliónov detí vo veku 5 až 17 rokov 

vykonáva detskú prácu, z toho 73 miliónov v nebezpečných pracovných 

podmienkach. Aj keď všetky krajiny v Európe požiadavky MOP ratifikovali, neboli 

splnené ani v Európe. Rovnaká a spravodlivá mzda za rovnakú prácu, pevné 

pracovné zmluvy s primeraným sociálnym zabezpečením, platený voľný čas 

a dodržiavanie bezpečnosti pri práci stále nie sú v Európe pre všetkých ľudí realitou. 

Skôr narastá zhutňovanie práce, neisté pracovné vzťahy, digitálna kontrola, neustála 

flexibilita a nepretržitá dostupnosť po celých 24 hodín. Tlak na zamestnancov sa 

v podstate vo všetkých oblastiach zvyšuje, následkom čoho dochádza 

k znepokojivému pribúdaniu fyzických a duševných chorôb. Chudoba sa aj napriek 

práci stáva pre čoraz viac ľudí v Európe súčasťou každodenného života („working 

poor“).3 Sociálna priepasť sa zväčšuje. Vezmime si ako príklad Španielsko: nedávno 

zverejnené oficiálne štatistické údaje potvrdzujú, že Španielsko je krajinou s nízkymi 

príjmami. „Výška väčšiny platov je 1.100 Eur mesačne, čo je hlboko pod priemerným 

platom.“4               Pre porovnanie: priemerný mesačný príjem v Nórsku je 6.141 Eur, 

v Rumunsku 940 Eur5, v Nemecku 3.994 Eur.6 To, že sociálna priepasť nie je realitou 

iba v mnohých európskych krajinách, ale že sa táto trhlina tiahne naprieč Európou, 

potvrdzujú aj nasledovné údaje, ktoré však (zatiaľ) nezohľadňujú zmeny spôsobené 

pandémiou koronavírusu, pretože aktuálne údaje nie sú k dispozícii. 

 

 
2 Viď aj: INFOR WBCA, február 2021, pod odkazom: www.mmtc-infor.com. 
3 Ďalšie informácie nájdete pod odkazom: www.ilo./org/berlin. 
4 INFOR WBCA, február 2021, str. 6. 
5 Údaje sú z roku 2018. https://www.laenderdaten.info/durchschnittseinkommen.php; vzhliadnuté dňa 16. 
februára 2021. 
6 Údaj pre Nemecko je z roku 2019. https://de.statista.com/themen/293/durchschnittseinkommen. 
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Miera zamestnanosti – Miera nezamestnanosti – Miera nezamestnanosti 
mladých ľudí – Minimálna mzda 

Miera zamestnanosti: Miera zamestnanosti dospelej populácie vo veku 15 až 64 

rokov v Európe sa líši. Miera zamestnanosti u žien je väčšinou nižšia, čo ešte 

nezohľadňuje rozsah činnosti. Pretože podiel žien pracujúcich na čiastočný úväzok je 

vyšší, vo výsledku to znamená, že ženy naďalej vykonávajú platenú prácu v menšej 

miere, čo má vplyv na ich sociálne zabezpečenie. Ako príklad uvádzame mieru 

zamestnanosti v niektorých krajinách za 3. kvartál 2020: Malta 77,3 % (muži 85,7, 

ženy 68,6), Švédsko 83,7 % (muži 84,5, ženy 80,7), Maďarsko 73,1 % (muži 80,7, 

ženy 65,6), Rakúsko 77,1 % (muži 81, ženy 74,2), Česko 76,3 % (muži 83, ženy 

68,9).7 

Miera nezamestnanosti: Miera nezamestnanosti v rámci EÚ za december 2020 

vykazuje značné rozdiely. Rozmedzie siaha od 16,7 % v Grécku a 16,2 % 

v Španielsku, cez 8,9 % vo Francúzsku až po 7,9 % v Estónsku a 7,3 % na Cypre.8 

To znamená, že v Grécku je 786.000 nezamestnaných, v Španielsku 3.741.000,              

vo Francúzsku 2.614.000.9 Podľa najnovších prognóz sa v tomto roku očakáva 

výrazný nárast počtu nezamestnaných. Napríklad v Španielsku sa očakáva nárast  

na 17,9 %.10 

Nezamestnanosť mladých ľudí: Predstavuje vážny problém a je skutočne, podľa 

očakávania, v krajinách s vysokou nezamestnanosťou náležite vysoká. Zahŕňa 

mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Údaje sú z decembra 2020: Španielsko 

40,7 %, Grécko 35 %, Taliansko 29,7 %, Švédsko 23,8 %, Francúzsko 23,4 %, 

Portugalsko 22,5 %.11 Aj v tomto prípade panujú obavy, že v dôsledku pandémie 

bude miera nezamestnanosti mladých ľudí v celej Európe naďalej stúpať.  

Minimálna mzda: Chudobní aj napriek práci. Rozhodujúcim dôvodom na zmenu je 

zavedenie minimálnej mzdy, ktorá nie je vo všetkých krajinách Európskej únie 
 

7 Stav ku 3/2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/188794/umfrage/erwerbsquote-in-den-eu-
laendern/, vzhliadnuté dňa 18. februára 2021, 
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160142/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-eu/; vzhliadnuté 
dňa 18. februára 2021. 
9 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/250187/umfrage/arbeitslosenzahlen-in-der-eu/; vzhliadnuté 
dňa 18. februára 2021. 
10 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/374857/umfrage/prognose-zu-den-arbeitslosenquoten-in-der-
eu/; vzhliadnuté dňa 18. februára 2021. 
11 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/74795/umfrage/jugendarbeitslosigkeit-in-europa/; 
vzhliadnuté dňa 18. februára 2021. 
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dlhodobo stanovená a ktorej výška sa nielen podstatne líši, ale je aj príliš nízka.         

V nasledujúcich európskych krajinách je stanovená nasledovná minimálna hodinová 

mzda: Luxembursko 12,38 Eur, Francúzsko 10,15 Eur, Holandsko 10,14 Eur, Írsko 

9,80 Eur, Belgicko 9,66 Eur, Veľká Británia 9,35 Eur, Nemecko 9,35 Eur, Španielsko 

5,76 Eur, Slovinsko 5,44 Eur, Malta 4,48 Eur, Portugalsko 3,83 Eur, Grécko 3,76 Eur, 

Litva 3,72 Eur.12 

 

Činná spoločnosť – budúci plán pre Európu?  

Vzhľadom na tieto čísla, za ktorými sa skrývajú nedostatky v Európe, je snaha o 

vytvorenie budúcich sociálnych modelov, ako napríklad modelu „činnej spoločnosti“, 

ktorý je už roky preferovaný Katolíckym hnutím zamestnancov (KAB) v Nemecku a 

Rakúsku a Katolíckym spolkom pracujúcich v Južnom Tirolsku (KVW), a ktorému sa 

ďalej venujeme bližšie. 

Je v povahe človeka byť aktívny, niečo robiť, vytvárať, formovať. Človek nedokáže 

nebyť aktívny. Činnosť sa často rovná práci a práca platenej práci. Ale: práca je viac 

ako len zárobková činnosť a činnosť je viac ako len práca. V našej spoločnosti sa 

však platená práca cení viac, pretože súvisí s príjmom a sociálnym zabezpečením. 

Vedia to už aj malé deti. Judith, priateľka mojej najstaršej dcéry, mi vo veku 8 rokov 

veľmi ľútostivo povedala: „Moja mama nepracuje.“ Jej mama sa „iba“ starala o päť 

detí, dom a záhradu. Alebo ako povedala iná priateľka: „Môj otec pracuje a moja 

mama tiež. Ale je to len taká drobná práca. “Myslela tým prácu na čiastočný úväzok 

vo funkcii zodpovednej projektovej manažérky veľkej kolínskej spoločnosti. 

Tí, ktorí vykonávajú platenú prácu na plný úväzok, sú pre spoločnosť dôležití a cenní. 

Pokojne aj s množstvom nadčasov – pretože to ich dôležitosť ešte zvyšuje. Na okraji 

našej spoločnosti sú potom logicky tí, ktorí nevykonávajú platenú prácu – nech už je 

akákoľvek: nezamestnaní, ktorí sú okamžite obvinení z toho, že pracovať ani nechcú, 

že sú leniví a spokojne si žijú na úkor štátu.13 Aj prekérny zamestnanecký pomer je 

lepšie ako žiadny.  

 
12 Stav: január 2020: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-
mindestloehne-in-der-eu/; vzhliadnuté dňa 18. februára 2021. 
13 Viď aj: Anna Mayr: „Bedári – Prečo naša spoločnosť zatracuje nezamestnaných a predsa ich potrebuje“, 
Mníchov 2020. 
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Platené zamestnanie vytvára pridanú hodnotu, ktorá prúdi do kapitálu, a tým vytvára 

ďalší kapitál – a často vytvára vyššie a vyššie zisky. Väčšia produkcia znamená vyšší 

obrat, vyšší zisk, viac peňazí – a ešte väčšia produkcia znamená ešte viac peňazí…. 

A tak ďalej. Je dobre známe, že zisky sú nerovnomerne rozložené, a tiež to, že 

žijeme na úkor iných a budúcich generácií, pretože ekonomika vykorisťuje ľudstvo a 

našu prírodu. Znečisťovanie životného prostredia, klimatické zmeny... Nielen 

súčasná globálna pandémia koronavírusu ukázala, že to musí a môže byť inak. 

Potrebujeme zmeny. Potrebujeme vízie pre lepšiu európsku budúcnosť pre všetkých! 

KAB má už dlhé roky túto víziu: činnú spoločnosť! S pojmom „činná spoločnosť“ sa 

spája projekt spoločenských reforiem, ktorého cieľom je prekonať výlučné zameranie 

na platenú prácu.14 Všetky formy ľudskej práce žien a mužov sú v „činnej 

spoločnosti“ uznávané ako spoločenský rovnocenné a rovnako dôležité, pretože ide 

o rovnoprávne formy ľudského vyjadrenia. Triáda práce: súkromná práca, ako je 

opatrovateľstvo a starostlivosť, dobrovoľníctvo a platená práca, sú v pracujúcej 

spoločnosti rovnako cenené. Určite by nikto neprotirečil. Ale v našom sociálnom 

systéme je medzi slovami plnými uznania a skutkami veľká priepasť. To možno 

konštatovať už v rámci platenej práce. A bohužiaľ, opäť sa jedná o takzvané ženské 

profesie, ktoré sú (finančne) menej uznávané. A hoci vieme, že potlesk pre 

ošetrovateľov v domovoch seniorov je pekné gesto, systém to nezmení. Nezmení to 

ani priznanie jednorazového príspevku. A je opodstatnené sa obávať, že po skončení 

pandémie koronavírusu sa nielen na dôležitú prácu ošetrovateľov opäť rýchlo 

zabudne.  

V kapitalistickej demokracii15 je platená na mzde závislá práca v znamení 

odcudzenia: jej účel nie je sebaurčený pracujúcim ľudom ani vytarovaný sociálno-

spoločenským konsenzom, ale sleduje podnikovo-hospodársku „kalkuláciu nákladov 

a ziskov“ tvorby pridanej hodnoty pre stranu kapitálu. V mnohých vyhláseniach 

posledných mesiacov sa opakovane zdôrazňovala dôležitosť a význam ekonomiky. 

Ekonomika musí bežať. Musíme konzumovať. Z tohto dôvodu sa v minulom roku            

v Nemecku daň z pridanej hodnoty ešte znížila. 

 
14 Porovn. Michael Schäfers: Od práce k činnosti. Diagnózy doby a cesty proti rezignácii, Münster, Hamburg, 
Londýn 2001. 
15 Porovn. Rainer Mausfeld: Strach a moc. Techniky vládnutia v kapitalistických demokraciách vyvolávajúce 
strach, Frankfurt n. M. 2019. 
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Odcudzená platená práca je súčasťou ekonomickej a pokrokovej ideológie, ktorá si 

vzhľadom na dnešné život ohrozujúce krízy vyžaduje zásadnú revíziu. Reformy a 

procesy reštrukturalizácie sa musia vyjadriť ľudskou prácou vo všetkých jej formách, 

pretože práca je stredobodom a základom sociálnych otázok. Aj v budúcnosti budú 

človeka ako subjekt významne ustanovovať jeho činy. Organizačné formy ľudskej 

práce preto zostávajú pre všetkých základným prvkom budúcnosti, v ktorej sa oplatí 

žiť. Reformné projekty, ktoré sa nachádzajú „mimo“ ľudskej práce, sú vzhľadom na 

hodnotu, akú práca v našich životoch neustále zastáva (príjem, sociálne 

zabezpečenie, spoločenské uznanie), márne. Samotnou zmenou duševných hodnôt 

sa však sociálna a spravodlivá budúcnosť nestane realitou pre každého. Vyžadujú sa 

zásahy do základných štruktúr, „metamorfóza“16 smerom k „činnej spoločnosti“. Je 

potrebná nová európska politika v oblasti ľudskej slobody. 

Debata o budúcej „činnej spoločnosti“ bola predovšetkým reakciou na „krízu 

pracujúcej spoločnosti“ na konci minulého tisícročia. Túto krízu sa však dnes 

nepodarilo prekonať, naopak, eskaluje vzhľadom na zjavne neudržateľné ničenie 

základov života. Iba ak nájdeme nové formy práce a budeme s nimi experimentovať, 

dokážeme zastaviť ďalšiu transformáciu ľudí a prírody na tovar. Inak bude „éra 

vyčerpania“17 pokračovať a napokon privedie ľudstvo a našu planétu na pokraj 

preťaženia a nadmerného využívania. Na zahájenie a zabezpečenie „metamorfózy“ 

sú pre každého nevyhnutné nové možnosti finančného zabezpečenia. Skutočnosť, 

že o „činnej spoločnosti“ sa dnes v kontexte diskusie o zavedení nepodmieneného 

základného príjmu ako záruky slobody hovorí intenzívnejšie, dokazuje jej 

nevyhnutnosť a aktuálnosť ako pracovného a spoločenského modelu budúcnosti.  

V čase, kedy si mnohí vedia predstaviť skôr koniec sveta ako koniec kapitalizmu a 

odcudzenej práce, je „činná spoločnosť“ v neposlednom rade vyjadrením nádeje na 

„ekologickú konverziu“18 smerom k solidárnej ekonomike, k regionálnu hospodárstvu 

a regeneratívnemu a ekologickému spôsobu hospodárenia, ktoré umožní dobrý život 

pre všetkých. O nevyhnutné transformácie bude treba bojovať. "Stojíme na 

 
16 Porovn. Ulrich Beck: Metamorfóza sveta, Berlín 2017. 
17 Porovn.: Wolfgang Martynkewicz: Vek vyčerpania. Preťaženie ľudí modernou, Berlín 2013. 
18 Encyklika Laudato si‘ Pápeža Františka: O starostlivosti o spoločný dom, Libreria Editrice Vaticana, Rím 24. 
mája 2015, ods. 216-221. 
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križovatke našich dejín. Sme na pokraji zlyhania. Ale zatiaľ sme nezlyhali. Ešte je čas 

zmeniť to. Je to na nás.“19 

Na základe štyroch téz ďalej znázorňujeme základné piliere projektu reformy činnej 

spoločnosti: 

Ľudská práca je stredobodom a základom sociálnych otázok.  

Pracujúca spoločnosť predstavuje jednostrannosť.  

„Činná spoločnosť“ chce vytvoriť viac spravodlivosti pri prerozdeľovaní. 

„Činná spoločnosť“ chce iniciovať a rozvíjať nové formy práce. 

1. Ľudská práca je základom a stredobodom sociálnych otázok 

Vzhľadom na klimatické katastrofy, nadmerné využívanie prírodných zdrojov 

a zvyšujúcu sa prekarizáciu práce v Európe a na celom svete je projekt reformy 

„pracujúcej spoločnosti“ naliehavejší ako kedykoľvek predtým. Nevyhnutná sociálno-

ekologická transformácia bude úspešná len vtedy, ak sa práca bude naďalej vyvíjať 

smerom k „činnej spoločnosti“. Je nevyhnutné umožniť väčšiu autonómiu. „Každý, kto 

si nevyhnutne pripustí neslobodu v akejkoľvek oblasti života, sa môže čoskoro 

ocitnúť vo svete, v ktorom táto nesloboda vládne všetkému. Požiadavka slobody je 

vždy absolútna (...). To znamená, že požiadavkou musí byť transformácia akejkoľvek 

práce na činnosť, akejkoľvek heteronómne konanie ľudí na autonómne konanie. 

Dokonca aj posledný zvyšok práce podlieha požiadavke transformácie na činnosť“20, 

konštatoval pred tromi desaťročiami sociológ a publicista Ralf Dahrendorf. Vzhľadom 

na náznaky prekarizácie práce sú tieto požiadavky aktuálnejšie ako kedykoľvek 

predtým: Ide o zrušenie odcudzenej práce a transformáciu smerom k väčšej slobode, 

ľudskej dôstojnosti a férovosti. To, čo tvorí dobrú prácu, je sociálne.  

Akákoľvek práca na svete musí byť dôstojná a férová. A nedôstojná práca neexistuje 

iba v textilných továrňach v Indii, pri ťažbe zlata v Peru alebo ťažbe koltanu v Kongu. 

Nájdeme ju aj v Európe, napríklad v mäsospracujúcom priemysle priamo pred našimi 

dverami, kde sú pracovníci vykorisťovaní a musia spolu žiť natlačení v nedôstojných 

 
19 Greta Thunberg: Chcem, aby ste prepadli panike. Moje prejavy na tému ochrany klímy, Frankfurt n. M. 2019, 
str. 64. 
20 Citované z: Horst Kern / Michael Schumann: Koniec deľby práce. Racionalizácia v priemyselnej výrobe, 
Mníchov 1984, str. 326. 
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ubytovacích zariadeniach. Práca na objednávku je rovnako neférová ako sledovanie 

pracovníkov kamerovým systémom. To, že ľudia musia vykonávať viacero 

zamestnaní naraz, aby dokázali vyžiť zo svojich príjmov, je škandál. 

2. Pracujúca spoločnosť predstavuje vylúčenie združenia 

Naša spoločnosť zameraná na platenú prácu dáva prednosť „produktívnej“ práci pred 

„reprodukčnou“ prácou, ktorú po celom svete vykonávajú zväčša ženy. Produktívna 

práca zvyšuje prosperitu a bohatstvo, zatiaľ čo reprodukčná práca je v najlepšom 

prípade len toho nevyhnutným predpokladom, a preto sa degraduje na „prívesok“ 

platenej práce. Ženy takpovediac kryjú mužom chrbát. Systém sociálneho 

zabezpečenia zostáva až na niekoľko výnimiek zameraný výlučne na platenú prácu, 

ktorá je predpokladom pre prijatie doň. Nároky získané nad rámec platenej práce, 

napríklad výchovou a starostlivosťou o deti, sa v najlepšom prípade považujú za 

„vedľajšie dávky“. Na strane druhej sa „činná spoločnosť“ zameriava na jasné 

spoločenské a sociálne zhodnocovanie ľudských činností „nad rámec“ platenej 

práce. Patrí sem vlastná práca, práca súvisiaca s komunitami resp. dobrovoľníctvo a 

neplatená práca v rámci „ekonomiky starostlivosti“ (domáca starostlivosť, výchova 

detí atď.). Práca je viac ako len zárobková činnosť! Všetky formy ľudskej práce sú si 

rovnocenné! V modeli činnej spoločnosti je predpokladom zavedenie 

nepodmieneného základného príjmu na zabezpečenie živobytia a zohľadnenie 

bezplatnej, spoločensky relevantnej práce v systémoch sociálneho zabezpečenia.  

3. „Činná spoločnosť“ chce vytvoriť viac spravodlivosti pri prerozdeľovaní 

V dôsledku súčasného veľkého prepadu ekonomického rastu v Európe je priestor na 

prerozdeľovanie rastu čoraz obmedzenejší. Okrem toho: dnešný hospodársky rast 

má rozdeľujúci účinok. Je to práve bujný rast finančného kapitalizmu, ktorý priniesol 

rast iba niekoľkým a väčšina obišla naprázdno. Vylepšiť to, čo už existuje, 

inteligentnejšie to zorganizovať a vytvoriť alebo zachovať dlhodobé hodnoty pre nás 

a budúce generácie je formou udržateľného kvalitatívneho rastu. Vo výsledku to 

znamená: Je potrebné prerozdeliť existujúce, aby sme sa mohli zamerať na rastúce 

sociálne rozdiely u nás a na celom svete. Otázka prerozdelenia je hlavnou úlohou 

udržateľnej regulačnej politiky!  
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4. „Činná spoločnosť“ chce rozvíjať a iniciovať nové formy práce 

Pápež František vo svojej encyklike „Laudato si‘ “pripomenul základné funkcie 

všetkých foriem ľudskej práce, ktoré majú v sociálnom učení Cirkvi dlhoročnú 

tradíciu. Ide o zastavanie a zachovanie, o prínos, ktorým by ľudská práca mala 

prispieť k budovaniu „spoločného domu“. Pracovať znamená: spolupracovať na 

starostlivosti o stvorenie.21 Neustála akcelerácia rytmu života a práce stoja v 

kontraste s prirodzenou pomalosťou biologickej evolúcie. K tomu pristupuje problém, 

že ciele tejto rýchlej a nepretržitej zmeny nie sú nevyhnutne orientované na spoločné 

dobro a na integrálny, udržateľný, ľudský rozvoj.“22 “Pracujeme príliš rýchlo, príliš 

málo „spätí s prírodou“, príliš málo vzhľadom na celok a celkovo na situáciu, v akej 

sa ľudstvo nachádza. Pracujeme až do momentu našej záhuby.23 Preto potrebujeme 

nové formy práce. Základnými otázkami pritom sú: Akú úlohu môže a musí zohrávať 

ľudská práca v budúcnosti? Čo je „zbytočná“ práca, ktorú by sme mohli okamžite 

prerušiť, aby sme vytvorili voľný priestor?24 Kde je práca „súčasťou“ systému, ktorý 

spotrebúva nadmerné neregeneratívne zdroje, a ktorú musíme prerušiť, aby sme 

prežili? V prípade ktorých pracovných miest sa očakáva konverzia, aby sa mohli 

transformovať na zmysluplné a autonómne činnosti pre spoločnosť? Ktoré pracovné 

miesta poškodzujú spoločné blaho a neprispievajú k udržateľnému obehovému 

hospodárstvu? Tieto otázky sú na dennom poriadku. Je čas, aby sme zahájili 

rozsiahlu spoločenskú debatu o nových formách práce! Je načase zahájiť kroky, 

ktoré, ako je popísané v modeli „činná spoločnosť“, sa vydajú inou cestou – k 

spravodlivej a sociálnej európskej spoločnosti.  

 

Konajme za „Dobrú“ prácu – sociálnu a spravodlivú 

Pri humanizácii sveta práce a jej implementácie do praxe zohrávajú kľúčovú úlohu 

najmä európske robotnícke hnutia a odborové organizácie. Ide o zabezpečenie 

dôstojných pracovných podmienok v sociálne spravodlivej Európe. Ako sme museli 

konštatovať, sociálna otázka sa neustále vyostruje. Práva zamestnancov 

a zamestnankýň sú podlomené. Tlak, konkurencia a priorita maximalizácie zisku pred 

 
21 Porovn. Encyklika Laudato si‘ Pápeža Františka, na uvedenom mieste., ods. 13-15. 
22 Rovnako, ods. 18. 
23 Porovn. Hans Joachim Rieseberg: Práca až do záhuby. Dejiny ničenia prírody prácou, Mníchov 1992. 
24 Porovn. David Graeber: Bullshitjobs. O skutočnom zmysle práce, Stuttgart 2018. 
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záujmami a potrebami pracujúcich ľudí vedú k poklesu kvality života a k prehlbovaniu 

sociálnych rozdielov. Preto je okrem výmeny skúseností medzi krajinami 

a vzájomného porozumenia dôležité rozvíjať aj politické možnosti riešenia aj za 

hranicami jednotlivých krajín a vypracovať konkrétne polia pôsobnosti a kroky s 

cieľom zabezpečiť dôstojné pracovné podmienky v Európe a posilniť sociálny 

dimenziu EÚ v digitálnej ére. Aj preto, aby poskytli nové impulzy pre vytvorenie 

„Európskeho sociálneho modelu“ a ďalej rozvíjali siete kresťanských organizácií 

zamestnancov a odborových organizácií v Európe a ďalej ich posilňovali ako aktérov 

v rámci procesu digitálnej transformácie a sociálneho dialógu. Vzhľadom na aktuálnu 

situáciu to nebolo možné uskutočniť za prezenčnej účasti na seminári. Bez ohľadu na 

to by sme nakoniec mali pomenovať opatrenia, ktoré smerujú uvedeným smerom a 

ktoré môžu dať impulz pre vytvorenie spoločnej európskej pracovnej siete.  

• Mzdy za vykonanú prácu musia vystačiť pre dôstojný život. Aby bolo možné to 

zabezpečiť, musí sa minimálna mzda rovnať 60% hrubého mesačného 

zárobku zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. V Nemecku preto KAB 

požaduje zákonom stanovenú minimálnu hodinovú mzdu vo výške najmenej 

13,69 Eur. Vyššie opísaný vymeriavací základ na stanovenie minimálnej mzdy 

je možné previesť aj do iných európskych krajín. O stanovení minimálnych 

štandardov na európskej úrovni sa veľa diskutuje, ale je to ťažké, pretože EÚ 

nie je ekonomicky homogénnou skupinou štátov.25 

• Musí sa posilniť kolektívne vyjednávanie. Verejné zákazky alebo rozvoj 

podnikania by sa mali zadávať iba spoločnostiam, ktoré sú viazané 

kolektívnymi zmluvami. Národné dohody o kolektívnom vyjednávaní pomáhajú 

posilniť práva zamestnancov v Európe. Pritom zohrávajú zásadnú úlohu aj 

odbory.  

• S cieľom zaručiť sociálnu istotu pre všetkých sa zaväzujeme k 

bezpodmienečnému základnému príjmu a solidárnemu starobnému 

zabezpečeniu. Napríklad KAB v Nemecku podporuje aktuálnu „Európsku 

občiansku iniciatívu Bezpodmienečný základný príjem“.26 

 
25 Viď aj Európsky koridorový model: https://library.fes.de; vzhliadnuté dňa 24. februára 2021. 
26 www.ebi-grundeinkommen.de 
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• Aby sme zaistili dôstojnú a férovú prácu pre všetkých, potrebujeme prijať na 

európskej úrovni účinný zákon o dodávateľskom reťazci, ktorý zaväzuje 

spoločnosti vyplácať spravodlivé mzdy v celom hodnotovom reťazci a 

dodržiavať environmentálne normy. Je to nevyhnutné, keďže výroba tovarov a 

poskytovanie služieb sú v dôsledku globalizácie čoraz menej viazané na 

konkrétne miesta. V Európe je to zrejmé nielen z príkladu pracovníkov 

v odvetví logistiky a zdravotníkov z iných európskych krajín („Live-Ins“). Práva 

pracujúcich a sociálne normy sú podkopané v takzvaných „hodnotových 

reťazcoch“ – až po podmienky podobné otrokárstvu. Právny výbor 

Európskeho parlamentu urobil teda v januári tohto roku významný krok, keď 

hlasoval za európsky zákon o dodávateľskom reťazci.27 

• Potrebujeme európske normy pre pohyblivú prácu. Je to o to naliehavejšie, že 

čoraz viac ľudí (musí) v súčasnosti pracovať z domu. V januári 2021 vyzvala 

parlamentná väčšina Komisiu, aby predložila smernicu o „Práve na 

nedostupnosť“. V rezolúcii, ktoré vypracoval maltský politik Alex Agius Saliba, 

sa okrem iného uvádza, že nedostupnosť je základným právom, ktoré je 

„neoddeliteľnou súčasťou nových pracovných vzorov v novej digitálnej ére.“28 

Nové formy práce si na to, aby boli sociálne a spravodlivé, vyžadujú nové formy 

riadenia. Práve preto vyzývame európske robotnícke hnutia a odbory, aby sa 

postavili za spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky – v Európe i na celom svete.  

 

Kolín, február 2021  

podp. Mechthild Hartmann-Schäfers (Referentka pre vedu Nadácie ZASS) 

 
27 www.lieferkettengesetz.de  
28 www.netzpolitik.org; vzhliadnuté dňa 24. februára 2021. 


