Podnikateľská aliancia Slovenska
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Tel.: 02/582 33 481, E-mail: pas@alianciapas.sk

NÁVRH 1. PROJEKTU PAS na rok 2014: Zjednodušenie pracovnoprávnej regulácie
Cieľ:
Cieľom projektu je zásadne zjednodušiť reguláciu zamestnávania vysokokvalifikovaných ľudí.
Východiská projektu:
Zákonník práce je jedným z najdôležitejších zákonov podnikateľského prostredia. Mení sa v závislosti od
politickej orientácie vlády a ovplyvňuje výšku transakčných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov.
Vychádzajúc z dát OECD prísnosť regulácie pracovnoprávnych vzťahov ovplyvňuje úroveň zamestnanosti,
pričom lepšie sa darí tým krajinám, kde je regulácia jednoduchšia a menej striktná. Hoci sa Slovensko prísnosťou
Zákonníku práce blíži k priemeru krajín OECD, nemožno takúto reguláciu považovať za optimálnu. Pri 14 %
nezamestnanosti a snahe dobiehať ekonomicky vyspelé krajiny si Slovensko priemernosť nemôže dovoliť a musí
ponúkať podľa možnosti čo najatraktívnejšie podmienky na podnecovanie ekonomickej aktivity – vrátane
priaznivej regulácie pracovných vzťahov. PAS chce preskúmať jednotlivé ustanovenia Zákonníka práce,
identifikovať medzinárodné záväzky, ktoré v oblasti pracovnoprávnej regulácie musí Slovensko plniť a následne
navrhne úpravy, ktoré zásadne zjednodušia a spružnia pracovný kódex na Slovensku.
Vzhľadom na politickú citlivosť témy, bude PAS požadovať aplikáciu zjednodušeného a flexibilného
Zákonníka práce len na vysokopríjmových zamestnancov, t.j. tých, ktorí nepotrebujú taký stupeň ochrany ako
ľudia s nízkymi príjmami a všeobecne aj s nižšou kvalifikáciou a zhoršenou uplatniteľnosťou na trhu práce. Táto
alternatíva predstavuje akceptovateľný kompromis medzi prísnym Zákonníkom práce chrániacim ekonomicky
slabších zamestnancov a flexibilným pracovným právom pre zamestnancov, ktorí zákonnú ochranu viac menej
nepotrebujú a dokážu si vyjednať pracovné podmienky priamo so zamestnávateľom. Aktuálne obmedzenie
projektu len na vysokopríjmových zamestnancov nevylučuje, aby sa jeho výsledky nemohli využiť ako vzor pre
zásadnú reformu pracovného kódexu v budúcnosti.
Aktivity:
1) Analýza dôležitosti jednotlivých ustanovení/paragrafov Zákonníka práce a identifikácia medzinárodných
záväzkov SR, ktoré sú ustanoveniach implementované.
2) Medzinárodné porovnanie – popis pracovnej regulácie v krajinách, ktoré sú podľa OECD z hľadiska
zamestnávania flexibilnejšie ako SR.
3) Identifikácia ustanovení ZP, ktoré možno úplne alebo čiastočne vypustiť za účelom zjednodušia
zamestnávanie vysokopríjmových zamestnancov pri zachovaní medzinárodných záväzkov SR; odstránenie
nadbytočnej regulácie a vypracovanie krátkeho a zrozumiteľného ZP; medializácia výstupov projektu.
4) Rokovanie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a politickými stranami o presadení výsledkov
projektu do praxe; získanie verejného prísľubu politikov zrealizovať navrhnuté opatrenia.
Časový harmonogram a rozpočet:
A1 Analýza dôležitosti ustanovení a medzinár. záväzkov
A2 Medzinárodné porovnanie
A3 Vyprac. skráteného/zjednodušeného ZP a medializácia
A4 Rokovania s politikmi
SPOLU

M1

M2

x

x
x

M3

x

M4

M5

x
x

5 MESIACOV

Rozpočet (€)
2200 €
1200 €
2600 €
200 €
6200 €

Komunikácia výsledkov:
Výstupy projektu budeme komunikovať cez internetovú stránku a médiá.
Uskutočníme rokovania s príslušným ministerstvom (MPSVR SR, príp. aj MH SR) a predstaviteľmi
parlamentných politických strán.
Na vyvolanie verejnej diskusie uverejníme v médiách dva analytické články, ktoré sa budú obsahovo týkať
projektu a na výsledky projektu sa budeme priebežne odvolávať pri komentovaní politiky trhu práce.
Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (názov): Podnikateľská aliancia Slovenska
IČO/SID: 37927850

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: 82718 Bratislava, Bajkalská 25

Podnikateľská aliancia Slovenska
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Tel.: 02/582 33 481, E-mail: pas@alianciapas.sk

NÁVRH 2. PROJEKTU PAS na rok 2014: Protikorupčná iniciatíva PAS II.
Cieľ:
Cieľom projektu je pripraviť implementáciu 6 kľúčových opatrení PAS na boj proti korupcii v podnikateľskom
prostredí.
Východiská projektu:
V roku 2006 v prieskume PAS označili podnikatelia korupciu ako štvrtú top bariéru podnikania, o štyri roky
neskôr sa korupcia dostala na vrchol rebríčka problémov podnikania. Ako reakciu na tento vývoj vypracovala
PAS v roku 2013 súbor 24 protikorupčných opatrení, z ktorých nasledovné definovali autori analýzy ako
strategické:
vytvorenie registra nominácií vo verejnej správe,
podpora whistleblowerov,
zverejňovanie vybraných informácií z manažérskych zmlúv v štátom vlastnených podnikoch,
elektronické návštevné knihy stretnutí politikov s lobistami,
pripomienkovanie pozmeňujúcich poslaneckých návrhov, a
čiastočné obmedzenie možnosti trestného stíhania za ohováranie (a ponechanie možnosti žaloby len v
rámci občianskeho konania).
V novom projekte chce PAS pokračovať v protikorupčnej iniciatíve a za účelom zjednodušenia implementácie
rozpracovať uvedené opatrenia do roviny legislatívnych zámerov t.j. zadefinovať ustanovenia, ktoré by mali by
príslušné zákony obsahovať na zabezpečenie plnej implementácie návrhov PAS.
Aktivity:
1) Zadefinovanie osnovy legislatívnych zámerov 6 protikorupčných opatrení.
2) Vypracovanie podrobného obsahu legislatívnych zámerov – analýza existujúcej relevantnej regulácie v SR a v
zahraničí, podrobný návrh jednotlivých bodov legislatívnych zámerov, analýza dopadov regulácie a
potenciálnych slabých miest, ktoré by mohli účinnosť regulácie znížiť a následná korekcia.
3) Prezentácia návrhov na workshope a diskusia s nezainteresovanými expertmi za účelom skvalitnenia
finálnych návrhov.
4) Dokončenie 6 legislatívnych zámerov, tlač publikácie a prezentácia verejnosti formou tlačovej konferencie.
5) Rokovania s ministerstvami o presadení návrhov do praxe; získanie verejného prísľubu politikov zrealizovať
navrhnuté opatrenia.
Časový harmonogram a rozpočet:
Aktivita
A1 Zadefinovanie osnov 6 opatrení
A2 Vypracovanie obsahu, zahraničné skúsenosti, dopady
A3 Workshop a expertná diskusia
A4 Dokončenie finálnej verzie a prezentácia výsledkov
A5 Rokovania s politikmi
SPOLU

M1

M2

M3

x

x

M4

M5

x
x
x
x
5 MESIACOV

Rozpočet (€)
1000 €
2400 €
200 €
1200 €
200 €
5000 €

Komunikácia výsledkov:
Výstupy projektu budeme komunikovať cez internetovú stránku a médiá.
Vyvoláme rokovania s príslušnými ministerstvami.
Priebežne budeme poukazovať na zlyhania vyplývajúce z nezavedených princípov (napr. šikanovanie
whistleblowerov, trestné stíhania novinárov).

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (názov): Podnikateľská aliancia Slovenska
IČO/SID: 37927850

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: 82718 Bratislava, Bajkalská 25

