
 

 

Informácia o realizácii projektu  

Zlepšovanie sociálneho dialógu prostredníctvom nórsko-slovenského 

partnerstva 
“Improving Social Dialogue through NO-SK Partnership” 

 
 
Dňa 1. februára 2013 sa uskutočnilo stretnutie partnerov projektu Zlepšovanie sociálneho 

dialógu prostredníctvom nórsko-slovenského partnerstva „Improving Social Dialogue through 

NO-SK Partnership” vo Zvolene, ktorého sa zúčastnili:  

Nórsko - Leif Helland (projektový manažér za Nórsku stranu a tajomník Nórskeho 

odborového zväzu pre verejnú správu), Finn Olav Haga (tajomník Nórskeho 

odborového zväzu pre verejnú správu), Sven Ivar Skodjevåg (viceprezident sekcie 

Nórskeho odborového zväzu pre úrady práce a sociálnych vecí) 

Slovensko - Peter Titka – reprezentant Národnej rady SLOVES, predseda Regionálnej  rady 

Konfederácie odborových zväzov pre Banskobystrický kraj, člen ZO SLOVES, 

Ivan Bartoš – člen Sekcie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SLOVES 

a predseda ZO SLOVES pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), 

Eva Kocmanová – predsedníčka ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen, Jana 

Kohoušková – členka ZO SLOVES pri ÚPSVaR Zvolen, Magdaléna Bernátová 

a Lívia Klimentová – projektové manažérky. 

Cieľom tohto projektu je zlepšiť sociálny dialóg a jeho postupy podľa dlhoročných  nórskych 

skúseností na základe tripartitného dialógu. Cieľovými skupinami sú: ZO SLOVES pri 

ÚPSVaR Zvolen, SLOVES - národná úroveň, Nórsky odborový zväz NTL na národnej 

úrovni, zamestnávateľské organizácie, štátni zamestnanci. 

Stretnutie partnerov uvedeného projektu otvorila Magdaléna Bernátová, ktorá bude viesť 

projekt ako nová projektová manažérka. Lívia Klimentová prezentovala základné informácie 

o cieľoch projektu, výstupoch, harmonograme a finančnom rozpočte projektu ako aj o 

zmenách, ktoré boli navrhnuté. Prítomní v rámci rozpravy informovali o svojich doterajších 

poznatkoch a skúsenostiach odborových zväzov verejnej správy v Nórsku a na Slovensku 

v oblasti kolektívneho vyjednávania na národnej a podnikovej úrovni. Vzájomne sa 

oboznámili so súčasnou legislatívou verejnej a štátnej správy, pôsobnosti odborových 

organizácií na pracoviskách, mzdových ohodnoteniach a zaťaženosti zamestnancov. Zástupca 

nórskej odborovej organizácie pán Sven Ivar Skodjevåg poznamenal, že má skúsenosti 

s meraním zaťaženosti zamestnancov, koľko klientov má mať štátny zamestnanec a 

v súčasnej dobe o tejto téme rokuje s ministrom práce. Pán Leif Helland v rámci rozpravy 

zdôraznil, že je potrebné skonkrétniť hlavný cieľ projektu a zároveň tým prispieť k budovaniu 

kompetencií našich odborových organizácií tak, aby aktivizovali členskú základňu a získali 

viac členov. Pri tom sa bude diskutovať o všetkých typoch rozhodnutí, ktoré zahŕňajú 

dôstojnú prácu, životné prostredie, zlepšenie pracovných podmienok, rodovú rovnosť.  Táto 

konkretizácia cieľov bude predložená Innovation Norway. 

 

Projekt je podporený z Nórskych grantov, prostredníctvom Fondu pre dôstojnú prácu a 

tripartitný dialóg. 

 


