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Sociálne zabezpeèenie pri práci pre
platformy vykazuje obrovské medzery.
„Digitálne sociálne zabezpeèenie“
predstavuje koncepciu, ako sa dá sociLNEÒPOISTENIEÒZORGANIZOVAÝÒAJÒVOÒVEéMIÒ
KRTKODOBOÒPSOBIACOM ÒāIASTOāNE Ò
medzinárodne integrovanom trhu.

Pri tom sa do platforiem implementuje digitálny mechanizmus, ktorý pri
KAÞDOMÒUKONāENÒJEDNEJÒPRCEÒAUTOmaticky odvedie urèitú percentuálnu
sadzbu dohodnutej odmeny ako odvod do sociálneho poistenia.

4ČM ÒÞEÒSAÒMECHANIZMUSÒ$3:ÒUPLATćUJEÒNAÒSAMOTNEJÒPLATFORME ÒUMOÞNÒ
sa pri práci pre platformy efektívny
DIGITLNYÒPROCESÒZRÞKYÒPRIÒZDROJIÒ.rodný systém sociálneho zabezpeèenia si pritom zachová svoju suvereniTUÒAÒ¹EXIBILITUÒ.AJOPTIMLNEJÛIEÒBYÒ
však bolo, keby sa do tohto procesu
ZAPOJILOÒāOÒMOÞNOÒNAJVIACÒÛTTOV
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1
ÚVOD
Sociálne zabezpeèenie pri práci pre platformy vykazuje obrovské medzery. „Digitálne sociálne zabezpeèenie“ predstavuje koncepciu, ako sa dá sociálne poistenie zorganizoVAÝÒ AJÒ VOÒ VEéMIÒ KRTKODOBOÒ PSOBIACOM Ò āIASTOāNE Ò
medzinárodne integrovanom trhu. Pri tom sa do platforiem
IMPLEMENTUJEÒ DIGITLNYÒ MECHANIZMUS Ò KTORČÒ PRIÒ KAÞDOMÒ
ukonèení jednej práce automaticky odvedie urèitú percentuálnu sadzbu dohodnutej odmeny ako odvod do sociálneHOÒ POISTENIAÒ 4ČM Ò ÞEÒ SAÒ MECHANIZMUSÒ $3:Ò UPLATćUJEÒ NAÒ
SAMOTNEJÒ PLATFORME Ò UMOÞNÒ SAÒ PRIÒ PRCIÒ PREÒ PLATFORMYÒ
EFEKTVNYÒDIGITLNYÒPROCESÒZRÞKYÒPRIÒZDROJIÒ.RODNČÒSYSTMÒ
sociálneho zabezpeèenia si pritom zachová svoju suvereniTUÒAÒ¹EXIBILITUÒ.AJOPTIMLNEJÛIEÒBYÒVÛAKÒBOLO ÒKEBYÒSAÒDOÒ
TOHTOÒPROCESUÒZAPOJILOÒāOÒMOÞNOÒNAJVIACÒÛTTOV
Digitalizácia v mnohých aspektoch od základov mení svet
práce. Povolania sa menia, niektoré zanikajú, iné zase vznikajú. Menia sa pracovné podmienky a obsahy práce. Digitalizácia ovplyvòuje aj spôsob fungovania trhov práce: tak
JEÒ NAPRKLADÒ VĄAKAÒ INTERNETUÒ MOÞNÒ PONKAÝÒ AÒ REALIZOVAÝÒ
DIGITLNEÒ ALEBOÒ DIGITLNEÒ PRENÛATEéN Ò PRCEÒ NAÒ ONLINEÒ
platformách bez akéhoko¾vek fyzického kontaktu medzi
dodávate¾om a objednávate¾om. Èinnosti, ktoré boli v minulosti èasto viazané na urèité miesto èi kontext, sa dnes
DAJÒVÒSTLEÒVāÛEJÒMIEREÒDIGITALIZOVAÝÒ4IETOÒāINNOSTIÒSÒVOÒ
svojej komplexnosti ve¾mi odlišné a zahàòajú napríklad úlohy akými sú zber informácií, testovanie produktov, prograMOVANIE ÒPSANIEÒTEXTOV ÒALEBOÒTIEÞÒLOHYÒVÒOBLASTIÒDIZAJNUÒ
Navyše aj alokácia úloh èasto zachádza nad rámec èisto
DIGITLNEJÒPRCEÒTČM ÒÞEÒSAÒPONKAJÒAJÒSLUÞBY ÒKTORÒJEÒPOTREBNÒVYKONAÝÒNAÒURāITČCHÒKONKRTNYCHÒMIESTACHÒ ÒNAPRklad zaznamenávanie maloobchodných cien, práca v zariaDENIACHÒKLIENTA ÒāIÒSLUÞBYÒMOBILITY

2

ÚVOD

2
ANALÝZA
2.1 PRÁCA PRE PLATFORMY SO
SEBOU PRINÁŠA NOVÝ VÝVOJ

NEFORMLNYÒCHARAKTERÒ0RSLUÛNÒLITERATRAÒKONÛTATUJE ÒÞEÒZKLADNÒ ÞIVOTNÒ RIZIKÒ AKOÒ CHOROBY Ò RAZY Ò NEZAMESTNANOSÝ Ò
STAROBAÒAÒODKZANOSÝÒNAÒOPATERUÒNIEÒSÒÛTTOMÒSOCILNEÒZAbezpeèené, resp. sú zabezpeèené len s ve¾kými medzerami.
Týka sa to najmä ¾udí, u ktorých je práca pre platformy hlavným zdrojom príjmov. Ale aj vtedy, ak predstavuje len ved¾ajÛÒZDROJÒPRJMOV ÒZÒTOHOÒSPRAVIDLAÒNEVYPLČVAJÒÞIADNEÒNROKYÒ
na sociálne dávky, ktoré by boli však èasto potrebné na dosiahnutie primeraného sociálneho zabezpeèenia, napríklad
na získanie postaèujúcich nárokov na dôchodok. Medzery
existujú najmä u samostatne zárobkovo èinných osôb. Aj keï
vo väèšine priemyselne vyspelých krajín sú celkom dobré
MOÞNOSTIÒPRSTUPUÒNAPRKLADÒKÒPOVINNMUÒZDRAVOTNMUÒPOISTENIUÒ3PASOVAÒETÒALÒ ÒSOCILNEÒPOISTENIAÒVāÛINOUÒVED¾ajšie zamestnania nepokrývajú. V niektorých krajinách ako
sú Estónsko, Fínsko alebo Portugalsko, sociálne poistenia
VEDéAJÛIEÒZAMESTNANIEÒSCEÒPOKRČVAJ ÒALEÒLENÒVÒPRPADE ÒÞEÒIDEÒ
OÒPRAVIDELNÒPRJMYÒ6EéMIÒVYSOKÒPOKRYTIEÒMOÞNOÒPOZOROVAÝÒ
VÒ ÖKANDINVIIÒ ïASTOÒ SAÒ SOCILNEÒ ZABEZPEāENIEÒ SAMOSTATNEÒ
zárobkovo èinných osôb rieši prostredníctvom osobitných
pravidiel, ktoré ale všetky sociálne poistenia neobsahujú,
RESPÒāASÝÒNAÒNICHÒJEÒLENÒDOBROVOéNÒ*EÒTOMUÒTAKÒNAPRKLADÒ
VÒ.EMECKU Ò&RANCZSKU Ò4ALIANSKUÒAÒÖPANIELSKUÒ+RAJINYÒSÒNIÞším pokrytím samostatne zárobkovo èinných osôb sú napr.
Ve¾ká Británia a Bulharsko. Celkovo je efektívne pokrytie zaTIAéÒ VČRAZNEÒ SLABÛIE Ò āOÒ POUKAZUJEÒ NAÒ TO Ò ÞEÒ SOCILNEÒ PRVAÒ
a povinnosti èasto v postaèujúcej miere neexistujú, prahové
HODNOTYÒSÒÝAÞKOÒDOSIAHNUTEéNÒAÒāINOKÒNEZVZNČCHÒPRAVÒ
je obmedzený. V menej rozvinutých krajinách sú problémy
EÛTEÒZVAÞNEJÛIE

4ENTOÒVČVOJÒOTVRAÒNOVÒMOÞNOSTIÒPREÒFORMYÒZROBKOVEJÒāINNOSTIÒNADÒRMECÒDOTERAZÒBEÞNČCHÒPRACOVNČCHÒPOMEROVÒÖIROKÒSPEKTRUMÒMOÞNČCHÒāINNOSTÒNAZNAāUJE ÒÞEÒVÒTEJTOÒOBLASTIÒ
existuje ïalší potenciál na rast. Rozsah prác pre platformy sa
skutoène stále zvyšuje, ako napríklad konštatuje Vili Lehdonvirta vo svojom èlánku z roku 2018, aj keï vo väèšine krajín
zatia¾ ešte na pomerne nízkej úrovni. V priemyselne vyspelých krajinách, ako napríklad v Nemecku, aktívne pôsobí
VÒRMCIÒPRCÒPREÒPLATFORMYÒOKOLOÒÒAÞÒÒPERCENTÒZROBKOVOÒ
èinného obyvate¾stva. Prièom v èasovom priebehu sa to týka
PODSTATNEÒ VIACÒ OSB Ò NEÞÒ VÒ PRIEREZEÒ KÒ URāITMUÒ OKAMIHUÒ
6ÒRMCIÒÛTDIEÒ5RSULYÒ(UWSOVEJÒAÒSPOLUAUTOROVÒÒAÞÒÒPERcent respondentov z rôznych európskych krajín v ankete
UVIEDLO ÒÞEÒUÞÒPREDVALIÒSLUÞBYÒPROSTREDNCTVOMÒONLINEÒPLATFOriem. Tieto údaje sa podobajú výsledkom ve¾koplošnej ankeTYÒ#/,,%%-ÒSPOMEDZIÒKRAJN ÒVÒKTORČCHÒ0ESOLEÒETÒALÒ Ò
uskutoènili anketu, je práca pre platformy najviac rozšírená vo
Ve¾kej Británii, za ktorou nasledujú Holandsko, Nemecko
AÒÖPANIELSKOÒDAJEÒPRIRODZENEÒZVISIAÒODÒPRSLUÛNEJÒDEµNCIEÒ
a metódy merania. Avšak podstatne vyššie poèty v èasovom
PRIEBEHUÒUKAZUJ ÒÞEÒMARGINALIZCIAÒPRCEÒPREÒPLATFORMYÒNAÒ
základe prierezových pozorovaní sociálno-ekonomického významu viac nie je primeraná. V niektorých prahových a rozvojových krajinách sú podiely dokonca ešte podstatne vyššie.
Pod¾a databázy Online Labour Index predstavuje podiel
aktuálnych pracovníkov pre platformy v Indii 26, v Bangladéši
21 a v Pakistane 13 percent.
Na základe výsledkov mnohých výskumov sú pracovníci pracujúci pre platformy v priemere mladší ako zárobkovo èinné
osoby celkovo. Tieto mladšie osoby majú v priemere aj vyššiu
VZDELANOSTNÒROVEćÒ*EÒVÛAKÒZAÒTČMÒVEéKČÒROZPTYL ÒTAKÞEÒPREÒ
posúdenie sú relevantné aj staršie zárobkovo èinné osoby.
ÖTUDENTIÒMAJÒMEDZIÒPRACOVNKMIÒPREÒPLATFORMYÒLENÒVEéMIÒOBMEDZENČÒPODIELÒNAPRÒ"ERGÒ Ò0OMERÒMEDZIÒPOHLAVIAMIÒ
je v závislosti od zdrojov skôr vyrovnaný, alebo vykazuje vyšší
PODIELÒMUÞOV

Pritom by však mnohí ¾udia svoje silné stránky a záujmy vlastNEÒDOKZALIÒLEPÛIEÒVYUÞIÝÒROZÛRENMÒSVOJEJÒPRCEÒPREÒPLATFORmy, avšak radšej zotrvajú vo svojom riadnom pracovnom
POMEREÒNAÒāIASTOāNČÒVZOK ÒKTORČÒMOÞNOÒNEMÒVEéKÒPERspektívy rozvoja, a to len preto, aby takto mali garantované
SOCILNEÒZABEZPEāENIEÒ3AMOZREJME ÒÞEÒJEÒTIEÞÒMOÞN ÒÞEÒPRca pre platformy generuje príjmy, ktoré by bez existencie
týchto platforiem vôbec neexistovali a neformálne zamestnávanie, ktoré má vysoký podiel najmä v prahových a rozvojoVČCHÒKRAJINCH ÒBYÒSAÒCEZÒPLATFORMYÒDALOÒZORGANIZOVAÝÒTRANSparentnejšie. Bez oh¾adu na to, èi sa práca pre platformy
POVAÞUJEÒZAÒÞELATEéN ÒALEBOÒNIE ÒVÛAKÒKAÞDOPDNEÒVYVSTVAÒ
NALIEHAVÒOTZKA ÒAÒSCEÒAKOÒZAOBCHDZAÝÒSOÒZJAVNČMIÒSOCILnymi rizikami.

0LATFORMYÒDOKÞUÒZVČÛIÝÒTRANSPARENTNOSÝÒTRHU ÒZNÞIÝÒTRANSAKāNÒNKLADYÒAÒOTVORIÝÒµRMMÒNOVÒAÒ¹EXIBILNÒOBCHODNÒMOÞNOSTIÒ :ROVEćÒ MÞUÒ VYHOVOVAÝÒ POÞIADAVKEÒ NIEKTORČCHÒ éUDÒ
PRACOVAÝÒNEZVISLEÒAÒTAK ÒAKOÒSIÒSAMIÒURāIAÒ:ÒPOHéADUÒNRODnej politiky však má práca pre platformy väèšinou skôr
3
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:ÒTOHOÒVYPLČVAÒVČZVAÒNANOVOÒNASTAVIÝÒSYSTMYÒSOCILNEHOÒ
ZABEZPEāENIAÒ VOÒ SVETLEÒ STLEÒ ¹EXIBILNEJÛCHÒ FORIEMÒ ZROBkovej èinnosti. V koneènom dôsledku pracovníci pre platformy ako takí nemajú o niè menšiu potrebu sociálneho
zabezpeèenia ako klasickí zamestnanci. V rozvinutých soCILNYCHÒÛTTOCHÒSAÒKÒTOMUÒPRIDRUÞUJEÒĄALÛÒTYPICKČÒPROBlém: ak pracovníci pre platformy nie sú sociálne zabezpeèení a predsa sa stanú odkázanými, napríklad preto, lebo
potrebujú drahé lekárske ošetrenie, alebo v dôchodkovom
VEKUÒ NEDOKÞUÒ SAMIÒ ZÒ VLASTNČCHÒ PROSTRIEDKOVÒ µNANCOVAÝÒ
svoje existenèné minimum, potom zaskakuje štát proSTREDNCTVOMÒSOCILNYCHÒDVOKÒµNANCOVANČCHÒZÒDANÒ3ÒTOÒ
teda v koneènom dôsledku daòovníci, ktorí subvencujú
TENTOÒ RASTCIÒ NEFORMLNYÒ SEKTOR Ò VÒ KTOROMÒ MOÞNOÒ āASTOÒ
NATRAµÝÒNAÒMZDOVČÒDUMPINGÒAÒKTORHOÒMYLNÒSTIMULYÒSPOāVAJÒVÒTOM ÒÞEÒSAÒZANEDBVAÒSOCILNEÒZABEZPEāENIEÒDOTKNUTČCHÒOSBÒ0OPRIÒTOMTOÒPROBLMEÒSOÒZNEUÞVANMÒSYStému spôsobuje fenomén adverznej selekcie a rozšírený
SKLONÒ PRIRAĄOVAÝÒ KRTKODOBČMÒ PRJMOMÒ VYÛÛIUÒ VHUÒ AKOÒ
DLHODOBMUÒSOCILNEMUÒZABEZPEāENIUÒTO ÒÞEÒJEÒNEPRAVDEPODOBN ÒÞEÒSAMOTNÒDVERAÒVOÒVLASTNÒINICIATVUÒDOTKNUtých osôb povedie k uspokojivým výsledkom v tejto oblasTIÒ+ÒTOMUÒTREBAÒPRIDAÝÒAJÒĄALÛIEÒPOZITVNEÒEFEKTYÒSOCILNEHOÒ
zabezpeèenia, ako sú lepší zdravotný stav, vyššia ochota
INVESTOVAÝ ÒāIÒLEPÛIEÒIDENTIµKOVANIEÒSAÒSOÒSPOLOāENSTVOMÒ
Pritom nejde o obmedzovanie práce pre platformy, ale
OÒ VYTVORENIEÒ TAKČCHÒ PODMIENOK Ò KTORÒ UMOÞNIAÒ TRVALOÒ
UDRÞATEéNEJÛÒROZVOJÒPOTENCILOV

KLIENTA ÒAÒSPOLOVICEÒAKOÒāASÝÒDOHODNUTEJÒODMENY ÒTEDAÒAKOÒ
odvod zamestnanca, resp. pracovníka pre platformu). Tento
DIGITLNYÒ PROCESÒ ZRÞKYÒ PRIÒ ZDROJIÒ BYÒ BOLÒ JEDINČMÒ PRVKOM Ò
OÒKTORČÒBYÒBOLOÒPOTREBNÒROZÛRIÝÒEXISTUJCEÒPLATFORMYÒ4ENTOÒ
MECHANIZMUSÒBYÒMOHOLÒBYÝÒUVDZANČÒNAÒPLOCHEÒPLATFORMYÒ
transparentne tak pre pracovníkov pre platformu, ako aj pre
klientov. Nabehnuté platby by sa pravidelne prevádzali z úètov DSZ do príslušných národných systémov sociálneho zabezpeèenia. Pritom by išlo o systém v mieste bydliska, ktoré
sa pri práci pre platformy pravidelne zhoduje s faktickým
MIESTOMÒPRCE ÒPRETOÞEÒPREPOJENIEÒSÒKRAJINOUÒPLATFORMYÒALEbo krajinou objednávate¾a by rýchlo viedlo k roztriešteniu
nárokov medzi mnohé národné systémy. Tam by sa následne
ZREALIZOVALIÒVÛETKYÒĄALÛIEÒKROKYÒVÒRMCIÒUÞÒEXISTUJCICHÒÛTRUKTRÒ4OÒBYÒSAÒVZÝAHOVALOÒAJÒNAÒROZHODOVANIEÒOÒTOM ÒAKOÒSAÒ
odvody rozdelia na rôzne oblasti sociálneho poistenia a aké
nároky na dávky z toho vznikajú. Administratívne náklady by
SAÒKRYLIÒPODOBNEÒAKOÒJEÒTOÒBEÞNÒVÒNRODNOMÒSYSTMEÒ0RVÒ
prihlásenie sa do sociálneho poistenia by sa dialo tak, ako je
TOÒUÞÒTERAZÒBEÞNÒPRIÒZVISLOMÒPRACOVNOMÒPOMERE ÒRESPEKTVEÒ
pri samostatne zárobkovo èinných osobách.
3YSTMÒāTOVÒ$3:ÒBYÒMOHLAÒSPRAVOVAÝÒNIEKTORÒZÒUÞÒEXISTUJcich medzinárodných inštitúcií, ako napríklad MOP alebo
Svetová banka2. To by poskytlo spoloènú infraštruktúru a národné systémy sociálneho zabezpeèenia by vo svojich kompetenciách zostali úplne nedotknuté a sociálne zabezpeèenie
by zostalo v národnej zvrchovanosti. Ústredným prvkom je
automatické odvádzanie odvodov prostredníctvom platforiem – namiesto priameho vysporiadania medzi všetkými
KLIENTAMIÒAÒSYSTMAMIÒSOCILNEHOÒPOISTENIAÒVÒKAÞDOMÒJEDNOTlivom prípade, èo by sa po organizaènej stránke sotva dalo
ZREALIZOVAÝÒVIĄÒOBRZOKÒ Ò0REDSTAVITEéNČÒBYÒTIEÞÒBOLÒVARIANT Ò
kedy by platformy odvádzali odvody priamo do národných
systémov bez zapojenia systému úètov DSZ ako medzièlánku
tak, ako sa to v stále väèšej miere deje napríklad pri odvode
daní z pridanej hodnoty. Úèty s uhradenými odvodmi by sa
TAKTOÒVIEDLIÒPLNEÒVÒNRODNEJÒRÞIIÒ6ÒTAKOMTOÒPRPADEÒBYÒBOLOÒ
POTREBNÒNADEµNOVAÝÒTECHNICKÒNORMYÒPREÒROZHRANIAÒAÒPROCESY ÒKTORÒBYÒSAÒTAKÒāIÒTAKÒVYUÞVALIÒVÒSYSTMEÒāTOVÒ$3:Ò4OÒ
BYÒ ZABRNILOÒ PREÝAÞENIUÒ NAJMÒ MALČCHÒ AÒ MLADČCHÒ
platforiem, ktoré nedisponujú ve¾kými administratívnymi
KAPACITAMIÒ*EDNOTLIVÒNRODNÒÛTTYÒBYÒMOHLIÒVYUÞVAÝÒBUĄÒ
SYSTMÒāTOVÒ$3: ÒALEBOÒSIÒZVOLIÝÒ`PRIAMYÒVARIANThÒOBRZOKÒ 

Existuje teda ve¾a dobrých dôvodov na to, aby bola aj práca
pre platformy zahrnutá do systémov sociálneho zabezpeèeNIAÒ +AÞDOPDNEÒ EXISTUJÒ AJÒ VÞNEÒ VČHRADYÒ PROTIÒ ZAHRNUTIUÒ
práce pre platformy do systémov sociálneho zabezpeèenia.
O týchto sa pojednáva v nasledujúcom texte.

2.2 DÁ SA SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE
:/2'!.):/6!ØÒ!*Ò02%Ò02!#/6.+OV PRE PLATFORMY?
.AJVāÛIAÒ VČZVAÒ SPOāVAÒ VÒ MEDZINRODNOM Ò ¹EXIBILNOMÒ
a krátkodobom charaktere práce pre platformy. Rôzne národné systémy sociálneho zabezpeèenia so svojimi obvyklými
ADMINISTRATVNYMIÒ POSTUPMIÒ BYÒ TOTIÞÒ MOHLIÒ BYÝÒ PREÝAÞENÒ
adekvátnym zaznamenávaním a spracovaním ve¾kého poètu
online zákaziek s èasto ve¾mi malým objemom a s neustále sa
MENIACIMIÒZMLUVNČMIÒPARTNERMIÒ.EREALISTICKÒSAÒTIEÞÒZDÒBYÝÒ
vybudovanie komplexného medzinárodného systému sociálneho zabezpeèenia, ktorý by toto všetko zvládol. Bez oh¾adu
na uvedené predstavuje digitalizácia pre sociálne zabezpeèeNIEÒAJÒÛANCUÒPOROVNAJÒ7EBERÒ Ò0ODÒNZVOMÒ`$IGITALEÒ
3OZIALEÒ3ICHERUNGhÒDIGITLNEÒSOCILNEÒZABEZPEāENIEÒ Ò$3: ÒJEÒ
VÒNASLEDUJCOMÒTEXTEÒPREDSTAVENČÒ¹EXIBILNČÒAÒPRAKTIZOVATEéNČÒ
spôsob riešenia1Ò6ÒTOMTOÒSYSTMEÒBYÒPRIÒKAÞDOMÒUKONāENÒ
ZKAZKYÒCEZÒPLATFORMUÒDIGITLNYÒMECHANIZMUSÒUHRADILÒµXNÒ
percentuálnu sadzbu dohodnutej odmeny na osobný úèet
$3:ÒPRACOVNKAÒPREÒPLATFORMUÒNAPRÒSPOLOVICEÒNAVYÛEÒKÒDOhodnutej odmene, teda ako odvod zamestnávate¾a, resp.

2Ò
1Ò

0OROVNAJÒSKORÛIEÒVERZIEÒUÒ7EBERAÒ Ò 
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2.3 DAJÚ SA DO SYSTÉMU DSZ
:!ï,%.)ØÒ2/:-!.)4Ò.2/$.Ò
ÚPRAVY?

BOLOÒBYÒPOTREBNÒZSKAÝÒĄALÛIEÒµNANCIEÒ4IETOÒSAÒāASTOÒDAJÒZSKAÝÒZÒODVODOVÒZÒINEJÒZROBKOVEJÒāINNOSTIÒ6ÒPRPADEÒPOTREBYÒBYÒ
BOLOÒMOÞNÒINTEGROVAÝÒAJÒSKROMN ÒRESPÒNEÛTTNEÒPOISTENIA Ò
a to napríklad v krajinách, v ktorých neexistuje komplexný sysTMÒ SOCILNEHOÒ POISTENIA Ò ALEBOÒ TAM Ò KDEÒ JEÒ MOÞNÒ SPLNIÝÒ SIÒ
POVINNOSÝÒZKONNHOÒPOISTENIAÒAJÒZVOLENMÒSIÒSKROMNHOÒPOistenia. Okrem toho by odvody, ktoré pod¾a národnej legislaTVYÒ NIEÒ SÒ POVINN Ò MOHLIÒ BYÝÒ POÒ KONCOROāNOMÒ ZāTOVANÒ
PRPÒDAćOVOMÒPRIZNAN ÒVRTANÒSPÝÒTOÒISTÒBYÒSAÒVZÝAHOVALOÒ
na odvody, ktoré sa pod¾a národnej legislatívy nachádzajú pod
urèitou hranicou oslobodenia od odvodovej povinnosti alebo
nad urèitou hranicou vymeriavacieho základu pre odvody,
AÒKTORÒTČMÒPDOMÒNESPADAJÒPODÒODVODOVÒPOVINNOSÝÒ0RACOVNKOMÒPREÒPLATFORMYÒMÞUÒPRIÒDOSAHOVANÒPRJMUÒVZNIKNÝÒ
URāITÒVāÛINOUÒVEéMIÒOBMEDZEN ÒNKLADYÒkÒNAPRKLADÒODPISYÒ
ZARIADENÒVČPOāTOVEJÒTECHNIKYÒ!BYÒSAÒTOÒDALOÒVYRIEÛIÝÒāOÒMOÞno najjednoduchšie, mohli by sa tieto náklady pri stanovovaní
VČÛKYÒODVODOVÒPAUÛLNEÒODPOāTAÝÒ!KÒBYÒSAÒTIETOÒNKLADYÒMALIÒZOHéADćOVAÝÒVÒKAÞDOMÒJEDNOTLIVOMÒPRPADE ÒDALIÒBYÒSAÒRIEÛIÝÒ
zahrnutím do daòového priznania.

Aj keï je systém DSZ konfrontovaný s ve¾mi krátkodobo pôsoBIACIMI ÒāIASTOāNE ÒMEDZINRODNEÒINTEGROVANČMIÒTRHMI ÒBUDEÒ
MAÝÒ¹EXIBILITUÒNRODNČCHÒSYSTMOVÒSOCILNEHOÒPOISTENIAÒ/DÒ
momentu prevodu odvodov do národných systémov sociálNEHOÒPOISTENIAÒJEÒMOÞNÒPOSTUPOVAÝÒPODéAÒNRODNČCHÒPRAVIDIELÒ0ODéAÒNICHÒPOTOMÒMOÞNOÒPREROZDEéOVAÝÒODVODYÒZÒ$3:Ò
MEDZIÒRZNEÒPOISTNÒODVETVIA ÒāELYÒPOUÞITIAÒAÒSYSTMY ÒKTORÒ
SÒVÒKAÞDEJÒKRAJINEÒINÒ6ÒPRPADE ÒÞEÒBYÒPLATILAÒJEDNOTNÒSAdzba odvodov do DSZ, neboli by prirodzene zoh¾adnené jedNOTLIVÒODLIÛNÒNRODNÒPRAVYÒ6YRIEÛIÝÒBYÒSAÒTOÒDALOÒTAK ÒAKÒ
by individuálne nároky na dávky boli závislé od pomeru medzi
sadzbou odvodov do systému DSZ a sadzbou odvodov v príslušnom národnom systéme. Príklad: ak by sadzba odvodov do
SYSTMUÒ$3:ÒBOLAÒOÒÒPERCENTÒNIÞÛIAÒAKOÒSADZBAÒODVODOVÒ
v príslušnom národnom systéme, boli by aj z toho vyplývajúce
NROKYÒNAÒDVKYÒOÒÒPERCENTÒNIÞÛIEÒ4AKTOÒODSTUPćOVANIEÒSAÒ
NAPRKLADÒUPLATćUJEÒUÞÒDNESÒVÒ.EMECKUÒPRIÒDOBROVOéNOMÒZkonnom dôchodkovom a úrazovom poistení. V dôchodkoVOMÒPOISTENÒSIÒSAMOSTATNEÒZROBKOVOÒāINNÒOSOBYÒMÞUÒZVOLIÝÒVČÛKUÒODVODUÒVÒRMCIÒURāITHOÒSTANOVENHOÒROZPTIAÒAÒODÒ
toho sa následne odvíja výpoèet výšky nárokov.

V koneènom dôsledku by bolo tak, ako sa uvádza v prvom
PRKLADE ÒTIEÞÒMYSLITEéN ÒPRISPSOBIÝÒSADZBYÒODVODOVÒDOÒSYSTMUÒ$3:ÒÛPECIµCKYÒPREÒKAÞDÒKRAJINU ÒABYÒSAÒZABEZPEāILO ÒÞEÒSAÒ
AJÒNAÒPRACOVNKOVÒPREÒPLATFORMYÒBUDÒEXAKTNEÒAPLIKOVAÝÒNRODNÒPRAVIDLÒTEDAÒPRAVIDLÒKRAJINYÒICHÒBYDLISKA Ò+AÞDOPDNEÒBYÒ
RZNEÒ NRODNÒ SADZBYÒ ODVODOVÒ MOHLIÒ NARÛAÝÒ HOSPODRSKUÒ
SÝAÞ ÒAÒBEZÒVāÛCHÒKOMPLIKCIÒBYÒSAÒNEDALIÒZOBRAZIÝÒPRAVY Ò
KTORÒ VEDÒ KÒ SADZBMÒ ODVODOVÒ ÛPECIµCKČMÒ PREÒ JEDNOTLIVÒ
OSOBYÒ6ÒPRPADE ÒÞEÒVÒURāITČCHÒKRAJINCHÒBUDEÒZÒPOLITICKČCHÒDVODOVÒPODMIENKOUÒPREÒZAVEDENIEÒSYSTMUÒ$3:ÒÛPECIµCKÒVČÛKAÒODVODOV ÒMOÞNOÒVÛAKÒTTOÒ¹EXIBILITUÒUMOÞNIÝ

4IEÞÒBYÒNAPRKLADÒBOLOÒMOÞN ÒABYÒSAÒUHRADENÒODVODYÒAÞÒDOÒ
urèitej stanovenej hranice previedli do tých poistení, ktoré tyPICKYÒ NEVYCHDZAJÒ ZÒ PRINCPUÒ EKVIVALENTNOSTIÒ NAPRKLADÒ DOÒ
zdravotného poistenia) a platby odvodov prevyšujúce túto hraNICUÒ BYÒ SAÒ PREVIEDLIÒ DOÒ INČCHÒ OBLASTÒ POISTENIAÒ NAPRÒ DOÒ DCHODKOVHOÒPOISTENIA ÒKDEÒBYÒSAÒNROKYÒDALIÒODSTUPćOVAÝÒTAK Ò
ako bolo uvedené v predchádzajúcom texte. Rovnako tak by
BOLOÒMOÞNÒIMPLEMENTOVAÝÒMINIMLNEÒSADZBYÒODVODOVÒTAK Ò
AKOÒUÞÒEXISTUJÒVÒNIEKTORČCHÒKRAJINCHÒVÒRMCIÒSOCILNEHOÒZAbezpeèenia samostatne zárobkovo èinných osôb. Ak by samotné odvody do systému DSZ nedosiahli stanovené hranice,

Zásadné rozlišovanie pri zákazkách cez platformy by však boLOÒMOÞNÒMEDZIÒāINNOSÝAMIÒVIAZANČMIÒNAÒURāITÒMIESTO ÒAKOÒ
NAPRKLADÒDOPRAVNČMIÒSLUÞBAMI ÒAÒāINNOSÝAMIÒNEVIAZANČMIÒNAÒ
URāITÒ MIESTO Ò AKOÒ NAPRKLADÒ PROGRAMTORSKČMIÒ SLUÞBAMIÒ
5
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Èinnosti viazané na urèité miesto sa nachádzajú v èisto národnom rámci bydliska a urèenom mieste výkonu práce. Tu
BYÒSAÒBEZÒPROBLMOVÒDALIÒAPLIKOVAÝÒSADZBYÒODVODOVÒÛPECIµCké pre jednotlivé krajiny. Výhodou systému DSZ by tu bola
MOÞNOSÝÒVYUÞIÝÒEFEKTIVITUÒMECHANIZMUÒZRÞKYÒPRIÒZDROJI ÒAKOÒ
AJÒTRANSPARENTNOSÝÒPLATFORIEM ÒāOÒBYÒSOCILNEMUÒZABEZPEāEniu otvorilo cestu do existujúcich šedých zón pri mnohých
āINNOSTIACHÒPOSKYTOVANIAÒSLUÞIEBÒ0RIÒāINNOSTIACHÒNEVIAZANČCHÒ
na urèité miesto naproti tomu existuje hore popísaný medziNRODNEÒ INTEGROVANČÒ TRH Ò VÒ KTOROMÒ KONCEPCIAÒ $3:Ò MÞEÒ
UMOÞNIÝÒ SOCILNEÒ ZABEZPEāENIEÒ 0RIÒ ZAVDZANÒ $3:Ò BYÒ SAÒ
MOHLOÒPOSTUPOVAÝÒVÒOBOCHÒOBLASTIACHÒODDELENE ÒAKÒTOÒBUDEÒ
pre celý proces politicky a organizaène priechodnejšie.

KUÒKTORČMÒPRACOVNCIÒPREÒPLATFORMYÒBEZÒTOHO ÒÞEÒBYÒBOLIÒZAmestnaní v nejakom podniku, nemajú organizovaný prístup.
4RANSPARENTNOSÝÒ ODVODOVÒ DOÒ $3:Ò BYÒ VYRIEÛILAÒ PROBLMÒ PRIÒ
ZISÝOVANÒ NEZAMESTNANOSTIÒ UÒ OSBÒ VÒ SLOBODNOMÒ POVOLANÒ
6ÒNEPOSLEDNOMÒRADEÒTIEÞÒTREBAÒMAÝÒNAÒZRETELIÒRIZIKOÒPRACOVNČCHÒ RAZOVÒ 0RIÒ RAZOVOMÒ POISTENÒ PRITOMÒ MÞUÒ ZOHRVAÝÒ
ROLUÒ AJÒ MOÞNOSTIÒ PREVENCIEÒ -OÞNOSÝÒ ODSTUPćOVANIAÒ DVOKÒ
existuje pri dôchodkovom poistení a poistení pre prípad nezamestnanosti, nie však pri zdravotnom poistení a poistení
pre prípad dlhodobej starostlivosti a obmedzene pri úrazovom poistení. Odstupòovanie by sa teda dialo len v relevantných prípadoch a s minimálnymi odvodmi by sa dalo postuPOVAÝÒTAK ÒAKOÒBOLOÒPOPSANÒVÒPREDCHDZAJCOMÒTEXTE

Ò)$%Ò/Ò$#(/$/+Ò!Ò/Òò!,Ö)%Ò3/CIÁLNE POISTENIA

ØAÞKOSTIÒZJAVNEÒEXISTUJÒVÒKRAJINCHÒBEZÒVEREJNHOÒSYSTMUÒZABEZPEāENIAÒ6ÒTČCHTOÒBYÒBOLOÒMOÞNÒPRPADNEÒPOVERIÝÒSKROMNÒPOISÝOVNEÒALEBOÒPOROVNATEéNÒLOKLNEÒORGANIZCIEÒ ÒNOVÒ
TRANSPARENTNOSÝÒ PROSTREDNCTVOMÒ DIGITLNYCHÒ PLATFORIEMÒ TUÒ
MÞEÒPRISPIEÝÒAJÒKÒTOMU ÒÞEÒMNOHÒāINNOSTIÒZAāNÒBYÝÒVBECÒ
dostupné pre sociálne zabezpeèenie. Aj napriek tomu by tu
boli naliehavé zásadnejšie sociálno-politické kroky. Pre krajiny
SÒDVKAMIÒZOÒSOCILNEHOÒPOISTENIAÒPLNEÒµNANCOVANČMIÒZÒDANÒ
BYÒSYSTMÒ$3:ÒMOÞNOÒVBECÒNEPRICHDZALÒDOÒVAHYÒ2ELEVANTné by však bolo, èi jednotlivé sociálne poistenia predsa len vyKAZUJÒāRTYÒµNANCOVANIAÒZÒODVODOV ÒRESPÒDOÒAKEJÒMIERYÒJEÒDOPLNENIEÒPOSKYTOVANEJÒZKLADNEJÒROVNEÒBEÞNÒAÒZMYSLUPLN

2ELEVANTNÒ SOCILNEÒ POISTENIAÒ SIÒ MOÞNOÒ ZVOLIÝÒ NAÒ NRODNEJÒ
ROVNIÒ .AJVāÛMIÒ OBLASÝAMIÒ SOCILNEHOÒ POISTENIAÒ SÒ DCHODKOVÒAÒZDRAVOTNÒPOISTENIEÒ4IETOÒPOKRČVAJÒNAJDLEÞITEJÛIEÒRIZIK ÒKTORÒMÒZOHéADćOVAÝÒAJÒSYSTMÒ$3:Ò2IZIKOMÒTUÒJEÒ
AJÒDLHODOBÒPRACOVNÒNESCHOPNOSÝ ÒALEBOÒPOTREBAÒOPATROVATEéSKČCHÒSLUÞIEBÒ0RVEÒāINNOSTIÒVÒRMCIÒVEDéAJÛIEHOÒPRACOVNHOÒPOMERUÒVÒRMCIÒPRCEÒPREÒPLATFORMYÒMÞUÒPRISPIEÝÒKÒVYGEnerovaniu dôchodkových nárokov. To isté platí aj pre prácu
PREÒPLATFORMYÒNAPRKLADÒPOPRIÒÛTDIUÒ$LEÞITČMÒFENOMNOMÒ
PRCEÒPREÒPLATFORMYÒJEÒAJÒNEZAMESTNANOSÝÒ6ČSLEDKYÒVČSKUMOVÒ UKAZUJ Ò ÞEÒ VÒ ÞIADNOMÒ PRPADEÒ NEMOÞNOÒ VYCHDZAÝÒ
ZÒNEUSTLEÒDISPONIBILNHOÒNEVYāERPATEéNHOÒMNOÞSTVAÒZKAZIEK ÒALEÒÞEÒPRCEÒāASTOÒNIEÒJEÒDOSTATOKÒ6ÒTEJTOÒSVISLOSTIÒBYÒ
BOLOÒMOÞNÒZVÞIÝÒAJÒZAPOJENIEÒDOÒPOISTENIAÒVÒNEZAMESTNAnosti, o to viac, ak toto zahàòa aj dávky na ïalšie vzdelávanie,

V záujme znázornenia fungovania systému DSZ sa v nadcháDZAJCEJÒINFORMAāNEJÒāASTIÒNACHDZAJÒTRIÒµKTVNEÒPRPADOVÒ
štúdie. Ako bolo vysvetlené v predchádzajúcom texte, konKRTNEÒPRAVIDLÒSAÒZSADNEÒDAJÒFORMOVAÝÒ¹EXIBILNEÒAÒSPADAJÒ
do kompetencie národnej legislatívy.

$IGITLNEÒSOCILNEÒZABEZPEāENIEÒ ÒTRIÒµKTVNEÒPRPADOVÒÛTDIE
0RPADOVÒÛTDIAÒ!
Osoba A, ktorá býva v priemyselne vyspelej krajine, vykonáva pre istú platformu programátorské èinnosti a zarába v priemere 6.000 eur mesaène. Jej odvody do DSZ sa rozdelia do zdravotného poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia pre
PRPADÒNEZAMESTNANOSTIÒ6ÒZDRAVOTNOMÒPOISTENÒPLATBYÒPREKRAāUJÒMINIMLNUÒSADZBUÒODVODU ÒOSOBAÒ!ÒTEDAÒPOÞVAÒPLNÒ
OCHRANUÒZOÒZDRAVOTNHOÒPOISTENIAÒ6ÒDCHODKOVOMÒPOISTENÒODVDZAÒODVODYÒAÞÒDOÒVČÛKYÒPLATNEJÒHRANICEÒVYMERIAVACIEHOÒ
ZKLADU ÒTAKÞEÒ!ÒNADOBUDNEÒPODSTATNÒDCHODKOVÒNROKYÒ6ÒPOISTENÒPREÒPRPADÒNEZAMESTNANOSTIÒNADOBUDNEÒ!ÒNROKÒNAÒ
DVKYÒVÒZVISLOSTIÒODÒVČÛKYÒMESAāNEÒPLATENČCHÒODVODOV ÒTČM ÒÞEÒNAPRÒDVANSÝÒMESIACOVÒPLATILAÒVÒPRIEMEREÒODVODYÒNADÒ
VČÛKOUÒMINIMLNEHOÒODVODUÒ6ZHéADOMÒNAÒVYSOKÒPRJMYÒ!ÒZAPLATILAÒNAÒODVODOCHÒVIAC ÒNEÞÒSTANOVUJEÒNRODNÒLEGISLATVAÒ
Odvody zaplatené naviac jej preto budú vrátené.
0RPADOVÒÛTDIAÒ"
Osoba B poberá sociálne dávky a vykonáva mikro-úlohy pre rôzne platformy, ktoré jej mesaène vynášajú dodatoèný príjem
vo výške 100 eur. Je zdravotne poistená ako poberate¾ sociálnych dávok. Jej odvody do DSZ sa odvádzajú do dôchodkového
POISTENIA ÒāOÒVEDIEÒKÒTOMU ÒÞEÒEXISTUJCEÒDCHODKOVÒNROKYÒZÒPREDCHDZAJCICHÒRIADNYCHÒPRACOVNČCHÒPOMEROVÒSAÒMIERNEÒ
ZVYÛUJÒ6ÒSLADEÒSÒNRODNOUÒLEGISLATVOUÒMÒOSOBAÒ"ÒVZHéADOMÒNAÒNZKEÒPRJMYÒMOÞNOSÝÒNECHAÝÒSIÒVYPLATIÝÒZAPLATENÒODVODYÒ6LDAÒVÛAKÒPLNUJEÒZNÞIÝÒODVODYÒDOÒSOCILNEHOÒPOISTENIAÒNIELENÒPREÒVEéMIÒMALÒPRCE ÒALEÒAJÒPREÒPRCEÒNADÒURāITOUÒPRAhovou hodnotou, aby tak vytvorila lepšie pracovné stimuly. Okrem toho budú aj ved¾ajšie zamestnania povinne sociálne
poistené, aby sa podporilo sociálne zabezpeèenie z rôznych zdrojov príjmov.
0RPADOVÒÛTDIAÒ#
/SOBAÒ#ÒÞIJEÒVÒROZVOJOVEJÒKRAJINEÒAÒPRCOUÒPREÒPLATFORMYÒSIÒZVYÛUJEÒSVOJÒPRJEMÒZÒLOKLNEJÒZROBKOVEJÒāINNOSTI ÒKTORČÒPREDSTAVUJEÒMESAāNEÒÒ53$Ò6ÒKRAJINEÒNEEXISTUJEÒÞIADNYÒKOMPLEXNČÒSYSTMÒSOCILNEHOÒPOISTENIA ÒALEÒPRVEÒSAÒBUDUJÒZKLADYÒ
zdravotného poistenia. Príjmy osoby C z prvej èinnosti nepostaèujú na zaplatenie minimálneho odvodu. Odvodmi zo svojho
PRVHOÒPRJMUÒDOPLNENČMIÒOÒODVODYÒ$3:ÒVÛAKÒ#ÒMÞEÒZSKAÝÒPLNÒPOISTNÒOCHRANU
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EFEKTVNEHOÒDIGITLNEHOÒPROCESUÒZRÞOKÒPRIÒZDROJIÒ-YSLITEéNÒ
JEÒVÛAKÒVYćATIEÒTAKČCHÒONLINEÒSLUÞIEB ÒKTORÒPRAKTICKYÒIBAÒPOSKYTUJÒINFORMCIEÒOÒPONUKEÒAÒDOPYTEÒAÒNEPREBERAJÒÞIADNEÒ
ïalšie funkcie.

Z poh¾adu regulácie platforiem a práce pre platformy existuje
POTREBAÒKONAÝÒPOÒPOLITICKEJÒSTRNKEÒAJÒNADÒRMECÒSOCILNEHOÒ
ZABEZPEāENIAÒ*EÒROZHODNEÒPOTREBNÒURāIÝÒPRVNEÒPOSTAVENIEÒ
PLATFORIEMÒAÒNADEµNOVAÝÒAÒIDENTIµKOVAÝÒSAMOSTATNÒZROBKOVÒāINNOSÝÒZÒPOHéADUÒROZLIāNČCHÒAÒ¹EXIBILNČCHÒTRHOVÒPRCEÒ
Okrem sociálneho zabezpeèenia tu ide o aspekty akými sú
pracovný èas, ochrana údajov, minimálna mzda a kolektívne
VYJEDNVANIAÒ6EéAÒHOVORÒZAÒTO ÒÞEÒNEZANEDBATEéNÒāASÝÒPRCÒ
PREÒPLATFORMYÒTREBAÒKLASIµKOVAÝÒAKOÒZVISLÒāINNOSÝÒ.AÒOSOBY Ò
KTORČCHÒSAÒTOÒTČKA ÒSAÒTEDAÒMAJÒVZÝAHOVAÝÒROVNAKÒPRVAÒAKOÒ
na riadnych zamestnancov v krajine sídla. DSZ výslovne nie je
nástrojom, aby sa v takýchto prípadoch vytváral akýsi „zamestnanec druhej triedy“. Práve naopak, v takýchto prípadoch je DSZ úèinných nástrojom na nebyrokratické zorganizovanie sociálneho zabezpeèenia na beztvárnom trhu práce.
!KÒSAÒPLATFORMAÒPOVAÞUJEÒZAÒZAMESTNVATEéA ÒALEBOÒAKÒ ÒAKOÒ
pri obchodných modeloch príjmov z reklamy - neexistuje
ÞIADNYÒPRIAMYÒKLIENT ÒMALÒBYÒSAÒPODIELÒKLIENTAÒNAÒODVODEÒDOÒ
$3:ÒNAHRADIÝÒODVODMIÒPLATFORMYÒ)NAKÒBYÒMNOHOÒOSBÒVÒSKUtoènom slobodnom povolaní a iné skupiny operovali v urèitej
právne neupravenej šedej oblasti, kde by sa zaradenie medzi
ZVISLČCHÒ ZAMESTNANCOVÒ DALOÒ RELATVNEÒ éAHKOÒ OBSÝÒ NIELENÒ
VZHéADOMÒNAÒMEDZINRODNČÒAÒ¹EXIBILNČÒCHARAKTERÒPRCEÒPREÒ
PLATFORMY Ò ALEÒ AJÒ PRETO Ò ÞEÒ BYÒ SAÒ MNOHÒ ZAMESTNANCIÒ AÒ ZAMESTNVATELIAÒ MOHLIÒ VIACÒ MENEJÒ POTAJOMKYÒ DOHODNÝÒ NAÒ
TOM Ò ÞEÒ TOÒ OBDUÒ .AVYÛEÒ OBMEDZENČÒ ARZENLÒ FORMLNYCHÒ
MOÞNOSTÒREGULCIEÒNAÒNRODNEJÒROVNIÒNARÞAÒNAÒRAPDNEÒSAÒ
meniaci trh. Z tohto poh¾adu by DSZ vyplnilo skutoènú meDZERU ÒTAKÞEÒBYÒSAÒZVČÛILOÒEFEKTVNEÒPOISTNÒPOKRYTIE
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Príjmy pracovníkov pre platformy sú èasto nízke, najmä pri
jednoduchých úlohách, a to v neposlednom rade najmä na
základe poklesu transakèných nákladov, ktoré viedli k ve¾kej
medzinárodnej konkurencii. Uma Rani a Marianne Furrer vo
svojej prednedávnom vydanej štúdii vyèís¾ujú priemerné hoDINOVÒMZDYÒTZVÒMASOVČCHÒPRACOVNKOV ÒKTORÒMAJÒJEDNOÒAÞÒ
dvojroèné skúsenosti s platformami s mikro-úlohami, na 4,92
USD. Ak sa zapoèíta aj ich neplatená práca, napríklad v rámci
h¾adania zákaziek, alebo komunikácie s objednávate¾om, tak
táto hodnota dokonca klesá na 3,76 dolárov. Rozdelenie sluÞIEBÒJEÒNAJMÒVÒKRAJINCHÒSÒNZKOUÒROVćOUÒMIEZDÒTENDENāNEÒ
vykrivené smerom do¾ava, teda vykazuje relatívne mnoho
„vyboèení“ smerom nadol. Odmeny samozrejme závisia od
druhu práce. Jednoduché mikro-úlohy sú spravidla odmeòoVANÒVČRAZNEÒHORÛIE ÒNEÞÒLOHY ÒKTORÒSIÒVYÞADUJÒURāITÒROVEćÒ KVALIµKCIEÒ 6Ò MNOHČCHÒ KRAJINCHÒ VÛAKÒ MOÞNOÒ NJSÝÒ AJÒ
DOSÝÒVEéKČÒPODIELÒDOBREÒVZDELANČCHÒPRACOVNKOVÒPREÒPLATFORMY ÒAÒVÒÞIADNOMÒPRPADEÒNEMOÞNOÒTVRDIÝ ÒÞEÒICHÒµNANāNÒSItuácia je celkovo zlá.
:ROVEćÒ JEÒ ZNME Ò ÞEÒ OSOBYÒ SÒ NZKYMIÒ PRJMAMIÒ PRIKLADAJÒ
ZABEZPEāENIUÒAKTULNEHOÒÞIVOBYTIAÒVāÛÒVČZNAM ÒNEÞÒZUJMUÒOÒDLHODOBÒZABEZPEāENIEÒPREDÒÞIVOTNČMIÒRIZIKAMIÒ!KÒ
KONZEKVENCIEÒ BYÒ SAÒ ZÒ TOHOÒ MALIÒ VYVODIÝÒ 6Ò MNOHČCHÒ KRAJInách siahajú základy dnešných systémov sociálneho zabezPEāENIAÒSPÝÒDOÒNESKORHOÒÒAÒRANHOÒÒSTOROāIAÒ6TEDYÒ
bola bezprostredná materiálna núdza urèite podstatne väèÛIA ÒNEÞÒDNESÒ!KÒBYÒSAÒBOLIÒVTEDAJÛÒSOCILNIÒREFORMTORIÒZéAKLIÒ
ZAVIESÝÒPOVINNÒSOCILNEÒPOISTENIE ÒBOLIÒBYÒSMEÒNAÒTOMÒDNESÒ
podstatne horšie. Aj teraz je toho v hre ve¾a, ak politika neZAāNEÒBYÝÒAKTVNAÒ#IEéOMÒ$3:ÒJEÒTOTIÞÒSPUSTIÝÒDYNAMICKČÒPROces, ktorý strednodobo povedie k lepšiemu zabezpeèeniu
a vyšším mzdám pracovníkov pre platformy.

0RVAÒZAMESTNANCOVÒBYÒVOÒVÛEOBECNOSTIÒMALIÒSLÞIÝÒNAÒTO ÒABYÒ
PRACUJCICHÒCHRNILI ÒPRETOÞEÒTTOÒSÒSPRAVIDLAÒVÒZVISLOMÒPOmere od svojho zamestnávate¾a a sú voèi nemu v nevýhodnejšej vyjednávacej pozícii. Zároveò sú však nielen zamestnanci, ale aj osoby v slobodnom povolaní a osoby pracujúce
VOÒ VÛETKČCHÒ MOÞNČCHÒ INČCHÒ FORMCHÒ ZROBKOVEJÒ āINNOSTI Ò
odkázaní na sociálne zabezpeèenie. V niektorých krajinách
skutoène aj samostatne zárobkovo èinné osoby povinne alebo dobrovo¾ne platia odvody do sociálneho zabezpeèenia.
V Nemecku je napríklad zdravotné poistenie pre samostatne
zárobkovo èinné osoby povinné. Povinné dôchodkové poisteNIEÒSAÒPLNUJEÒPRVEÒTUÒBYÒSYSTMÒ$3:ÒMOHOLÒVÒPRAXIÒPRINIESÝÒ
mnohé výhody a ú¾avy. Do poistenia pre prípad nezamestnaNOSTIÒSAÒNAPROTIÒTOMUÒVSTUPUJEÒDOBROVOéNEÒNAÒÞIADOSÝÒ3YSTMÒ$3:ÒJEÒTEDAÒVÒKAÞDOMÒPRPADEÒZMYSLUPLNČMÒPRSTUPOMÒ
ÒNEZVISLEÒODÒTOHO ÒÞEÒEXISTUJÒNEJASNOSTIÒOHéADNEÒZAMESTNAneckého postavenia pracovníkov pre platformy, ktoré ešte
NIEÒJEÒZRUÛENÒAÒKTORÒVÒāASOVOMÒSLEDEÒMÞEÒBYÝÒPOSUDZOVANÒRZNEÒ4OTOÒSLEDUJEÒāINNČÒPRINCP ÒAÒSCEÒPREPOJIÝÒSOCILNEÒ
ZABEZPEāENIEÒ SÒ DOSAHOVANMÒ PRJMOV Ò AÒ NIEÒ SOÒ ÛPECIµCKČMÒ
právnym postavením normálneho pracovného pomeru, priāOMÒ VÛAKÒ TREBAÒ PRAVIDLÒ PRIMERANEÒ PRISPSOBIÝÒ ÛPECIµCKČMÒ
POTREBMÒATYPICKČCHÒZAMESTNANCOVÒAKOÒARGUMENTUJÒNAPRKLADÒ3CHOUKENSÒAÒ"ARRIO Ò+EĄÒUÞÒBUDEÒSOCILNEÒZABEZPEāENIEÒ
NEZVISLEÒ ODÒ PRACOVNOPRVNEHOÒ POSTAVENIAÒ NADEµNOVANÒ
PREÒKAÞDHO ÒBOLOÒBYÒāINNÒPOUÞVAÝÒPREÒ$3:ÒÛIROKÒDEµNCIUÒ `PLATFORIEMh Ò ABYÒ SAÒ DALIÒ āOÒ NAJLEPÛIEÒ VYUÞIÝÒ VČHODYÒ

6ÒZSADEÒBYÒMALÒNAÒUMOÞNENIEÒPOSTAāUJCEHOÒÞIVOBYTIAÒVÒSèasnosti a zároveò ako prevencia na starobu a pre prípad
OCHORENIAÒPOSTAāOVAÝÒPRJEMÒZÒJEDNEJÒPRCEÒ!KÒNAÒTOÒNEVYSTAāUJE ÒNEMÞEÒSAMOZREJMEÒRIEÛENIEÒSPOāVAÝÒVÒTOM ÒÞEÒSAÒ
upustí od sociálneho zabezpeèenia. Práve naopak: ak by skutoène došlo k stavu núdze, tiesnivá situácia by sa bez sociálneho zabezpeèenia ešte viac zhoršila. Bez sociálneho zabezpeèenia sa okrem toho zanedbávajú aj individuálne investície
do budúcnosti, ako napríklad do vzdelania a ïalšieho vzdeláVANIAÒAÒPROFESIONLNEHOÒROZVOJA ÒZOÒSTRACHUÒPREDÒTČM ÒÞEÒNAstane riziková situácia. Mzdy sa naïalej tlaèia nadol pod udrÞATEéNÒROVEćÒAÒEXISTUJÒNESPRVNEÒSTIMULYÒPRESVAÝÒPRCEÒ
na platformy, aby sa cez zdanlivú samostatnú zárobkovú èinNOSÝÒUÛETRILOÒNAÒNKLADOCHÒNAÒSOCILNEÒPOISTENIEÒ6ÛETKOÒTOTOÒ
z poh¾adu zranite¾nosti a stále väèšieho stierania hraníc medzi samostatnou a závislou prácou hovorí za povinné sociálne
POISTENIEÒ$3:ÒPRITOMÒPONKAÒMOÞNOSÝÒEFEKTVNEHOÒPROCESUÒ
ZRÞOKÒ PRIÒ ZDROJI Ò KTORČÒ VZHéADOMÒ NAÒ SILNÒ PREFERENCIUÒ PREÒ
7
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KONZUMÒVÒSāASNOSTI ÒAKOÒAJÒTYPICKÒINFORMAāNÒDEµCITY ÒZABEZPEāÒPLATBYÒVRTANEÒODVODOVÒZAMESTNVATEéOV Ò ÒVÒOPAāNOMÒPRPADEÒBYÒSAÒDALIÒPREDPOKLADAÝÒPODOBNÒPROBLMYÒAKOÒ
pri vysokých dlhoch na odvodoch v nemeckom povinnom
ZDRAVOTNOMÒPOISTENÒ0ROSTREDNCTVOMÒ$3:ÒSAÒMOÞNOÒVYHNÝÒ
PREKVAPIVČMÒ POÞIADAVKMÒ NAÒ DOPLATKY Ò AKOÒ NAPRKLADÒ PRIÒ
prekroèení hranice de minimis, èi iným neistotám. Sú to práve
TIETOÒDVODY ÒPREÒKTORÒMNOHÒKRAJINYÒVYUÞVAJÒPRIÒZVISLEJÒ
āINNOSTIÒPROCESYÒZRÞKYÒPRIÒZDROJI ÒāOÒBYÒSAÒPROSTREDNCTVOMÒ
$3:ÒDALOÒPREÒPLATFORMYÒROBIÝÒDIGITLNE

bez sociálneho zabezpeèenia. Perspektívne by teda zo zaveDENIAÒ$3:ÒPROµTOVALIÒVÛETCIÒāASTNCIÒVRTANEÒKLIENTOV

Ò$Ò3!Ò:!"2.)ØÒ-!3/6û-Ò
PODVODOM PRI SOCIÁLNYCH
ODVODOCH?
Platenie povinných odvodov z neformálnych pracovných pomerov prekraèujúcich hranice jednotlivých krajín sa èasto stáVAÒ PREDMETOMÒ OBCHDZANIAÒ -IERAÒ DODRÞIAVANIAÒ PRAVIDIELÒ
v pracovných pomeroch s mnohými rýchlo sa meniacimi
zmluvnými partnermi a zamestnávate¾mi, ktorí èasto sídlia
v zahranièí, je ve¾mi slabá. Aj napriek tomu by zvýšená transPARENTNOSÝ ÒKTORÒVLDNEÒNAÒONLINEÒPLATFORMCH ÒMOHLAÒPOMCÝÒNIELENÒPRIÒLEPÛOMÒPREPOJENÒPONUKYÒAÒDOPYTU ÒALEÒBYÒ
TIEÞÒMOHLAÒUéAHāIÝÒZRIADENIEÒSYSTMUÒ$3:Ò0OHéADÒNAÒMNOÞstvá údajov, ktoré zbierajú platformy, je èasto kritický, ale tieTOÒDAJEÒBYÒSAÒDALIÒVYUÞIÝÒAJÒPREÒSOCILNEÒāELYÒ$LEÞITÒPRITOMÒ
je, aby tak objednávate¾ a dodávate¾ istého online obchodu,
ako aj dohodnutá odmena, boli digitálne uchované. Tak by sa
ONLINEÒPLATFORMYÒVEDELIÒPOSTARAÝÒOÒDODRÞIAVANIEÒPRAVIDIELÒ$3: Ò
NAJMÒKEĄÞEÒSAÒPLATBYÒāASTOÒVÒRMCIÒZBEZPEKYÒUSKUTOāćUJÒ
VOPREDÒ+ONKRTNEÒBYÒTEDAÒBOLOÒMOÞNÒAUTOMATICKYÒZADRÞAÝÒ
STANOVENÒPRIRÞKUÒALEBOÒSTANOVENČÒPODIELÒZÒODMENYÒAÒODVIESÝÒHOÒNAÒāETÒ$3:Ò6EĄÒONLINEÒPLATFORMYÒUÞÒVÒSāASNOSTIÒ
èasto vyberajú poplatky, ktoré sú vyššie ako obvyklé odvody
do sociálneho poistenia. Rozhodujúce sú teda politické rozHODNUTIAÒÛTTOVÒ/PTIMLNEÒBYÒBOLO ÒAKÒBYÒSAÒMEDZIÒāOÒMOÞNOÒ NAJVāÛMÒ POāTOMÒ KRAJNÒ DOSIAHOLÒ KONSENZUSÒ VÒ TOM Ò ÞEÒ
CHCÒBYÝÒVÒTEJTOÒVECIÒAKTVNE

V mnohých prahových a rozvojových krajinách s èasto vysoKČMIÒPODIELMIÒNEFORMLNEHOÒZAMESTNVANIAÒMÞUÒBYÝÒDIGItálne platformy šancou, ako sa tieto práce dajú lepšie zorgaNIZOVAÝ Ò VRTANEÒ IMPLEMENTCIEÒ SOCILNEHOÒ ZABEZPEāENIAÒ
pod¾a princípu DSZ. Okrem toho sú potrebné primerané straTGIEÒNAÒBOJÒPROTIÒCHUDOBE ÒKTORÒBYÒMALIÒOBSAHOVAÝÒAJÒāIASTkovú reformu práce pre platformy. Zároveò by však projekt
$3:Ò MOHOLÒ KVLIÒ LEPÛEJÒ AKCEPTOVATEéNOSTIÒ ZAāAÝÒ SPOāIATKUÒ
VÒEXPERIMENTLNOMÒRMCIÒ4IEÞÒBYÒBOLOÒMYSLITEéN ÒÞEÒBYÒSAÒ
odvody do DSZ od súkromných osôb doplnili verejnými prostriedkami, ak to nie je v protiklade s národným sociálnym
PRVOMÒ!KOÒPRKLADÒMÞEÒSLÞIÝÒÛTTNAÒPARTNERSKÒDVKAÒAKOÒ
príspevok k odvodu do dôchodkového poistenia samostatne
zárobkovo èinných osôb v Rakúsku. Ak štát nechce prácu pre
PLATFORMYÒTAKČMTOÒSPSOBOMÒDLHODOBOÒDOTOVAÝ ÒMOÞNOÒTIEto zvýhodnenia po urèitej štartovacej fáze poèas viacerých
ROKOVÒPOSTUPNEÒODBRAÝÒ4AKTOÒBYÒSAÒVÛETCIÒāASTNCIÒMOHLIÒ
SÒPRIMERANČMÒāASOVČMÒPREDSTIHOMÒPRIPRAVIÝÒNAÒTENTOÒVČVOJ

Ò+4/Ò:.Ö!Ò.+,!$9
ÖTTYÒBYÒNAÒTOÒVOÒVÛEOBECNOSTIÒMALIÒMOÞNOSTI ÒAÒTOÒAJÒTČM ÒÞEÒ
BYÒMOHLIÒOBMEDZIÝÒPSOBENIEÒNESPOLUPRACUJCICHÒPLATFORIEMÒ
NAÒSVOJOMÒZEMÒ+EĄÞEÒPLATFORMYÒSÒODKZANÒNAÒOTVORENOSÝÒAÒNAÒSIEÝOVÒEFEKTY ÒUÞÒSAMOTNÒZVEREJNENIEÒICHÒNEZKONNHOÒ POSTUPUÒ BEZÒ AKČCHKOéVEKÒ ĄALÛCHÒ OPATRENÒ MÞEÒ
PREDSTAVOVAÝÒ ZNAāNČÒ NTLAKOVČÒ PROSTRIEDOKÒ /RGANIZAāNÒ
PRESVEDāIVOSÝÒ AÒ SILAÒ PRIÒ VYJEDNVANÒ BYÒ SAÒ ZVYÛOVALIÒ SPOLUÒ
s rastúcim poètom zúèastnených krajín. Produktívnu úlohu
BYÒPRITOMÒMOHLAÒZOHRVAÝÒAJÒ%URPSKAÒNIAÒ.APRKLADÒTČM Ò
ÞEÒBYÒAKOÒPRVÒZAVIEDLAÒTAKTOÒNORMU ÒKUÒKTOREJÒBYÒSAÒNSLEDNEÒMOHLIÒPRIDAÝÒĄALÛIEÒKRAJINY

+ÒµNANCOVANIUÒPATRÒAJÒOTZKAÒROZDELENIAÒZAÝAÞENIAÒ3PSOBÒ
$3:ÒBYÒTAK ÒAKOÒBOLOÒHOREÒUVEDEN ÒUMOÞNILÒNIELENÞEÒVYBERAÝÒ
ODVODÒAKOÒZRÞKUÒZÒDOHODNUTEJÒODMENY ÒALEÒTIEÞÒNAPRÒSPOLOVICEÒ AKOÒ PRIRÞKUÒ KÒ TEJTOÒ ODMENEÒ 4OÒ BYÒ ZODPOVEDALOÒ OBvyklému odvodu zamestnávate¾a. Z ekonomického poh¾adu
JEÒVÛAKÒTIEÞÒMOÞNČÒPRESUNÒTOHTOÒODVODOVHOÒZAÝAÞENIAÒ"OLOÒ
by tomu tak napr. vtedy, ak by ako následok výberu odvodov
DOÛLOÒKÒPRISPSOBENIUÒHRUBČCHÒMIEZDÒSMEROMÒNADOL ÒTAKÞEÒ
v extrémnom prípade by celkové náklady pre klienta zostali
NEZMENENÒ 3KUTOāNEÒ JEÒ TUÒ āASTOÒ OBAVA Ò ÞEÒ PRACOVNCIÒ PREÒ
PLATFORMYÒSAÒNACHDZAJÒVÒSLABÛEJÒPOZCIIÒAÒMUSELIÒBYÒZNÛAÝÒ
VāÛINUÒZAÝAÞENIA

Aj keï sa podvodom so sociálnymi odvodmi pravdepodobne
NEBUDEÒDAÝÒPLNEÒZABRNIÝ ÒBOLIÒBYÒTUÒPREDPOKLADYÒPREÒDODRÞIAVANIEÒPRAVIDIELÒVČRAZNEÒLEPÛIEÒAKOÒPRIÒPRCIÒPLATENEJÒVÒHOTOVOSTIÒSPROSTREDKOVVANEJÒMIMOÒONLINEÒPLATFORIEMÒ$ODRÞIAVANIEÒPRAVIDIELÒBYÒSAÒDALOÒKONTROLOVAÝÒAJÒINKOGNITOÒNMATKOVČMIÒ
SKÛKAMIÒāELNÒBYÒTIEÞÒMOHLOÒBYÝÒVYUÞVANIEÒDAćOVČCHÒINformácií, napríklad z noriem upravujúcich spoloèné podávaNIEÒ SPRVÒ #OMMONÒ 2EPORTINGÒ 3TANDARDS Ò òALÛOUÒ MOÞNOSÝOUÒ BYÒ BOLO Ò KEBYÒ VEREJNÒ ORGNYÒ PODPOROVALIÒ ZRIAĄOVANIEÒ
PLATFORIEM ÒKTORÒDODRÞIAVAJÒURāITÒETICKÒAÒSOCILNEÒNORMYÒ
0RITOMÒ BYÒ ZNÞENIEÒ POPLATKOVÒ MOHLOÒ PRISPIEÝÒ KÒ VYTVORENIUÒ
VāÛIEHOÒ µNANāNHOÒ PRIESTORUÒ PREÒ VYBERANIEÒ ODVODOVÒ DOÒ
DSZ.

Takýto presun však nie je v prvom rade otázkou sily trhu, ale
OTZKOUÒPRUÞNOSTIÒTÒSTRANAÒTRHU ÒKTORÒPOÒZMENEÒCENY ÒRESPÒ
mzdy, menej prispôsobí dopyt, resp. ponuku, znáša väèšinu
ZAÝAÞENIAÒ4O ÒÞEÒBYÒTUÒDODVATELIAÒPRIÒVEéKOMÒPOāTEÒMOÞNČCHÒ
KONÛTELCIÒ āASTOÒ VOÒ VEDéAJÛOMÒ ZAMESTNAN Ò REAGOVALIÒ NEPRUÞNEJÛIEÒAKOÒSTRANAÒKLIENTOV ÒSAÒTUÒVÒÞIADNOMÒPRPADEÒNETVRDÒ!JÒKEĄÒSILAÒTRHUÒJEÒNAÒSTRANEÒKLIENTOV ÒMÞEÒSAÒVYBERANMÒ
ODVODUÒASPOćÒZNÞIÝÒMARÞAÒ.SLEDKOMÒĄALÛIEHOÒNKLADOVHOÒ FAKTORAÒ SAÒ VÛAKÒ CEZÒ PRISPSOBENIEÒ POPLATKOVÒ TIEÞÒ MÞEÒ
ZNÞIÝÒMARÞAÒPLATFORIEM
0OPRIÒÛTATISTIKOMÒPOHéADEÒNAÒPROBLEMATIKUÒROZDELENIAÒZAÝAÞENIAÒ JEÒ VÛAKÒ PREÒ $3:Ò ROZHODUJCAÒ DYNAMICKÒ PERSPEKTVAÒ
TRVALOÒUDRÞATEéNČÒPRODUKTVNYÒVČVOJÒSEGMENTUÒPRCEÒPREÒPLATFORMYÒSÒPROFESIONLNYMIÒVYHLIADKAMIÒNAÒROZVOJÒNIEÒJEÒMOÞNČÒ

Koncepcia DSZ a jej digitálny transparentný mechanizmus
AÒÛTANDARDIZOVANČÒSYSTMÒāTOVÒ$3:ÒRESPÒROZHRANIAÒKÒSYSTmom sociálneho poistenia) ponúka aj platformám vysokú
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mieru úèinnosti. Naprogramovanie digitálneho mechanizmu
$3:ÒBYÒBOLOÒMOÞNÒDAÝÒPLATFORMMÒKÒDISPOZCIIÒPROSTREDNCtvom vopred pripravených modulov s kódmi a návodmi.
+LIENTIÒRESPÒZAMESTNVATELIA ÒAKOÒAJÒPRACOVNCIÒPREÒPLATFORmy by okrem toho boli podstatne odbremenení od neistôt
a byrokratických postupov. Navyše by v budúcnosti ešte viac
MOHLIÒVZRSÝÒOāAKVANIAÒSPOTREBITEéOVÒAÒVEREJNOSTIÒVÒSVISLOSTIÒ
SÒDODRÞIAVANMÒSOCILNYCHÒÛTANDARDOVÒ4OÒPRINÛAÒSTIMULYÒNAÒ
DODRÞIAVANIEÒSTANOVENČCHÒPRAVIDIEL ÒNAPRÒVÒRMCIÒ$3:
/SOBITNÒ POZORNOSÝÒ BYÒ SAÒ MALAÒ VENOVAÝÒ SHREÒ MEDZIÒ $3:Ò
AÒOµCILNYMÒDAćOVČMÒPRIZNANMÒ0ODéAÒMNOHČCHÒODHADOVÒJEÒ
práca na èierno u pracovníkov pre platformy pomerne rozšíRENÒ!KÒSYSTMÒ$3:ÒUMOÞNÒDAćOVČMÒORGNOMÒAÒORGNOMÒ
RADOVÒPRCEÒNAHLIADNUÝÒDOÒPLATOBNČCHÒTOKOVÒVÒOBLASTIÒPLATformovej ekonomiky, malo by to ten pozitívny ved¾ajší efekt,
ÞEÒBYÒSAÒSÝAÞILIÒDAćOVÒPODVODYÒAÒPODVODYÒNAÒODVODOCHÒDOÒ
sociálneho poistenia, resp. by sa výrazne zjednodušilo zdaòovanie - ako v prípade automatického postupovania údajov
o príjmoch vodièov pre Uber v Estónsku. Na druhej strane by
TOÒ VÛAKÒ MOHLOÒ POSILNIÝÒ AJÒ STIMULYÒ PRESTPIÝÒ NAÒ PRPÒ NOVOÒ
vzniknuté) neregulované platformy. Existujúce postupy v súvislosti so zdaòovaním platforiem a prácou pre platformy by
SAÒVÛAKÒTIEÞÒDALIÒVYUÞIÝÒNAÒZAVEDENIEÒODVODOVÒDOÒSOCILNEHOÒ
poistenia, resp. na vypracovanie spoloèného postupu v tejto
OBLASTIÒ0RITOMÒJEÒPOTREBNÒZVÞIÝÒAUTONMIUÒSOCILNEHOÒZABEZPEāENIAÒ!BYÒSAÒVÒPLNEJÒMIEREÒMOHLIÒVYUÞIÝÒVČHODYÒSYSTMUÒ$3: ÒJEÒVÒKAÞDOMÒPRPADEÒPOTREBNČÒPOLITICKČÒKONSENZUSÒ
OÒTOM ÒÞEÒPRSLUÛNÒORGNYÒBUDÒEXISTUJCEÒPRAVIDLÒAJÒPRESADZOVAÝÒAÒBUDÒZABRAćOVAÝÒPSOBENIUÒNELEGLNYCHÒPLATFORIEMÒ
na svojom území.
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ZÁVER
6OÒ SVETLEÒ TUÒ PREZENTOVANČCHÒ ARGUMENTOVÒ SAÒ $3:Ò JAVÒ BYÝÒ
postupom, ktorý s¾ubuje úspech. Ak by sa zaèalo experimentami v obmedzenom rámci a príp. nízkymi sadzbami
ODVODOV ÒUMOÞNILOÒBYÒTOÒāASTNKOMÒTRHUÒNAZBIERAÝÒSKsenosti s týmto novým nástrojom. Prinajmenšom pre dôCHODOKÒBYÒAJÒOBMEDZENÒODVODYÒUÞÒBOLIÒKROKOMÒVPREDÒ
!KONHLEÒUÞÒRAZÒBUDÒETABLOVANÒAÒROZVJANÒINÛTITUCIONLNEÒÛTRUKTRY ÒDÒSAÒZVāÛOVAÝÒROZSAHÒAÒZVYÛOVAÝÒROVEćÒ4OÒBYÒMOHLOÒMOTIVOVAÝÒĄALÛIEÒKRAJINY ÒKTORČCHÒPOSTOJÒ
BOLÒ SPOāIATKUÒ ZDRHAVČ Ò ABYÒ SAÒ TIEÞÒ PRIDALIÒ DOÒ SYSTMUÒ
$3:Ò6ÒTOMTOÒZMYSLEÒMOÞNOÒODPORāAÝ ÒABYÒSAÒSKONCIPOval akýsi prvotný systém, ktorý by bol otvorený pre ïalšie
ROZÛRENIAÒ-OHLAÒBYÒZÒTOHOÒāASOMÒVZNIKNÝÒMULTILATERLna úprava podobná medzinárodnému dohovoru MOP
o pracovných normách v námornej doprave.
Systém DSZ by bol konkrétnym krokom vpred, a bol by tak
realizovate¾ný, ako aj celospoloèensky prospešný. PrirodzeNE ÒÞEÒJEHOÒZAVDZANIEÒBYÒBOLOÒSPOJENÒSÒURāITČMIÒÝAÞKOSÝAMI Ò KAÞDOPDNEÒ UKAZUJEÒ SCHODNÒ CESTUÒ AKOÒ ZAOBCHDZAÝÒSÒRIZIKAMI ÒKTORÒVYVSTVAJÒPRIÒSOCILNYCHÒPROBLMOCHÒ
a ktoré sa zatia¾ vymykajú spod našej kontroly. Zároveò
TIEÞÒIDEÒOÒTO ÒABYÒSAÒEXISTUJCEÒPOTENCILYÒPRCEÒPREÒPLATFORMYÒROZVJALIÒNAÒTRVALOÒUDRÞATEéNOMÒZKLADE
Mnohé dnešné systémy sociálneho poistenia vznikli
v rámci prvej vlny industrializácie. Svojho èasu došlo
k transformácii na nový druh spôsobu práce, ktorý išiel
ruka v ruke s extrémne kritickými pracovnými podmienKAMIÒ)NDUSTRIALIZCIAÒVÛAKÒTIEÞÒVIEDLAÒKÒORGANIZCIIÒMNOHČCHÒZAMESTNANCOVÒVÒPODNIKOCHÒ0RVEÒTOTOÒSAÒVYUÞILOÒPRIÒ
zavádzaní ochranných noriem a sociálneho poistenia vyCHDZAJCÒ PRIAMOÒ ZÒ PODNIKOVÒ !JÒ DNESÒ TUÒ OPÝÒ MMEÒ
transformáciu, ktorá sa tentokrát nesie v znamení digitaLIZCIEÒ !Ò AJÒ DNESÒ MOÞNOÒ POSTUPOVAÝÒ PODéAÒ ROVNAKHOÒ
PRINCPUÒDIGITALIZCIAÒJEÒVEéKOUÒVČZVOU ÒALEÒDÒSAÒTIEÞÒVYUÞIÝÒVOÒVLASTNČÒPROSPECHÒTAK ÒÞEÒSOCILNEÒZABEZPEāENIEÒSAÒ
BUDEÒZAāNAÝÒPRIAMOÒVÒNOVČCHÒµRMCHÒDNEÛNEJÒDOBY ÒAÒSce na platformách. O tom je DSZ.
S postupujúcou digitalizáciou by v súlade s koncepciou
DSZ boli myslite¾né aj perspektívy pre etablované národNÒSOCILNEÒZABEZPEāENIEÒNEVZÝAHUJCEÒSAÒLENÒNAÒPLATFORMYÒAKÒSOCILNEÒPOISÝOVNEÒZRIADIAÒDIGITALIZOVANÒPROCESYÒ
a rozhrania a urobí sa tak aj na strane zamestnávate¾ov,
DALIÒBYÒSAÒAJÒTUÒZAÒZACHOVANIAÒOCHRANYÒDAJOV ÒINTEGROVAÝÒ
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procesy do digitálneho systému. Tak by pri plánovanom
VYPLATENÒODMENYÒMOHOLÒBYÝÒVYSLANČÒSIGNLÒDOÒDIGITLNEHOÒROZHRANIAÒSOCILNEJÒPOISÝOVNE ÒKTORÒBYÒPRSLUÛNÒSUMUÒ
AUTOMATICKYÒSTIAHLAÒ:AMESTNANECÒBYÒTIEÞÒMOHOLÒDIGITLNEÒNAHLIADAÝÒDOÒODVODOVHOÒāTU ÒRESPÒāTUÒ$3: ÒALEBOÒ
BYÒTIEÞÒBOLIÒMOÞNÒAUTOMATIZOVANÒPREVODYÒNADOBUDNUTČCHÒNROKOVÒ4OÒBYÒUMOÞNILOÒUROBIÝÒSIÒLEPÛIUÒPREDSTAVUÒ
o vytváraní osobného dôchodkového zabezpeèenia
a prispelo by to k zvyšovaniu motivácie.

ZÁVER
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