
                                                           

Friedrich Ebert Stiftung Slovensko  -   Odborový Zväz KOVO  

Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici                  

POZVÁNKA  

Diskusné fórum na tému:  

„Spravodlivá a etická mzda na Slovensku“  
Patrí etika k podnikaniu? 

Je mzda na Slovensku spravodlivá a etická? 

Ako zvýšiť mzdy na Slovensku? 
 

Dátum konania: 13.apríla 2018 

Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Aula Rotunda, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica  

Vašu účasť potvrďte registráciou na: https://row.sk/KPL7Y 

 

Kontext:  

V medzinárodných dokumentoch Európskej únie ako aj v Ústave Slovenskej republiky sa dekladruje  
odmena za vykonanú prácu pre zamestnanca v takej výške, aby jemu a jeho rodine zabezpečila dôstojnú 
životnú úroveň. Mal by zamestnávateľ pri odmene zamestnancov brať do úvahy aj sociálny rozmer 
mzdy alebo nie? Patria morálno-etické princípy a hodnoty k podnikaniu? Európsky pilier sociálnych práv 
definuje 20 princípov a práv v troch hlavných oblastiach, a to prístup na trh práce, spravodlivé pracovné 
a mzdové podmienky a podpou sociálnej ochrany a inklúzie. Deklarácia o sociálnych právach má 
pôsobnosť v celej Európskej únii a jej cieľom je prispieť k  spravodlivejšej a sociálnejšej Európe. 

PROGRAM 

08.30 Registrácia 

09.00 – 9.30  OTVORENIE  

 JUDr. Monika Benedeková, podpredsedníčka Odborový zväz KOVO  

09.30 – 10:45 Prezentácie a diskusia  | V SÚLADE S KONTEXTOM  

Moderátor: JUDr. Monika Benedeková  

 prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, 

Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica: Chudoba ako determinant sociálnej inklúzie a kvality 

života osôb odkázaných na pomoc iných. 

 prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., Sociologický ústav SAV, Bratislava: Chudoba a exklúzia 

ako nenaplnené občianstvo.   

 Ing. Ján Kollár, PhD., Katedra ekonómie, Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica: Je 

ekonomický rast predpokladom rastu životnej úrovne? 

 

 

https://row.sk/KPL7Y


11:00 – 12:15 Prezentácie a diskusia  | V SÚLADE S KONTEXTOM   

 Ing. Erika Ľapinová, PhD., Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta UMB, Banská 

Bystrica: Objektívne a subjektívne rozdiely v odmeňovaní mužov a žien s dôrazom na sociálny a 

etický aspekt  

 Ing. Richárd Hamerlík, Zväz strojárskeho priemyslu SR: Rovnosť v odmeňovaní z pohľadu 

zamestnávateľa  

 PhDr. Jozef Balica, Odborový zväz KOVO: Sociálny rozmer mzdy, adekvátne príjmy vs. náklady na 

život. 

12:30 – 13:00 Závery diskusného fóra   

  

Prípravný a organizačný výbor:  

PhDr. Jozef Balica, JUDr. Monika Benedeková, Ing. Ján Kollár, PhD., Ing. Barbora Mazúrová, PhD. 

Kontakt: 

e-mail: benedeková@ozkovo.sk 

mobil: +421 905 547 841 

 
 
 
Spolupracujúce subjekty: 
 
 

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


