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Monografia Sociálne partnerstvo: Inštitúcia, stratégia, vízia je na pohľad útla, no svojím obsahom 
bohatá knižka Moniky Čambálikovej, samostatnej vedeckej pracovníčky v Sociologickom ústave 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave a vysokoškolskej učiteľky na Fakulte verejnej politiky 
a verejnej správy Vysokej školy Visegradu v Sládkovičove. Je riešiteľkou medzinárodných i domácich 
vedeckovýskumných projektov (vrátane projektov meritórne súvisiacich s predmetnou monografiou), 
je autorkou viacerých vedeckých a odborných prác a členkou expertných skupín najmä v oblasti 
industriálnych vzťahov, sociálnej sféry, trhu práce, sociálneho partnerstva, sociálneho dialógu 
a občianskej spoločnosti. 
 Predkladaná práca analyzuje sociálne partnerstvo ako inštitúciu a súčasne stratégiu, ktorá umožňuje 
sociálnym partnerom (združeniam zamestnancov a zamestnávateľov) podieľať sa na rozhodovaní 
a kontrole od úrovne podniku až po celospoločenskú úroveň. Súčasne predstavuje sociálne partnerstvo 
ako inštitúciu a špecifickú stratégiu riešenia zamestnanecko-zamestnávateľských vzťahov vrátane 
prevencie a regulácie ich vzájomných konfliktov. Stručne poukazuje na vybrané teoretické a historické 
korene sociálneho partnerstva. Zdôrazňuje spätosť a súvislosti medzi sociálnym partnerstvom, 
sociálnym občianstvom a sociálnym štátom. Všíma si stav a vývoj sociálneho partnerstva a fungovanie 
sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v súvislosti s ekonomickou globalizáciou, 
integráciou, industriálnou a postindustriálnou érou a dôsledkami týchto procesov najmä v oblasti 
spoločenskej práce. Poukazuje na obmedzenia a limity, ale aj na nové výzvy a možnosti, ktoré stoja 
pred tradičnými sociálnymi partnermi aj vzhľadom na vývoj a prípadné modifikácie uplatňovania idey 
a praxe „tradičného“ sociálneho partnerstva v nových podmienkach. Vo všeobecnosti sa idea 
sociálneho partnerstva realizuje v oblasti spoločenskej práce a zamestnanecko-zamestnávateľských 
vzťahov najmä prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Obsah kolektívnych vyjednávaní reaguje 
na aktuálnu spoločensko-ekonomickú situáciu jednotlivých krajín, ale spravidla obsahuje minimálne 
problematiku zamestnanosti, mzdovej politiky, sociálnej politiky podniku, podmienok na trhu práce, 
zavádzania nových technológií, dĺžky a organizácie pracovného času a pracovných podmienok. 
 Autorka poukazuje na to, ako sa – najmä v demokratických sociálnych štátoch – v spojitosti so 
sociálnym partnerstvom presadzuje a realizuje idea a prax spolurozhodovania a participácie na riadení 
a kontrole moci. Vplyvom demokratizácie spoločnosti silnie tiež multilaterálny sociálny dialóg, ktorý 
preniká do všetkých oblastí spoločenského života od mikroštruktúr až po makroúroveň spoločenského 
systému. Poukazuje však aj na to, že v súčasnosti tradiční sociálni partneri (najmä odbory) na všetkých 
úrovniach a vo všetkých sférach spolurozhodovania a participácie zápasia o uchovanie svojich 
spoločenských funkcií a reálneho vplyvu. Sociálne partnerstvo a sociálny dialóg však zostáva 
kľúčovým prvkom a dôležitou charakteristikou európskeho sociálneho modelu. Autorka sa na základe 
analýzy skúmanej problematiky (nielen) na Slovensku domnieva, že v budúcnosti treba v súvislosti 
s rozvojom občianskej participácie (nielen) na Slovensku rátať s rastúcim tlakom na posilnenie svojich 
pozícií zo strany už zapojených aktérov, ale tiež s tým, že sa do týchto štruktúr, inštitúcií a sietí budú 
chcieť začleniť aj iné subjekty. Efektívny a demokratický sociálny dialóg (partnerstvo) musí byť 
otvorený všetkým relevantným aktérom a musí zahŕňať ich špecifické kompetencie. Tradiční sociálni 
partneri, ak si budú chcieť uchovať kompetencie a vplyv, musia prekročiť rámec svojich tradičných 
aktivít a aktívne ako partneri vstúpiť do príslušných nadnárodných, hlavne európskych, ako aj 
národných a regionálnych štruktúr. Autorka – najmä v 7. kapitole venovanej sociálnym partnerom, 
sociálnemu partnerstvu a sociálnemu dialógu v Európskej únii – ukazuje, že sociálny dialóg je 
integrálnou súčasťou rozhodovacích procesov v rámci Európskej únie. Aj jeho prostredníctvom sa 
uchovávajú nové európske pravidlá, a to najmä v oblasti politiky zamestnanosti. Súčasne je sociálne 
partnerstvo a sociálny dialóg aj dôležitým prostriedkom a nástrojom budovania európskej sociálnej 
dimenzie. 
 V knihe sa však otvorene a kriticky hovorí aj o problémoch a ohrozeniach efektívneho sociálneho 
partnerstva: vo všeobecnej rovine najmä v súvislosti s krízou sociálneho štátu, so štrukturálnymi 
zmenami vo sfére spoločenskej (platenej) práce a s ekonomickou globalizáciou; na úrovni Slovenska 
aj v súvislosti so špecifickými charakteristikami a problémami etablovania a fungovania jeho aktérov 
a štruktúr. 
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 Od členských štátov EÚ vrátane Slovenska sa očakáva, že vo svojej krajine nielen uzákonia 
„európsku“ legislatívu a prijmú „európske“ ciele a štandardy v relevantných oblastiach, ale že budú 
tvorivo implementovať a prispôsobovať „európske výzvy“ špecifickým podmienkam a potrebám 
jednotlivých štátov. V príslušných európskych, ale aj národných dokumentoch sa zdôrazňuje úloha 
sociálnych partnerov a význam kolektívneho vyjednávania. Prostredníctvom kolektívneho 
vyjednávania a kolektívnych zmlúv môžu zamestnanci a zamestnávatelia participovať na vytváraní 
svojich pracovných a životných podmienok a môžu zohľadňovať svoje špecifické potreby, záujmy 
a priority. Aby však akékoľvek záväzky, ciele a opatrenia v nich zakotvené nezostali len v de-
klarovanej rovine, musia – ako zdôrazňuje autorka – sociálni partneri najmä na úrovni podnikov 
a hospodárskych odvetví zabezpečiť, aby kolektívne zmluvy a ostatné dohody obsahovali nielen 
nástroje realizácie, ale aj monitorovania, kontroly a vyhodnocovania v nich zakotvených princípov, 
opatrení a záväzkov. Je dôležité, aby aktivity sociálnych partnerov smerovali k udržaniu kvalitných 
pracovných miest a dôstojnej práce. Ani zamestnanci na dobu určitú či pracujúci na skrátený úväzok 
by nemali byť vyčlenení z procesu kolektívneho vyjednávania a z pôsobnosti kolektívnych zmlúv. 
Ochrana dôstojnej práce a takej odmeny za ňu, ktorá umožní dôstojný život zamestnanca a jeho 
rodiny, ostáva stále aktuálnou, hoci v súčasných podmienkach nie vždy ľahko dosiahnuteľnou úlohou 
a výzvou nielen pre sociálnych partnerov na Slovensku, domnieva sa autorka.  
 Záverom zdôrazňuje, že zabezpečenie dôstojnosti občanov a ich základných práv je kľúčovým 
atribútom demokracie. Rovnosť príležitostí znamená slobodný rozvoj schopností a využívanie rovných 
práv a príležitostí bez trvalých obmedzení, ktoré by predstavovali akékoľvek bariéry obmedzujúce 
účasť na ekonomickom, politickom a občianskom živote. 
 Recenzovaná monografia analyzuje sociálne partnerstvo v úzkej väzbe na sociálne občianstvo 
a občiansku participáciu. Konceptualizuje ho vo vzťahu k (sociálnemu) štátu, ako aj k Európskej únii 
a európskemu sociálnemu modelu. Predstavuje ho v konceptuálnom rámci rôznych teórií 
(korporativizmus, neokorporativizmus, kresťanské sociálne učenie), stručne reflektuje jeho historický 
vývoj, ako aj vývoj v kontexte súčasných procesov globalizácie a integrácie. Je teda určená nielen 
študentom vysokých škôl, ale aj odbornej a širokej verejnosti. 
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