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Odborové a podnikové iniciatívy 
zamestnancov zamerané na 
spoluutváranie práce 4.0 v európskom 
odvetví IKT a v Európskej 
zamestnaneckej rade v Deutsche 
Telekom 

Projekt organizuje európske kooperačné združenie 
podnikových a odborových zastúpení záujmov 
zamestnancov na tému „Digitalizácia a práca 4.0“.  

Opatrenie predstavuje prepojenie odvetvovo-
politickej tvorby informácií a stratégie odborov s 
európskymi koncepciami aktivít európskych 
zamestnaneckých rád na príklade EZR v Deutsche 
Telekom.  

Pritom ide tak o kvalifikačne a zamestnanecko-
politické šance vyplývajúce z digitálnych 
technológií budúcnosti, ako aj o zmeny pre prácu, 
kvalifikáciu a zamestnanosť v európskych 
lokalitách prevádzok, ktoré sú s tým spojené.  
 

Cieľom opatrenia je  

 posilnenie kompetencií zamestnancov pre 
digitálnu transformáciu,  

 príprava zastúpení záujmov zamestnancov na 
výzvy „práce 4.0“,  

 zoznámenie sa so šancami a rizikami, 

 ako aj vypracovanie odvetvovo-politických 
perspektív a podnikových modelov aktivít.  

Podnikové a odborové zastúpenia záujmov 
zamestnancov sú podporované pri anticipovaní 
zmien vyvolaných digitalizáciou a aktívnom 
spoluutváraní z toho vyplývajúcich štandardov 
práce 4.0. 
 
 

Newsletter 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Čo musíme urobiť, aby sme sa z hľadiska inovačnej politiky dostali 
dopredu? 

 Musíme pre podnik získať správnych ľudí.  

 Musíme nanovo upraviť pracovný čas (agile working /work-life-
balance). 

 Musíme prekonať vytvorené štruktúry a transformovať ich 
(procesy, kritika zmien). 

 Musíme podchytiť zamestnancov v tomto procese (vytváranie tímu 
zhora nadol, inovácie so šancami na úspech, realistické plánovanie). 

 Celé vedenie firmy musí pracovať autenticky!  

 Vytváranie tímu na všetkých úrovniach 

 Realistické ciele a finančné plánovanie (aby sa veci dali rozvíjať a 
vyskúšať; započítanie neúspechov) 

 Naučiť sa, ako funguje agilná práca. 

 Zintenzívnenie spolupráce mladých a starých  

 Atitúda! (tím a hodnoty)“ 

Európsky workshop “Digitalizácia a inovácia”  

24. a 25. októbra 2018 vo Viedni (AT) 

Dr. Andreas Bierwirth (CEO T-Mobile Austria) v diskusii s účastníkmi 
workshopu 
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TREND MONITOR 
Deutsche Telekom 2018 

Re-
turns 

EUROPE 

No. EWC countries 

TRENDS & PERSPECTIVES  +  +/- - 
Please mark the trend:  

Perspectives will be: positive or equal or negative 

Digitisation & Innovation  
  

 

     Expansion of business 11 7 4  

     New products and services 11 8 3  

     New technologies 10 9 1  

     Research & development 7 3 4  

     Investment 8 3 5  

    EMPLOYMENT       Trend 7 1 24 4 

EXPECTATIONS  from the perspectives of employees 

Types of employment  
  

 

Regular employment 11 4 4 3 

Temporary workers 10  5 5 

     Work contracts 9 1 3 5 

Crowd workers  8  2 6 

High skilled employees 10 7 3  

Low skilled employees 9 1 1 7 

Work 4.0 standards     

    Job quality 11 4 5 2 

    Enrichment of work 11 3 5 3 

    Working time 11 3 6 2 

    Work loads 11  4 7 

    Flexibility at work 11 9 1 1 

    Responsibility at work  
    (time and tasks) 

11 4 5 2 

    Skills & Competences  11 7 2 2 

    Work-life balance  11 4 4 3 

    Workers' rights & participation 11 1 6 4 

 

Vďaka digitalizácii a sieťovému prepojeniu sú obchodné procesy čoraz viac integrované. V podniku prepája tok dát jednotlivé 
procesy vertikálne: Aktuálne informácie o materiáloch, procesoch a postupoch zo všetkých oblastí bez ohľadu na to, či ide o 
vývoj, administratívu, služby alebo predaj, sú k dispozícii neustále. V horizontálnych reťazcoch tvorby hodnôt prepojujú podniky 
svoje dáta s dátami dodávateľov, partnerov a zákazníkov. Naprieč celému reťazcu tvorby hodnôt sa dajú globálne koordinovať 
aktivity, či už ide o vývoj, služby, produkciu alebo servis. Umožňuje to rýchle prispôsobenie a individuálne produkty pre 
zákazníkov.  

V digitálnej ekonomike sa zmenia aj profily činností, formy práce a požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov: Zanikajú 
pôvodné ohraničenia medzi prácou vývoja, produkcie, administratívy, služieb a vzdelávania. Podiel výkonov vývoja založených na 
poznatkoch sa bude v kolaboratívnych tímových procesoch zvyšovať.  

Už dnes je jasné: Digitalizácia zmení nielen procesy, ale ovplyvní aj logistiku, zabezpečenie kvality, údržbu, servis, manažment, 
administratívu a vývoj.  

Za isté sa považuje, že štruktúry zamestnanosti, pracovné systémy i práca samotná sa v najbližších rokoch výrazne zmenia.  

 
 

 

 
Na tento účel sme v roku 2018 vytvorili Európsky monitor 
trendu na základe posúdenia národných členov EZR.  

Na základe toho je podnik pri centrálnych parametroch (nové 
obchodné úseky, produkty, služby a technológie) strategicky 
dobre pripravený. Očakáva sa, že podnik sa posilní vo výskume 
a vývoji, ako aj pri investíciách.  

Vzhľadom na budúci vývoj práce a zamestnanosti v koncerne sa 
dá pozorovať rozpoltený odhad: Napriek pozitívnemu trendu 
v prospech regulárneho zamestnania a vysokokvalifikovanej 
práce sa vývojové tendencie pri prekérnych pracovných 
pomeroch hodnotia ako veľmi kritické. Podiel nízko 
kvalifikovaných zamestnancov na celkovom počte zamestnaných 
sa bude v budúcnosti ďalej znižovať.  

Aj pracovno-politické zmeny pri digitálnej prestavbe Telekomu sa 
posudzujú skôr skepticky. Jasne viditeľné je: Očakáva sa nárast 
pracovnej záťaže. Napriek pozitívnym očakávaniam ohľadne 
väčšej flexibility a ďalšieho vzdelávania sa zmeny v organizácii 
a podobe práce nedajú jednoznačne odhadnúť.  
To je ďalší dôvod pre analyzovanie digitálnej štrukturálnej zmeny 
z perspektívy zamestnancov a pre dosiahnutie spoluutvárania 
s tým spojených zmien. 
 

Digitalizácia, inovácia a práca 4.0 

Ako vnímajú európski zástupcovia a zástupkyne záujmov 
zamestnancov v Európskej zamestnaneckej rade v Deutsche 
Telekom zmeny, ktoré prináša digitalizácia?  

Ako dobre je koncern pripravený na budúce zmeny? Kde sú 
šance a kde riziká? 
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Naša práca 4.0 – workshopy 

V dôsledku digitalizácie bude podiel cezhraničných záležitostí 
narastať, ich význam sa bude zvyšovať a budú sa týkať práce vo 
všetkých podnikoch koncernu. V našich tematických workshopoch 
„Práca 4.0“ si na európskej úrovni budeme vymieňať názory a 
skúsenosti a vypracujeme svoje vlastné požiadavky na sociálnu 
podobu inovácií v záujme zamestnancov a zamestnankýň 
v koncerne Deutsche Telekom. 

V dvoch hlasovaniach (v písomnom dotazníku a v ústnej ankete v 
EZR) boli s veľkou väčšinou dohodnuté tieto 3 priority ako 
tematické ťažiská workshopov „Práca 4.0“: 

(1) Digitalizácia end to end (komplexná digitalizácia) 

(2) Agile working 

(3) Edge computing 5G 

Prostredníctvom tých ťažiskových tém sa zameriavame na 
budúcnosť, a teda na obchodné stratégie a procesy, ktoré ešte nie 
sú úplne implementované, a preto sú otvorené pre ich 
spoluutváranie orientované na zamestnancov.  

Do polovice roku 2019 uskutočníme tri tematické workshopy so 
všetkými členmi EZR z rôznych krajín.  Workshopy sú 
podporované odborovými organizáciami podieľajúcimi sa na 
projekte.  

 

Spoluutváranie práce 4.0 v digitalizovanom svete práce 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

 

Využitie digitalizácie  

v prospech práce  

a zamestnanosti 

      

Sophia Reisecker (GPA-djp, AT)  

„Chceme vniesť svoje skúsenosti, znalosti 

a know-how, aby neboli zanedbávané záujmy 

zamestnancov.  

Sústredíme sa na zmeny v digitalizovanom svete 

práce a aktívne sa podieľame na ich stvárňovaní. 

Svojím európskym projektom chceme 

podporovať diskusie, využiť získané skúsenosti 

a vypracovať návrhy blízke praxi. Podnikové a 

európske zamestnanecké rady by mali mať 

možnosť využiť dosiahnuté výsledky na 

stvárňovanie digitalizácie vo svojich podnikoch 

v prospech zamestnancov.“ 

Práca 4.0 nepotrebuje menej, ale naopak viac 

účasti na všetkých úrovniach.“ 
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STRUČNÝ PREHĽAD 

Obchodný proces je na základe svojej definície „end to end“ 
– myslí sa tým teda od začiatku do konca a znamená, že 
určitý produkt alebo služby sa vnímajú ako celok. Izolované, 
„ostrovné“ riešenia nie sú trvalé a nedokážu splniť 
požiadavky ohľadne orientácie na zákazníkov a efektívnosť 
procesov. 

Podľa konkrétnej podoby sú možné end to end perspektívy 
na celú organizáciu, jednotlivé procesy  alebo len na čisté 
systémové prostredia. 

Pritom sme sa zamerali na 4 kľúčové prvky. 

1. Ako dobre sa dajú na predávať produkty? Kto ich kupuje 
a kto nie? 

2. Ako sa produkty využívajú? Ktoré funkcie chýbajú alebo 
sú nepotrebné? 

3. Fungujú tieto procesy? Ako fungujú? 

4. Funguje systémový reťazec po technickej stránke a tak, 
ako sa to požaduje? 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lothar Holzwarth 

Konzultácie  
zamestnaneckých  
rád a manažmentu 

 

Z DISKUSIE PRACOVNEJ SKUPINY 1 

V koncerne Deutsche Telekom neexistuje ani na európskej, 
ani na národnej úrovni pozdĺž celého reťazca tvorby hodnôt 
neprerušovaná digitalizácia end to end. Procesný reťazec je 
tak na európskej úrovni, ako aj v jednotlivých národných 
spoločnostiach rozčlenený na čiastkové procesné reťazce.  
 
Výzvy 

- Procesný reťazec nie je stabilný (mediálne zlomy). 

- Relevantné end to end procesy sa týkajú sietí, predaja, 
riadenia, kontrolingu. 

- Zasiahnuté sú všetky prelínajúce sa funkcie 
(účtovníctvo, HR, kontroling), ako aj technické úseky 
(automatizácia sieťového plánovania, analýza chýb, 
personálne plánovanie technikov) 

- Práca i činnosti sa zmenia (home office, open space, 
shared working); pracoviská budú zanikať. 

 

 

 

 

 

Možnosti spoluutvárania 

- Plánovanie a riadenie: predvídavé informácie 
a definovanie cieľa 
- Procesy musia byť vopred špecifikované. 
- Nevyhnutná je merateľnosť podľa pevne 

stanovených kritérií. 

- K dispozícii musia byť znalci. 

- Dosiahnutie spolurozhodovania zamestnancov  

- Začlenenie zamestnancov do procesov – podchytenie 
pracovníkov 

- Využitie informačnej kompetentnosti 

- Spoľahlivé testovanie nových systémov 

- Skill management: kvalifikovanie pracovníkov 
- Nové organizačné štruktúry 
 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

„Na základe analýzy 

súčasných okolností chceme 

preskúmať inovačný 

potenciál európskych 

digitalizovaných čiastkových 

procesných reťazcov 

a pritom vypracovať riziká a 

šance pre prácu 

a zamestnanosť 
v zúčastnených krajinách.“ 

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ 

Vo všetkých oblastiach: Systematický personálny 
vývoj a kontinuálne kvalifikovanie pracovníkov, 
aby boli pripravení na nové požiadavky 
 

Pracovná skupina 1 (zľava doprava): Johannes Hofmeister (AT) 
Drahoslav Letko (SK). Eduard Filek (CZ), Miroslav Gabor (SK) 
(von links nach rechts) 

Prezentovanie výsledkov v pléne  
Sophia Reisecker, GPA-djp (Austria)  

 FÓKUS  1: Digitalizácia end to end 
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PREHĽAD 

Význam agilných metód za posledné roky výrazne vzrástol. 
To platí predovšetkým – ale už nie výlučne – pre IT sektor. 

Agilné metódy práce sa riadia podľa nasledovných princípov 
(výber): 

o  Uspokojenie zákazníka včasným a kontinuálnym dodaním 
hodnotného softvéru 

o  Dodávanie fungujúceho softvéru v pravidelných, 
prednostne krátkych intervaloch (niekoľko týždňov až 
mesiacov) 

o  Takmer denná spolupráca expertov a vývojárov počas 
projektu, napr. kolektívne vlastníctvo kódu  
(Collective Code Ownership) 

o  Poskytovanie prostredia a podpora, ktoré motivovaní 
jedinci potrebujú na plnenie svojich úloh  

o  Dodržanie rovnomerného pracovného tempa 
zadávateľmi, vývojármi a užívateľmi v prospech trvalo 
udržateľného vývoja 

o  Stále zameranie pozornosti na technickú excelentnosť 
a dobrý dizajn 

o  Jednoduchosť je esenciálna. 

o  Samoorganizovanie tímu pri plánovaní a realizácii 

o  Sebareflexia tímu ohľadne vlastného správania pri 
prispôsobovaní v záujme zvyšovania efektívnosti 

FÓKUS  2:  Agile working 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dr. Nadine Müller  
(Vereinte Dienstleistungs- 
Gewerkschaft | ver.di, DE)  

 

 

Z DISKUSIE PRACOVNEJ SKUPINY 2 

„Agilnosť“ neznamená bezhraničnú flexibilitu a prácu bez 
pravidiel. Zamestnávateľ sa snaží cestou flexibilizácie a desk 
sharingu šetriť náklady a zintenzívniť sebavykorisťovanie 
pracovníkov. „Agilnou prácou“ sa myslí: Jednotlivec a jeho 
tím plánujú spoločne.  

Možnosti spoluutvárania 

- Špecifikovanie, kde má agilná práca zmysel a mala by sa 
zaviesť. 

- Pravidlá pre menej kontroly (odbúravanie hierarchií) 
a nepriame riadenie 

- Mzdové štruktúry a platová istota  

- Hlavné zásady úprav pracovného času (napr. 
dodržiavanie prestávok, aj mikroprestávok) 

- Podporovanie ďalšieho vzdelávania > strategické 
personálne plánovanie digitalizácie > definovanie úloh 
budúcnosti (job enrichment, t .j. obohacovanie práce, 
namiesto prepúšťania) 

- Zlepšenie vybavenia pre včasné a prakticky orientované 
školenia, ako aj coaching a mediácia pre tímy 
(preventívne a dodatočné kvalifikačné opatrenia) > skill 
offensive (kompetenčná ofenzíva) 

- Spoluutváranie rolí a kompetencií > kto rozhoduje v 
„tribes“? (kto upravuje práceneschopnosť, dovolenky 
atď.) 

- Posilnenie štruktúr formou kvalifikovaného 
spoluutvárania 

- Mobilizovanie know-how zamestnancov a ich začlenenie 

- Vytvorenie meradiel na mieste > priame oslovenie 
pracovníkov > posúdenie účinnosti úprav  

- Vytváranie voľného priestoru zdola nahor  

- Posilnenie zodpovednosti v tímoch; tie musia mať 
možnosť určiť svoju vlastnú rýchlosť. 

- Pre EZR: EZR musí vyvinúť svoje vlastné chápanie; vývoj 
európsky definovaných, záväzných pravidiel pre agilnú 
prácu a zásady pre ich zavedenie a celoeurópske 
uplatnenie. 

-  

 

 
 

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ 

 Strategické personálne plánovanie                
(kvalifikácia, skill management) 

 Smernica (kódex) pre oblasti využitia „agile 
working“  

 Príručka EZR s minimálnymi štandardmi 

„Keď sa v Telekome 

uvažuje „agilne“, nezastaví 

sa to na hraniciach.  

Potrebujeme pravidlá a 

úpravy, ktoré zamestnáv-

ateľa zaviažu uplatňovať 

práva nemeckého  

spolurozhodovania aj v 
iných krajinách.“ 

Pracovná skupina 2 (zľava doprava): Reiner Ginko (DE),   
 Michael Liebenow (DE), Ersébet Varga (HU), Péter Szabó (HU) 
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Odysseus Chatzidis  
(predseda EZR v  
Deutsche Telekom, DE) 

  

 

 
  

PREHĽAD 

Edge computing označuje na rozdiel od cloud computingu 
decentrálne spracovanie dát na kraji siete, v tzv. edge (angl. 
kraj, okraj, hrana). Edge computing predstavuje otvorenú 
rozdelenú architektúru IT, pre ktorú sú charakteristické 
decentralizované výkony spracovania. Edge computing 
pritom netvorí len bázu pre mobilný computing, ale aj 
technológie internetu vecí (IoT). V rámci edge computingu 
sú dáta de facto priamo spracovávané na (mobilnom) 
prístroji, lokálnom PC alebo na serveri bez toho, aby došlo 

k ich prenosu do dátacentra.1 

Edge computing a 5G. Všetky aplikácie IoT, ako napríklad 
v oblasti komunikácie medzi vozidlami, verejnej 
bezpečnosti či senzorických sietí inteligentných miest 
(smart cities) potrebujú spoľahlivejšiu a lepšie škálovateľnú 
konektivitu medzi prístrojmi, než to dokážu doterajšie siete 
LTE. (…) To jasne ukazuje, že pre sieť 5G bude hlavne edge 
computing zohrávať dôležitú rolu, aby sa znížila záťaž siete 
piatej generácie. Pretože pri edge computingu sa budú 
obrovské množstvá dát, ktoré generuje veľký počet 
pripojených prístrojov (IoT), spracovávať na okraji siete. 
Edge computing tak výrazne znižuje latenčný čas a je 

rozhodujúci pre úspešnosť scenárov s 5G.2 

 

1)  https://www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-edge-computing-a-
742343/ 
2)  https://www.funkschau.de/telekommunikation/artikel/156877/ 

 

FÓKUS  3:  Edge computing | 5G 

Z DISKUSIE PRACOVNEJ SKUPINY 3 

Inovácie zohrávajú rozhodujúcu rolu z hľadiska konkurencie. 
Pracujeme v inovatívnom podniku, ktorý má byť úspešný; na to 
sú potrebné zmeny na všetkých úrovniach – pri zákazníkoch, 
pracovníkoch a pri vedení. Aby sme sa posunuli dopredu, 
musia sa do procesu aktívne zapojiť zamestnanci so svojím 
know-how a praktickými znalosťami.  
 
Možnosti spoluutvárania 

Digitálne inovácie (edge computing 5G) prinášajú šancu na 
decentralizovanie procesov a služieb v prospech 
zamestnancov. Na to je nevyhnutná zmena myslenia pri 
inovačných aktivitách: 

- Začlenenie zástupcov záujmov zamestnancov (pri 
plánovaní, vývoji, realizácii) 

- Vytvorenie obojstrannej kultúry dôvery  

- Kontinuálne zvyšovanie kompetencií a rozširovanie 
poznatkov (celoživotné učenie, tzv. lifelong learning)  

Inovácie potrebujú transparentné rámcové podmienky 
a jednotné požiadavky na manažment: 

- Pilotné dohody, aby sa vytvorili mantinely a stanovil obsah 
vyžadujúci úpravy 

- Smernice ako kompas pre orientáciu a ako šablóna na 
permanentné kontrolovanie 

- Stvárňovanie inovácií v záujme zamestnancov 
(informovanie pracovníkov, testovanie produktov, 
kvalifikovanie pracovníkov na nové úlohy) 

- Identifikovanie oblastí rastu v podniku (dohodnutie 
transformačného plánu; so zamestnávateľom: kvalifikačné 
fondy) 

- Ukončenie testovacej fázy end to end s pracovníkmi pred 
zavedením; testovanie v podniku, s vlastnými expertmi 

- Realizovanie odhadu dôsledkov opatrení (kvalita, 
náročnosť, náklady) 

Pri inováciách musíme byť rýchlejší, aby sme dosiahli istotu 
pre zamestnancov! 

 
 

Dokumentation 
Ergebnisse aus  
WS 1 + WS 2 

„Chceme sa podieľať na ut-

váraní sociálnych inovácií v 

celej Európe! Pomocou edge 

computingu môžeme 

ponúkať riešenia špecifické 

pre jednotlivých zákazníkov. 

Vidíme šance a možnosti, 

ktoré v rovnakej miere 

prospejú podniku i 
zamestnancom.“ 

ČO CHCEME DOSIAHNUŤ 

Európsky rámec pre dobré pracovné podmienky, 
ktorý by zodpovedal inovačným procesom v no-
vých úsekoch obchodu a ktorý by sa dal flexibilne 
prispôsobiť budúcim požiadavkám 

Pracovná skupina 3 (zľava doprava): Virginie Labrousse (FR), 
José Carlos Hernandez (ES), Odysseus Chatzidis (DE) 
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DE 
Europäischer Betriebsrat (EBR) | 
European Works Council (EWC)  
Deutsche Telekom 

EBR | EWC    
Deutsche Telekom 

AT 
ÖGB, Gewerkschaft der Privatan-
gestellten, Druck, Journalismus, 
Papier (GPA-djp)  

HR 
Hrvatski sindikat  
telekomunikacija 

 

ES 
Commissiones Obreras,  
Federación de servicios 

 

 
 

BE UNI Europa 

 

DE 
Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft 

 

PL 
NSZZ "Solidarnosc"  
T-Mobile Polska S.A. 

 

HU Tavközlesi Szakszervezet 
 

GR 
Greek Telecom Employees'  
Federation  

RO 
SINDICATUL NATIONAL din  
TELECOMUNICATII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   DigiT 
 

DIGITALIZÁCIA A PRÁCA 4.0  

Nový priestor pre informovanie, 
konzultácie a aktívne začlenenie 
odborových organizácií a európskych 
zamestnaneckých rád v európskom 
sektore IKT s ohľadom na 
transferovateľné osvedčené postupy 
(„best practices“) na príklade 
Deutsche Telekom (DigiT) 

VP|2017|008|0019 
 
DigiT posilňuje kompetencie zamestnancov 
pre digitálnu transformáciu. 
 
DigiT podporuje podnikové a odborové 
zastúpenia záujmov zamestnancov pri 
reagovaní na výzvy práce 4.0. 
 
DigiT podporuje pracovno-politické 
perspektívy a podnikové zásady konania pri 
spoluutváraní digitálneho sveta práce. 
 

 With financial support from      
 the European Commission 

 
Sole responsibility lies with the author and the 
Commission is not responsible for any use that 
may be made of the information contained 
herein 
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