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Informatika DG (DIGIT) 
 

3 piliere EÚ stratégie pre digitálny 
vnútorný trh 
 

1. Lepší prístup k digitálnemu tovaru  
a službám 

2. Optimálne rámcové podmienky pre 
digitálne siete a služby 

3. Digitálna ekonomika ako motor rastu 

Úloha: 

Vytvorenie nových pracovných  
a kooperačných možností pre 
zamestnancov 

 

BUDÚCNOSŤ JE DIGITÁLNA 

Digital Single Market 



BUDÚCNOSŤ JE DIGITÁLNA 

DIGITÁLNE OBCHODNÉ MODELY PRE TELEKOM 

Migrácia All IP 
o Inštalovanie novej IP technológie nahradí všetky staré klasické 

TC technológie. 

o Centralizovaný softvér v datacentrách decentrálne nahradí 
starší hardvér. 

Pan european Network 
o Centralizuje cezhraničné podstatné časti raťazca tvorby  

hodnôt koncernu. 

o V súčasnosti v každej krajine (decentrálne) produkované služby 
sa budú produkovať centrálne v jednej krajine.  

Centralized Shared Services 
o Centralizuje cezhranične podstatné časti interných služieb 

koncernu. 

Iné stratégie a obchodné modely 

Digitalizácia v odvetví IKT 
 

Štruktúra odvetvia  
o Podniky |Obchodné oblasti | Produkty | Služby | 

Servis 

Subsektory 

Informačná technika 
o IT hardvér | softvér | IT služby 
Telekomunikácie 
o TK infraštruktúra | TK koncové prístroje |TK služby 
 

Vývoj práce a zamestnanosti v digitálnom svete 
práce 

Inovácie, technológie a trendy na trhu 
o Infraštruktúrne riešenia |Cloud Computing | 

Internet of Things | Industry 4.0 | Big Data | 
Digitálne platformy | Mobile Computing | Umelá 
inteligencia | Digital Health 

…….. 

Digital Single Market 



FOCUS (1)    PRÁCA 4.0 – TÉMY  V ODVETVÍ IKT  

• Pracovné miesta (plus/minus) | Kvalita práce | Druhy 
zamestnanosti (plný + čiastočný úväzok, prenájom 
pracovných síl, práca na určitý čas) | Mobilná práca 
odborníci | Crowdworking | Outsourcing 

Zamestnanosť 

• Digitálne kompetencie | Samostatná práca | 
Hierarchie | Profesijné dráhy | Kariérny vzostup | 
Zodpovednosť riadiacich pracovníkov 

Kompetencia 
• Systémy pracovného času | Flexibilizácie práce navyše 

| Časová suverenita | Work-Life Balance  

Pracovný čas 

• Organizácie práce | Kvalifikovaná práca | Zdravá 
práca|Práca podporujúca učenie |Práca zodpovedajúca 
veku | Zhusťovanie výkonov | Pracovná záťaž 
(psychická/fyzická)  

Stvárnenie práce 

• Údaje o zamestnancoch | Kontrola výkonov |  
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných 
údajov v EÚ  

Ochrana osobných údajov 

• Práva zamestnancov (informovanie, konzultácie, spoluúčasť) 
• Zastupovanie záujmov zamestnancov (odbory, európske zamestnanecké rady) 

• Nástroje (kolektívne zmluvy, dohody platné v rámci odvetvia, sociálny dialóg) 

Spoluúčasť zamestnancov 

• Zvyšovanie kvalifikácie | Dekvalifikácia | 
Digitálne kompetencie | Systematické ďalšie 
vzdelávanie | Personálny rozvoj 

Kvalifikácia 



FOCUS (2)    DIGITÁLNA PRÁCA V KONCERNE DEUTSCHE TELEKOM   

Dosahy digitálnych 
obchodných modelov  
na prácu a zamestnanosť? 

• Automatizácia manuálnej práce (racionalizačné efekty) 
• Relevanté pozície: všetky druhy zamestnania od jednoduchých až po komplexné úlohy | 

všetky podniky koncernu 
• Strata pracovných miest | vytvorenie nových pracovných miest (negatívna  bilancia 

pracovných miest?) 
• Zachované pracovné miesta, ako aj nové pracovné miesta vyžadujú nové digitálne 

kompetencie. (ktoré?) 

 
 
 
 

Potenciály a riziká vyplývajúce z digitalizácie 

• Nové usporiadanie európskeho reťazca tvorby hodnôt 
• Centralizácia služieb a servisu 
• Relevatné pre: všetky obchodné oblasti  
• Strata pracovných miest v národných podnikoch 
• Nové pracovné miesta v nových lokalitách v nearshore 
• Regionálne nesúbežnosti 

 

Krajiny, lokality prevádzok, obchodné oblasti 

• Anticipovanie zmien – odhad dosahov 
• Definovanie oblastí s potrebou konať – stanovenie priorít 

• Overenie a využitie možností z Dohody EZR 

• Organizovanie európskej a národnej spolupráce   

• Vypracovanie katalógu aktivít EZR (agenda s témami Práca 4.0) 

• Vypracovanie implementačného plánu 

Európska zamestnanecká rada 

Zamestnanosť  

Pracovný čas 

Pracovná záťaž 

Kvalifikácia 

Kompetenosť 

Ochrana os. údajov 

Zastupovanie 
záujmov 
zametsnancov 



PREHĽADNE:  NAŠE TÉMY A ŤAŽISKÁ 

Európska kooperácia 
zamestnancov 

Zintenzívnenie pri 
  

Informovaní a výmene 

Podnikových a 
odvetvových poznatoch 

Koncepciách a  
stratégiach 

Nástrojoch 

Spoluúčasti  
a spolupráci 

Digitalizácia  
a práca 4.0 

Analýza, znalosti, 
kompetencie  
a know-how 

Vývoje a trendy 

Personál, práca  
a zamestnanosť  

Analýzy a oblasti  
s potrebou konať 

Stanovenie cieľov  
a koncepcie  

(Odvetvie & Telekom) 

 

P 

Odborárske utváranie 
stratégie 

 Odvetvová politika 

Potenciály & riziká 
vyplývajúce  

z digitalizácie 

Zamestnanosť a 
pracovné štandardy 

Požiadavky na prácu 4.0 

Základné body pre prácu 
a zamestnanosť 

Nástroje a opatrenia 
  
 
 

Európske zastupovanie 
záujmov zamestnancov 

EZR v Deutsche Telekom 

Potenciály & šance 
vyplývajúce  

z digitalizácie 

Personál, pracovné 
miesta a pracovné 

štandardy  

Kvalifikácia a experti 

Možnosti aktivít EZR 

Dohoda o EZR 

Prax EZR 

 

Odborové zásady 
pre Prácu 4.0  
v odvetví IKT 

(odvetvová 
politika) 

 
 

Agenda EZR 
"One Telekom" 

Európske 
zastupovanie 

záujmov 
zamestnancov  

a spoluutváranie 
Práce 4.0 

(EZR v Deutsche 
Telekom) 

Európska kooperácia odborov a EZR 

Realizácia: 01.12.2017 – 30.09.2019 

Európska zamestnanecká rada (EZR) v Deutsche Telekom 

Národné a európske odbory 

Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS) 



  EURÓPSKE PARTNERSTVO 

DE 
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. 
(DGB|VHS) 

DE 
Európska zamestnanecká rada 
v Deutsche Telekom 

EZR | EWC    
Deutsche Telekom 

AT 

ÖGB / Rakúsky odborový zväz 
zamestnancov v súkromnom 
sektore, tlači, žurnalizme, 
papiernictve (GPA-djp) 

HR 
Hrvatski sindikat 
telekomunikacija 

ES 
Commissiones Obreras, 
Federación de servicios 

BE UNI Europa 

DE 
ver.di (nem. Odborový 
zväz pre sektor služieb) 

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

HU Tavközlesi Szakszervezet 

GR 
Greek Telecom 
Employees' Federation 

RO 
SINDICATUL NATIONAL 
din TELECOMUNICATII 

Spolužiadatelia (strategickí partneri)  

Asociované organizácie (operatívni partneri)  Nositeľ projektu (zodpovedný voči EÚ) 

Európska kooperácia zamestnancov pri spoluutváraní Práce 4.0 



  ORGANIZÁCIA A ÚČASŤ 

Riadiaca skupina 
projektu 

Európska 
projektová 
skupina 

Stretnutia 
Február  

2018 
Júl 

 2018 
Máj 
2019  

September 
2019 

Účasť 

HST (HR) 
1 

EZR DT 
2 

ÖGB/GPA-djp (AT) 
1 

Arbeit und Leben BI 
2 

CCOO servicios      
1 

Stretnutia 
Marec 
2018 

Kick-off 
Október 

2018 
WS 1 

Január 
 2019 
WS 2 

Apríl 
2019 
WS 3 

Jún 
 2019 

Final Conf. 

Účasť UNI Europa ver.di (DE) 
NSZZ 

"Solidarnosc" (PL) 
  TAVSZAK (HU) 

EZR DT ÖGB/GPA-djp (AT) HST (HR) 
CCOO servicios 

(ES) 

OME-OTE (GR) SNTc (RO) 
Arbeit und Leben BI  

& externí experti 

Práca 4.0 – workshopy 



DIGITALIZÁCIA A PRÁCA 4.0 Odborová odvetvová 
politika 

IKT - Branche 

Agenda EZR „One Telekom“  
Ciele, možné aktivity  

a koncepcie participácie na utváraní „Práce 4.0“  
v koncerne Deutsche Telekom 

Európske zastupovanie 
záujmov zamestnancov           
EZR Deutsche Telekom 

Národné profily 
odvetvia IKT 
 

Štrukturálne údaje 

Vývoj a trendy 
odvetvia 

Potenciály a riziká 

Výzvy pre prácu  
a zamestnanosť 

Národné mapy pre 
Telekom 
Štrukturálne údaje 
(Telekom) 

Výzvy vyplývajúce  
z digitalizácie 

Potenciály, riziká a požia-
davky na participáciu na 
utváraní  
Možné aktivity (EZR) 

Európsky workshop 3 

Participácia zamestnancov a práca 4.0 

Európsky workshop 2 

Zamestnanosť a práca 4.0 

Európsky workshop 1 

Inovácie a práca 4.0 

8 národných odborových zväzov 
z AT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL a UNI Europa  

Európska zamestnanecká rada (EZR) v Deutsche Telekom 

33 členov zo 16 krajín EÚ 

Európske hlavné zásady „Digitalizácie a práce 4.0”  
Odborárske ciele pre európske štandardy „Práce 4.0“ v odvetví IKT 



     NÁRODNÉ PROFILY ODVETVIA IKT 

KTO 
Zástupcovia odborov zbierajú v rámci projektu informácie 
o odvetví a na ich základe vypracujú národný profil 
odvetvia IKT.   

DOKEDY 
Termín zhotovenia: 15. júna 2018 

VYUŽITIE 
(1) ako súbor tém pre všetky 3 workshopy  
(2) ako samostatný výsledok projektu  
     Zverejnenie v rámci odvetvia IKT v Európe 

ROZSAH: ca 4 až 5 strán  

Zúčastnené odborové zväzy z  

DE | ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR 

OBSAH  

 Národná štruktúra odvetvia (Key facts) 

 Štrukturálne zmeny vyplývajúce z digitalizácie v rámci odvetvia (aktuálny stav a budúce trendy) 

 Vývoj v oblasti práce, kvalifikácie a zamestnanosti (potenciály a riziká) 

 Participácia zamestnancov a zastupovanie záujmov zamestnancov (na národnej a európskej 
úrovni) 

 

pozri podrobnú matricu pre profil odvetvia IKT 



     NÁRODNÉ MAPY TELEKOMU 

KTO 
Členovia EZR vypracujú porovnateľne štruktúrované 
národné podnikové mapy pre Telekom.  

DOKEDY 
Termín zhotovenia: 15. júna 2018 

VYUŽITIE 
(1) ako súbor tém pre všetky 3 workshopy  
(2) ako samostatný výsledok projektu   
     Vytvorenie európskeho atlasu Telekomu 

ROZSAH ca 3 až 4 strany 

Členovia EZR z 

AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT 
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK 

OBSAH  

 Aktuálne ekonomické a personálno-politické štrukturálne údaje (profil Telekomu) 

 Štrukturálne zmeny vyplývajúce z digitalizácie (Deutsche Telekom) 

 Dosahy na prácu, kvalifikáciu a zamestnanosť (potenciály a riziká) 

 Priority a možné aktivity na spoluutváranie práce 4.0 (katalóg aktivít) 

 Účasť zamestnancov a zastupovanie záujmov zamestnancov 

 Perspektívy EZR: V budúcnosti očakávame nasledovné zmeny! 
 

pozri podrobnú matricu pre národnú mapu Telekomu 



Naše hlavné aktivity: Realizácia práce 4.0 – workshopy  

• Na workshopoch 1 sú v centre záujmu spoločných analýz a hodnotení súvislosti 
digitalizácie, inovácie, zamestnanosti a práce. Hlavný cieľ tohto workshopu 
spočíva v analyzovaní digitálnych zmien v odvetví/v spoločnosti Telekom,  
v identifikovaní šancí a rizík a vo vypracovaní koncepčných bodov pre 
stvárňovanie inovácií orientovaných na prácu.  

Workshop 1 

Digitalizácia, 
inovácie a práca 

• Workshop 2 je zameraný na otázku, ako sa budú meniť činnosti, objem 
zamestnanosti, personálne štruktúry, pracovné miesta, kvalifikácie a náplň  
práce v digitálnom svete práce a ako sa musí stvárňovať zmena práce a štruktúr 
na ceste k „Práci 4.0“. Na to sú potrebné odvetvovo-politické stratégie  
a podnikovo-politické modely aktivít, ktoré sú úzko prepojené s európskymi 
infraštruktúrami v odvetví IKT, ako aj v spoločnosti Telekom.  

Workshop 2 

Zamestnanosť  
a pracovná záťaž 

• Workshop 3 sa sústredí na práva zamestnancov. Hlavné otázky znejú: Čo sú 
prioritné záujmy a možné aktivity? Ako sa dajú účinne využiť existujúce práva  
a nástroje? A: Je potrebné rozšírenie a prispôsobenie týchto práv v digitalizovanej 
ekonomike? Aby bolo možné poskytnúť príslušné odpovede, je potrebná 
intenzívnejšia spolupráca zastúpení záujmov zamestnancov v rámci odvetvia  
a podniku – tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. 

Workshop 3 

Spoluúčasť 
zamestnancov  
a zastupovanie 

záujmov 
zamestnancov 



Naše hlavné aktivity: Realizácia práce 4.0 - workshopy   

Hlavná spoločná otázka vo všetkých troch workshopoch na tému  
„Práca 4.0“ znie:  

Ako môžu odbory, európske zamestnanecké rady a zamestnanci aktívne 
spoluutvárať prechod do digitálnej práce? 

 Ktoré témy sú pre nás v popredí? 

 Čo chceme dosiahnuť? 

 Ktoré riešenia a návrhy máme? 

 Ako ich cheme realizovať? 

  
  



Organizácia, priebeh a výsledky 

Účasť:  
14 členov EZR a zástupcov 
odborov 

Termín a trvanie: 
Október 2018 / AT / 1,5  dňa 

Účasť:  
14 členov EZR a zástupcov 
odborov 

Termín a trvanie: 

Január 2019 / HR / 1,5 dňa 

Účasť:  
14 členov EZR a zástupcov 
odborov 

Termín a trvanie: 
Apríl 2019 / GR / 1,5 dňa  

PRACOVNÉ FÁZY 

o Zhromažďovanie informácií a analýzy (vývoj, témy, možné aktivity) 

o Vypracovanie priorít, cieľov a stratégií (pre odborovú odvetvovú politiku a zastupovanie záujmov 

zamestnancov na úrovni EZR) 

o Vývoj iIniciatív a príslušné poradenstvo (hlavné body pre činnosť v rámci odvetvia a prax EZR) 

VÝSLEDKY 

o Katalóg hlavných bodov WS 1 – WS 3 pre:   

- Odvetvovo-politické hlavné línie témy „Digitalizácia a práca 4.0“  

- Agenda EZR „One Telekom“ 

o Správy z workshopov 1-3 pre transfer informácií v projektovej skupine  

o Newsletter určený na (externé) zverejnenie a informovanie  

  

WS 1  Digitalizácia  
a inovácia 

WS 2  Práca a  
             zamestnanost 

WS 3  Zastupovanie 
záujmov 

zamestnancov 

Príprava: témy z profilov odvetvia a máp Telekomu 



Od do Miesto Účasť ÚČ. Druh stretnutia 

14/02/2018  15/02/2018  DE (Berlín) Riadiaci výbor 8 
SC Meeting 1    

Doladenie plánovania a zahájenie 

01/03/2018 02/03/2018 DE (Bonn) 
Projektová skupina      

(všetci partneri) 
42 

Kick-off Meeting 

Štart projektu 

23/07/2018 24/07/2018 HU (Budapešť) Riadiaci výbor 8 

SC Meeting 2 

Predbežný výsledok & príprava 

workshopov & informačné opatrenia 

24/10/2018 25/10/2018 AT (Viedeň) 
Pracovná skupina 

1 (EWC & TUs) 
18 

Workshop 1  Digitalizácia, inovácie a 

práca 4.0 

14/01/2019 15/01/2019 HR (Záhreb) 
Pracovná skupina 

2 (EWC & TUs) 
18 

Workshop 2  Zamestnanosť a práca 

4.0 

08/04/2019 09/04/2019 GR (Atény) 
Pracovná skupina 

3 (EWC & TUs) 
18 

Workshop 3  Spoluúčasť 

zamestnancov a práca 4.0 

14/05/2019 15/05/2019 RO (Bukurešť) Riadiaci výbor 8 

SC Meeting 3 

Vyhodnotenie workshopov a príprava 

záverečnej konferencie 

26/06/2019 27/06/2019 ES (Barcelona) 
Projektová skupina 

(všetci partneri) 
46 

Záverečná konferencia                    

Vyhodnotenie, výsledky, transfer 

02/09/2019 03/09/2019 PL (Varšava) Riadiaci výbor 8 

SC Meeting 4 

Bilancia projektu, závery, 

pokračovanie v práci 



Zverejnenie a informovanie 

Leták projektu 
Website  

www.digit-project.eu. 
Správa z work-

shopov 1 - 3 
Newsletter 1 - 3 

Národné profily 
odvetvia IKT 

Národné mapy 
Telekomu 

Odvetvovo- 
-politické hlavné 
línie „Práce 4.0“ 

Agenda EZR     
"One Telekom" 



Samostatná internetová stránka projektu  www.digit-project.eu  

Internetová stránka bude 
informovať v dvoch 
jazykoch: DE + EN 

Home Novinky Inovácie Kooperácia Aktivity Informovanie 

O projekte Aktuálne 
oznámenia 

Digitalizácia a 
práca 4.0 

Ciele a úlohy 

Plánované 
aktivity 

Očakávané 
výsledky 

Európski 
partneri 

Konferencie 
Agenda, 
správy, 
materiály 

Workshopy 
Agenda, 
správy, 
materiály 

Pracovné 
dokumenty  
a správy 

Podnikové  
a odvetvové 
informácie 
Profily / Mapy 
Newsletter 1-3 

Práca 4.0 – 
iniciatívy 
Best Practices 

Hlasy a pozície 
Stanoviská 
partnerov 

Jazyky účastníkov projektu 
-  pre vlastné správy a materiály 
-  pre relevantné pracovné materiály 




