Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu k článku
„Obchodníci: problém sú brigádnici“, uverejnenému v HN dňa 20.1.2016
Problém s nedostatkom zamestnancov v maloobchode sa opakuje pravidelne vtedy, keď začne
ožívať ekonomický rast hospodárstva a s ním narastá dopyt po pracovnej sile. Podobná situácia
s nedostatkom zamestnancov na pracovnom trhu naposledy nastala začiatkom roka 2008 pred
nástupom hospodárskej krízy. V súčasnosti je obdobná situácia, kedy po ekonomickej kríze
zaznamenávame rast a s ním spojený dopyt po pracovnej sile vo všetkých odvetviach.
Dôvodov na to, že sa nedarí obchodníkom získavať nových zamestnancov je viacero, z pohľadu
OZPOCR ako zástupcov zamestnancov v obchode ich vnímame takto:

Zásadnou chybou bolo, že v minulosti na základe nesprávnych rozhodnutí boli zrušené aj v spolupráci
s obchodnými spoločnosťami učňovské a stredné školy, ktoré zabezpečovali prípravu žiakov na
pozície predavač pre maloobchod. V duchu princípov trhového hospodárstva sme sa spoliehali na to,
že trhové prostredie automaticky vyrieši všetko, no ako vidíme, nestalo sa.

Súhlasíme s tým, že pre maloobchod je akútna potreba zabezpečenia kvalitného vzdelávania
absolventov s dôrazom na duálne vzdelávanie, kedy sa absolvent pripravuje pre konkrétneho
zamestnávateľa a prax vykonáva na jeho obchodných prevádzkach.
Samotný problém nedostatku zamestnancov v maloobchode netreba vidieť iba v nedostatočne
zabezpečenom vzdelávaní , ale je potrebné za tým vidieť ešte ďalšie, a podľa nášho názoru, rovnako
závažné problémy.

Práca v obchode podľa prieskumov patrí medzi najneobľúbenejšie, a to nielen z pohľadu
dosiahnutého zárobku, ktorý je hlboko pod priemernou mzdou a patrí medzi najnižšie v NH, ale aj
z pohľadu samotnej pracovnej doby. V obchode sú zamestnanci nútení pracovať počas sviatkov
a nedieľ, teda v dňoch, kedy drvivá väčšina zamestnancov v iných odvetviach má voľno.
Podľa nášho názoru, aby sa aj maloobchodu začalo dariť v nábore zamestnancov je potrebné okrem
zabezpečenia kvalitného duálneho vzdelávania taktiež zabezpečiť adekvátne odmeňovanie
zamestnancov v obchode a v neposlednej miere taktiež prehodnotiť otváraciu dobu obchodov, so
zreteľom na potrebu práce počas sviatkov a nedieľ.

Máme za to, že práca v maloobchode by bola pre absolventov zaujímavejšia, pokiaľ by sa podarilo
vytvoriť kvalitnejšie podmienky práce, ktoré by umožnili nielen primerané mzdové ohodnotenie, ale
aj lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života pre zamestnancov pracujúcich v obchode.
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