
Spolupráca IVPR s Dublinskou nadáciou  
 
Projekt NETWORK 
Od marca 2010 IVPR pokračuje v spolupráci s Európskou nadáciou pre zlepšovanie 
životných a pracovných podmienok v Dubline (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, ďalej len „Dublinská nadácia“). 
Spolupráca sa týka projektu Network of European Observatories - skrátene 
Network, ktorý je zameraný na monitorovanie aktuálnej situácie v jednotlivých 
členských štátoch EÚ a v Nórsku (pridružený člen projektu) v troch oblastiach:  
• Kolektívne pracovnoprávne vzťahy (European Industrial Relations Observatory – 

EIRO) 
• Pracovné podmienky (European Working Conditions Observatory – EWCO)   
• Reštrukturalizácia podnikov (European Restructuring Monitoring – ERM/EMCC).  
 
Monitorovanie jednotlivých oblastí je pravidelne zabezpečované národnými 
monitorovacími centrami, ktoré pôsobia vo všetkých členských štátoch EÚ a v 
Nórsku. Národné monitorovacie centrá sú určené na základe výberového konania vo 
verejnej súťaži vyhlásenej pre túto činnosť Dublinskou nadáciou.  
Na základe  verejnej súťaže bol za Slovenskú republiku pre túto činnosť vybraný náš 
inštitút. Túto činnosť začal IVPR prvý krát vykonávať od marca 2006 na základe 
štvorročného kontraktu s Dublinskou nadáciou pre tento projekt (pre oblasť EIRO 
vykonával túto činnosť predchodca IVPR od mája 2002). Opätovné získanie 
kontraktu v roku 2010 nás teší a vážime si ho ako medzinárodné ocenenie našej 
doterajšej práce na projekte. Je to pre nás výzvou a záväzkom, aby výsledky našej 
práce naďalej obstáli v náročnom medzinárodnom konkurenčnom prostredí a 
dôstojne reprezentovali Slovensko v tejto oblasti.  
Personálne zabezpečenie projektu 
Plnenie úloh kontrahovaných pre IVPR zabezpečuje základný projektový tím v 
zložení:  
Ing. Ľudovít Czíria, CSc. – vedúci tímu a zodpovedný za úlohy v oblastiach EIRO a 
ERM; kontakty: Ludovit.Cziria@ivpr.gov.sk   02/20442416  
RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. – zodpovedná za úlohy v oblasti EWCO  
kontakty: Miroslava.Kordosova@ivpr.gov.sk 02/20442418  
Podľa potreby sa do plnenia úloh zapájajú aj ďalší zamestnanci/kyne IVPR a externí 
špecialisti.  
Užívatelia výsledkov projektu   
Obvyklými užívateľmi výsledkov projektu Network sú Európska komisia, 
predstavitelia zamestnávateľov a odborov na úrovni EÚ a tiež vládne inštitúcie a 
sociálni partneri v členských štátoch EÚ a Nórsku. Častými užívateľmi výsledkov 
projektu sú aj študenti a výskumní pracovníci. Výsledky projektu sú využívané 
celosvetovo najmä v USA, Japonsku, Kanade a Číne. V posledných rokoch  
Dublinská nadácia spracováva niektoré tematické alebo odvetvové porovnávacie 
štúdie zahrňujúce aj mimoeurópske krajiny.  
Výstupy práce IVPR sú priebežne hodnotené projektovým manažmentom Dublinskej 
nadácie a užívateľmi výsledkov projektu. Na základe pozitívneho hodnotenia ročných 
cyklov Dublinská nadácia obnovuje kontrakt pre projekt na ďalšie 12 mesačné 
obdobia. Dublinská nadácia uzatvorila s IVPR aj rámcový kontrakt na objednávanie 
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dodatočných prác podľa ďalších požiadaviek užívateľov, obvykle Európskej komisie, 
ktoré vzniknú operatívne v priebehu roka.  
Výstupy z projektu 
Počas participácie na projekte vypracoval IVPR veľké množstvo  monitorovacích 
informácií, správ a štúdií, do ktorých prípravy sa postupne zapojila väčšina 
výskumných pracovníkov inštitútu. Na organizačnej podpore pracovného tímu sa 
podieľajú aj pracovníci z administratívneho úseku inštitútu.  
 
Výstupy v jednotlivých monitorovacích oblastiach sa realizovali týmito formami:   
EIRO: Národné príspevky do porovnávacích štúdií EÚ (Comparative analytical report 
– CAR) k vybraným témam a do   odvetvových štúdií o organizácii sociálnych 
partnerov v EÚ (Representativeness study – REP), výročné správy za SR a  ročná 
aktualizácia údajov za pracovný čas, mzdy, organizovanosť v odboroch a štrajkové 
aktivity. Okrem toho boli spracované krátke informatívne správy o aktuálnych 
udalostiach v oblasti kolektívnych pracovných vzťahov na Slovensku (Information 
update – IU). 
EWCO: Národné príspevky do tematických porovnávacích štúdií EÚ (CAR) a  
informatívne správy o aktuálnych udalostiach v oblasti pracovných podmienok v 
Slovenskej republike (IU). 
ERM: Národné príspevky do porovnávacích štúdií EÚ k vybraným témam a 
spracovanie štandardizovaných informačných hárkov (Fact sheet) o realizácii 
reštrukturalizácie v konkrétnych podnikoch na Slovensku.  
 
Ak spočítame príspevky za Slovenskú republiku, ktoré naša organizácia spracovala 
pre Dublinskú nadáciu od r. 2002, tak bolo doteraz spracovaných a zaslaných cez 
elektronický riadiaci systém projektu Network viac ako 600 monitorovacích informácií, 
správ a štúdií. Všetky výstupy splnili požadované kritériá kvality a sú publikované a 
voľne dostupné na web stránke Dublinskej nadácie (www.eurofound.europa.eu). 
Väčšina národných príspevkov bola využitá aj pri spracovaní tematických alebo 
odvetvových porovnávacích štúdií EÚ. Stručná charakteristika jednotlivých výstupov 
IVPR do projektu Network je pravidelne uvádzaná aj vo výročných správach o 
činnosti IVPR a na jeho web stránke.  
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