
  Spolupráca IVPR s Európskou nadáciou pre   
    zlepšovanie životných a pracovných podmienok
  
  Projekt NETWORK pokračuje 
Od marca 2014 Inštitút pre výskum práce a rodiny (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 
iba Nadácia. Spolupráca sa týka projektu Network of Observatories - skrátene 
Network, ktorý je zameraný na monitorovanie situácie vo vybraných oblastiach v 
jednotlivých členských štátoch EÚ. Monitorovanie zahŕňa štyri tematické oblasti:    
• Kolektívne pracovné vzťahy (European Industrial Relations Observatory – EIRO)  
• Pracovné podmienky (European Working Conditions Observatory – EWCO). 
• Zamestnanosť a reštrukturalizácia podnikov (European Restructuring Monitor 

ERM)    
• Sociálna politika nadväzujúca na monitorované oblasti.  
Monitorovanie je zabezpečované organizáciami, ktoré pôsobia ako národní 
korešpondenti pre členské štáty EÚ a Nórsko (pridružený člen projektu). Národných 
korešpondentov určuje Nadácia podľa výsledkov medzinárodného výberového 
konania, ktoré vyhlasuje pre túto činnosť. Na základe  úspešnej ponuky IVPR do 
výberového konania vyhláseného v r. 2013 bol za Slovenskú republiku vybraný náš 
inštitút. Aktivity IVPR súvisiace s touto činnosťou financuje Nadácia na základe 
kontraktov pre tento projekt. Terajšie kontrakty určujú časový horizont realizácie prác 
na projekte do konca februára 2018.  
Nadácia je špecializovanou, tripartitne riadenou európskou inštitúciu založenou v 
roku 1975 na podporu zlepšovania životných a pracovných podmienok obyvateľov. V 
jej riadiacom orgáne pôsobia zástupcovia vlád a sociálnych partnerov z jednotlivých 
členských štátov EÚ a predstavitelia Európskej komisie. Za Slovenskú republiku sú 
do neho nominovaní zástupcovia za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Republikovú úniu zamestnávateľov a Konfederáciu odborových zväzov.   
Monitorovaciu činnosť pre nadáciu vykonáva IVPR v štvorročných cykloch od marca 
2006 doteraz (v rokoch  2002-2006 predchodca IVPR vykonával monitorovaciu 
činnosť pre oblasť EIRO). Opätovné získanie kontraktu v roku 2014 nás teší a 
vážime si ho ako medzinárodné ocenenie našej doterajšej práce na projekte. Pre 
IVPR je to nová výzva i záväzok naďalej zodpovedne a dôstojne reprezentovať 
Slovensko v EÚ v tejto oblasti.  
 
Personálne zabezpečenie projektu   
Plnenie úloh IVPR pre projekt zabezpečuje základný pracovný tím v zložení:  
Ing. Ľudovít Cziria, CSc. - vedúci tímu zodpovedný za projekt a za úlohy v 
oblastiach EIRO a ERM; kontakty: Ludovit.Cziria@ivpr.gov.sk  tel. 02/20442416  
RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. - zodpovedná za úlohy v oblasti EWCO;  
kontakty: Miroslava.Kordosova@ivpr.gov.sk tel. 02/20442418  
doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. - zodpovedný za úlohy v oblasti 
zamestnanosť a sociálna politika;  
kontakty: Rastislav.Bednarik@ivpr.gov.sk tel. 02/20442409    
Podľa potreby sa do plnenia úloh projektu zapájajú aj ďalší pracovníci IVPR a externí 
špecialisti.  
Užívatelia výsledkov projektu    
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Hlavnými užívateľmi výsledkov projektu sú inštitúcie Európskej únie a vládne 
organizácie a sociálni partneri v členských štátoch EÚ a Nórsku. Výsledky projektu 
často využívajú aj výskumní pracovníci a študenti.  
Výstupy z projektu sú využívané celosvetovo, okrem EÚ napr. v USA, Japonsku, 
Kanade a Číne. V posledných rokoch Nadácia spracováva aj štúdie porovnávajúce 
EÚ s niektorými inými hospodársky vyspelými krajinami.      
Príspevky IVPR sú priebežne hodnotené projektovým manažmentom Nadácie v 
spolupráci s príslušnými užívateľskými inštitúciami v EÚ. Na základe pozitívneho 
vyhodnotenia plánovaných kontrahovaných úloh Nadácia predlžuje kontrakty pre 
projekt na ďalšie 12 mesačné obdobia. Okrem toho, Nadácia môže objednávať aj 
dodatočné výstupy podľa potrieb, ktoré vzniknú operatívne v priebehu roka.  
 
Výstupy z projektu 
Počas participácie na projekte IVPR vypracoval celý rad monitorovacích 
informácií, podkladových správ a štúdií, do prípravy ktorých sa postupne zapojila 
väčšina výskumných pracovníkov inštitútu. Výstupy v jednotlivých monitorovaných 
oblastiach sa realizujú najmä týmito formami:   
Národné príspevky do tematických porovnávacích štúdií EÚ (Comparative analytical 
report) a do odvetvových štúdií EÚ o organizáciách sociálnych partnerov 
(Representativeness study). Popri tom IVPR spracováva výročné správy za SR 
pokrývajúce monitorované oblasti a ročné aktualizácie vybraných údajov, napr. o  
kolektívnych pracovných vzťahoch, pracovnom čase, mzdách, štrajkových aktivitách 
a pod. Okrem toho boli zasielané krátke informatívne správy o aktuálnych 
udalostiach týkajúcich sa kolektívnych pracovných vzťahov a pracovných podmienok 
na Slovensku (Information update). Novinkou je, že od marca 2014 sú tieto 
informatívne správy nahradené štvrťročnými správami (Quarterly reports), ktoré 
pokrývajú aj zamestnanosť a nadväzné sociálne otázky a obsahujú aj informáciu o 
využívaní a šírení výsledkov činnosti nadácie na Slovensku. Na základe štvrťročných  
správ môže Nadácia objednať špeciálne príspevky podrobnejšie objasňujúce 
vybrané aktuálne udalosti (môžu zahrňovať aj relevantný výskum) na Slovensku. 
Monitorovanie podnikovej reštrukturalizácie na Slovensku sa naďalej realizuje formou 
správ o dôležitých prípadoch spracovaných formou štandardizovaných kariet (Fact 
sheet). Aj z týchto podkladov spracováva Nadácia správy o reštrukturalizácii 
podnikov a zmenách v zamestnanosti v členských štátoch EÚ.  
Ak zrátame príspevky za Slovenskú republiku, ktoré IVPR a jeho predchodca 
spracovali pre Nadáciu od r. 2002, tak doteraz bolo spracovaných a zaslaných cez 
elektronický komunikačný systém projektu Network viac než 600 informácií, správ či 
podkladových štúdií o Slovensku.  
 
Dostupnosť výsledkov 
Všetky doterajšie príspevky IVPR splnili požadované náročné kritériá kvality a sú 
publikované a voľne dostupné na web stránke Nadácie (www.eurofound.europa.eu). 
Väčšina príspevkov IVPR bola využitá aj pri spracovaní tematických, alebo 
odvetvových porovnávacích štúdií za EÚ. Charakteristika jednotlivých výstupov IVPR 
do projektu Network je pravidelne uvádzaná aj vo výročných správach o činnosti 
IVPR a na jeho web stránke (www.ivpr.gov.sk).  
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