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Realizovaním prác na projekte plánovaných do konca februára 2015 IVPR splnil 
všetky úlohy kontrahované s Eurofound v prvom roku 2014-2015 štvorročného 
kontraktu. V tomto období vypracoval tím IVPR pre projekt Network tieto hlavné 
výstupy: 
  
Príspevky do tematických porovnávacích štúdií EÚ   

V tejto oblasti boli realizované tieto štúdie:  
 
- Úloha sociálnych partnerov v Národnom programe reforiem a 

Európskom semestri 
- Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v r. 2015 
(doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.)  
 
Prvá štúdia informovala o zapojení sociálnych partnerov na vrcholovej úrovni v 
SR do prípravy a realizácie Národného programu reforiem. Druhá správa 
informovala o rozšírení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených v 
odvetviach strojárenstvo, elektrotechnika, stavebníctvo, hutníctvo a doprava na 
ďalších zamestnávateľov. 
 
- Reprezentatívnosť sociálnych partnerov v SR a v EÚ 
(Ing. Ľudovít Czíria, CSc.) 
 
Štúdia informovala o tom ako je riešená problematika reprezentatívnosti odborov 
a organizácií zamestnávateľov na vrcholovej, odvetvovej a podnikovej úrovni v 
SR. Realizovala sa spolupráca so sociálnymi partnermi a sekretariátom 
Hospodárskej a sociálnej rady.   
 
- Podpora Start-up projektov pre mladých  
- Informácia o materskej dovolenke v SR  
(Ing. Lenka Grandtnerová, PhD.) 
 
Prvá štúdia prezentovala niekoľko dobrých príkladov projektov Start-up zo SR, 
ktoré boli zamerané na podporu mladých podnikateľov. Príklady boli spracované 
v predpísanej štruktúre. V druhej, informatívnej správe boli charakterizované 
základné legislatívne podmienky regulujúce poskytovanie materskej a rodičovskej 
dovolenky v SR.  

Príspevky do štúdií o organizovanosti sociálnych partnerov 
V tejto oblasti sa realizovali tieto štúdie: 
  
- Reprezentatívnosť sociálnych partnerov v poľnohospodárstve 
- Reprezentatívnosť sociálnych partnerov vo výrobe nábytku 
(Ing. Ľudovít Czíria, CSc.)   
 



Štúdie zmapovali relevantné organizácie zamestnávateľov a odborov v týchto 
odvetviach vymedzených podľa NACE Rev. 2. išlo o organizácie, ktoré majú členov 
definovaného odvetvia, sú členom príslušných odvetvových organizácií sociálnych 
partnerov na úrovni EÚ a  uzatvárajú kolektívne zmluvy v odvetví. Informovali o 
sociálnom dialógu a pokrytí kolektívnymi zmluvami. Boli realizované v úzkej 
súčinnosti so sociálnymi partnermi pôsobiacimi v mapovaných odvetviach.   
 
Iné výstupy a aktivity 
 
- Profil SR v oblasti zamestnaneckých vzťahov a pracovných podmienok  
(Ing. Ludovít Cziria, CSc.) 
Ide o nový produkt (predchádzajúci pokrýval iba zamestnanecké vzťahy) podrobne 
charakterizujúci individuálne a kolektívne pracovné vzťahy a pracovné podmienky 
podľa stanovených parametrov, vrátane príslušnej legislatívy a dostupných údajov v 
SR, výstupov Eurofound a Eurostat.  
 
- Ročná aktualizácia údajov o pracovnom čase a mzdách za r. 2014 
(Ing. Ľudovít Czíria, CSc.) 
Priebežná aktualizácia údajov charakterizujúcich kolektívne dohodnutý pracovný čas 
a mzdový rast celkom a vo vybraných odvetviach. Podkladom boli údaje Trexima, 
s.r.o. Bratislava. Tiež bola uvedená informácia o vývoji a aktuálnej minimálnej mzde.  
 
 
Na základe úspešného ukončenia všetkých úloh kontrahovaných pre IVPR na r. 
2014-2015, Eurofound predĺžil kontrakt s IVPR pre projekt Network na r. 2015-2016.  
Ako vyplýva z predchádzajúcej priebežnej správy o aktivitách projektu Network, v 
priebehu roku 2014 tím IVPR pre tento projekt rozšírila Ing. Lenka Grandtnerová, 
PhD., pokrýva najmä oblasť zamestnanosti; kontakty: 
Lenka.Grandtnerova@ivpr.gov.sk  tel. 02/2046413.   
 
Rok 2015 je pre Eurofound osobitne významný - oslavuje 40 rokov svojej existencie. 
Bližšie informácie o histórii Eurofound sú k dispozícii na jej úvodnej web stránke 
www.eurofound.europa.eu Tu sú k dispozícii aj výstupy publikované v rámci projektu 
Network. 
V súvislosti s prípravou prác IVPR na projekte Network v r. 2015-2016 sa dňoch 25.-
26.3.2015 uskutočnila koordinačná porada zástupcov národných korešpondentov v 
sídle Eurofound v Dubline. Na porade sa prediskutovali doterajšie skúsenosti so 
zabezpečovaním práce korešpondentov ako aj obsahová náplň vybraných úloh 
stanovených na nové kontraktačné obdobie. Za tím IVPR sa porady zúčastnili 
Bednárik, Czíria a Grandtnerová. Foto zúčastnených národných korešpondentov a 
predstaviteľov Eurofound TU. 
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