Správa zo
zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Meno účastníka: Doc.PhDr.Rastislav Bednárik, CSc.
Krajina (mesto): Česká republika, Velké Bílovice
Začiatok ZPC (DEŇ a ČAS): 20.9.2012, 5:59 hod.
prekročenie hraníc (DEŇ a ČAS): 20.9. 2012, 6:42 hod.
Koniec ZPC (DEŇ a ČAS): 20.9. 2012, 15:51 hod.
prekročenie hraníc (DEŇ a ČAS): 20.9. 2012, 15:10 hod.
Účel ZPC:
Účasť na workshope „Centrope Labour market Monitoring; Expert Meeting: Thoughts for
Future“
Spôsob financovania:

cestovné
stravné
ubytovanie
vreckové
poistenie

hradil: IVPR
hradil: IVPR
hradil : hradil: hradil: IVPR

Dátum odovzdania správy zo ZPC: 21.9. 2012
Popis ZPC:
Workshop zorganizoval úrad CENTROPE, decentralizovaná kancelária Českej republiky,
Brno a konal sa vo Velkých Bíloviciach za účasti zástupcov odborníkov na trh práce Českej
republiky, Rakúska a Slovenska (účastníci za Maďarsko sa ospravedlnili). Cieľom bolo
oboznámiť sa s ďalšími výsledkami monitoringu trhu práce, vyhodnotiť doterajší priebeh
monitoringu nazvaného „Labour market monitoring tool“ a dohodnúť sa na ďalšom
pokračovaní monitoringu.
Workshop otvoril a viedol Miroslav Pala, vedúci decentralizovanej CENTROPE kancelárie
ČR. Na úvod sa predstavili účastníci workshopu, kde za Českú stranu boli prítomní pp. Eva
Toušková z Brnenského úradu práce, pracovníci Mendelovej Univerzity Brno – Petr
Rozmahel, Luděk Kouba a Marek Litzman. Za Slovenskú stranu boli prítomní pp. Viktória
Fogelová a Pavol Gavalec z UPSVR Trnava a Rastislav Bednárik z IVPR, Bratislava. Za
Rakúsku stranu boli prítomní Friedrich Streicher (AMS Niederösterreich) a Peter Bencsics
(AMS Burgenland). Po oboznámení sa s aktuálnym stavom vývoja monitorovacieho nástroja
európskej siete regionálneho trhu práce (p.Pala), boli účastníci obšírne informovaní
o priebehu monitorovania trhu práce regiónu CENTROPE a o výsledkoch analýzy údajov
pracovníkmi Mendelovej univerzity Brno, Provozně technologickej fakulty. Informovali
o vývoji nezamestnanosti a voľných pracovných miestach za dopredu vytipované a členmi
pracovnej skupiny odsúhlasené profesie. Pre nedostatok údajov sa upustilo od sledovania
vývoja miezd 10 vybraných profesií. Nasledovala diskusia zameraná na otázky a odpovede
ohľadne výsledkov monitoringu v jednotlivých častiach sledovaného regiónu. Ďalšie
rokovanie bolo potom zamerané na prediskutovanie aktuálnych otázok monitoringu. Bol
vyslovený súhlas s pokračovaním monitoringu situácie v krajoch regiónu CENTROPE čo sa
týka počtu nezamestnaných i počtu ponúkaných pracovných miest v tých istých profesiách
ako doteraz (kuchár, čašník, mäsiar, murár, šofér, logistický pracovník, zvárač, obsluha CNC
strojov, IT špecialista a opatrovateľ/ka), a to so štvrťročnou periodicitou. Takisto bol
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vyslovený súhlas s formátom prezentovaných údajov (najmä formou grafov zobrazujúcich
vývojové rady). Pripomienky boli vznesené voči interpretácii údajov získaných použitím
indexov. Taktiež bol vyslovený súhlas s výmenou podrobných údajov o nezamestnanosti
medzi jednotlivými regiónmi 4 zúčastnených krajín.
Účastníci boli oboznámení s ekonomickou stránkou projektu – keď na roky 2013 – 2014 sa
predpokladá úsporný režim vzhľadom na to, že zatiaľ má projekt finančné krytie do konca
roka 2012 a o ďalšom financovaní sa rozhodne na budúci mesiac na stretnutí riadiacej
skupiny v Burgenlande.
R. Bednárik oboznámil účastníkov so záujmom rozšíriť monitoring profesií na krajiny
zoskupené v iniciatíve Danube Strategy (14 krajín). M. Pala sa vyjadril v tom zmysle, že pri
zabezpečení finančného krytia sa takejto aktivity zúčastní aj jeho kancelária.
Podrobnejší záznam o workshope a záveroch rokovania vypracuje koordinátor.
Privezené pracovné materiály sú archivované u účastníka ZPC.
Bratislava 21.9. 2012
Vypracoval: Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.
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