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Šiesty európsky
prieskum pracovných
podmienok
Ako vyzerá váš pracovný život a aký je
v porovnaní s pracovným životom
iných Európanov?
Európsky prieskum pracovných
podmienok poskytuje hodnotné
informácie o vašich pracovných
podmienkach zahŕňajúc pracovný čas,
vystavovanie sa rizikám pri práci,
bezpečnosť a ochranu zdravia,
organizáciu práce, miesto výkonu
vašej práce, vyváženosť pracovného a
súkromného života, prístup k
vzdelávaniu, odmenám a celkovú
spokojnosť s prácou. Výsledky
prieskumu pomáhajú politickým
činitelom a podnikom robiť
rozhodnutia s ohľadom na spôsob,
akým ľudia pracujú na jednotlivých
pracoviskách, v jednotlivých krajinách,
v Európe – rozhodnutia, ktoré môžu
byť prínosom pre vás a vašu rodinu.

www.eurofound.europa.eu
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Viac informácií o pracovných podmienkach
Ako pracujeme dnes
Eurofound je agentúra EÚ, ktorá skúma, ako Európania žijú a pracujú a ako sa ich životy a práca
menia. Od roku 1990 uskutočňuje každých päť rokov prieskum zameraný na pracovné
podmienky v Európe. V roku 2015 prebehne šiesty a najnovší Európsky prieskum pracovných
podmienok (EWCS) nadácie Eurofound. Prieskum sa uskutoční vo všetkých 28 krajinách EÚ a
ďalších susedných krajinách a poskytne aktuálny obraz o pracovných podmienkach v
jednotlivých krajinách a v Európe. Porovnaním výsledkov jednotlivých prieskumov od roku 1990
sa zvýraznia zmeny, ktorými prechádza trh práce.
Výsledky z predchádzajúcich prieskumov boli uverejnené v správach na tieto témy:







ženy, muži a pracovné podmienky,
pracovné podmienky starnúcej pracovnej sily,
istota zamestnania a zamestnateľnosť,
zdravie a dobré pracovné podmienky,
zmeny za posledných 20 rokov,
spôsoby organizácie práce.

Kľúčové zistenia z posledného prieskumu z roku 2010 sa nachádzajú v zjednodušenom zhrnutí
na stránke www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1074.htm
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Poskytovanie aktuálnych a relevantných informácií
Nástroj na prehliadanie výsledkov prieskumu online
Pozrite si údaje z prieskumov pracovných podmienok v interaktívnom nástroji nadácie na
prehliadanie výsledkov prieskumu online
www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/results.htm
Vyberte si výsledky, ktoré chcete zobraziť a spôsob ich zobrazenia, napríklad vo forme tabuľky,
grafu, alebo interaktívnej mapy. Dostupné sú podrobné informácie o mnohých aspektoch
pracovného života vrátane tém, ako sú:


pracovné školenia,



neplatená práca doma,



práca na čiastočný úväzok,



pracovné riziká,



samostatná zárobková činnosť,



pracovný stres,



platové rozdiely medzi mužmi a ženami,



šikanovanie a obťažovanie,



veľkosť podniku,



technológie na pracovisku,



intelektuálne a emocionálne nároky,



tímová práca,



týždenný pracovný čas,



vysoké pracovné tempo,



práca počas víkendov, v noci a na zmeny,



krátke dodacie lehoty.

ef1446sk_Layout 1 9/16/2014 3:57 PM Page 4

Sledovanie zmien v trendoch

www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/index.htm
Ďalšie informácie poskytne referentka pre výskum Sophia MacGoris na adrese:

smg@eurofound.europa.eu
Eurofound je tripartitná agentúra Európskej únie a poskytuje znalosti na pomoc pri rozvoji sociálnej a
pracovnej politiky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Írsko
tel.: + 353 1 204 31 00
e-mail: information@eurofound.europa.eu web: www.eurofound.europa.eu
doi: 10.2806/8589
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Výsledky z predchádzajúcich vĺn Európskeho prieskumu pracovných podmienok od roku 1990 do roku
2010 sú dostupné bezplatne v angličtine a iných jazykoch na stránke nadácie Eurofound:

