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Pracovné podmienky v pristupujúcich 
a kandidátskych krajinách

Informaãn˘ formulár 

„Som presvedãená, Ïe roz‰írenie pomôÏe zlep‰iÈ kvalitu pracovného

Ïivota v nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch a Ïe budeme maÈ úspech pri

premene Európy na bezpeãnej‰ie a zdrav‰ie miesto — pre v‰etk˘ch.”

Anna Diamantopoulouová, európska komisárka pre zamestnanosÈ a sociálne záleÏitosti

AK¯ je kontext?
Roz‰írenie Európskej únie o 13 ìal‰ích krajín bude
prebiehaÈ postupne v etapách poãas niekoºk˘ch
nasledujúcich rokov. Prvá etapa je stanovená na 1. mája
2004, keì sa 10 krajín, ktoré sú momentálne v „prístupovej”
etape — Cyprus, âeská republika, Estónsko, Maìarsko,
Loty‰sko, Litva, Malta, Poºsko, Slovenská republika 
a Slovinsko — stane plnoprávnymi ãlensk˘mi ‰tátmi EÚ.
Zmeny, ktoré sú potrebné na zabezpeãenie hladkého
prechodu, si vyÏadujú obrovské prípravy na úrovni EÚ aj na
úrovni ãlensk˘ch ‰tátov. V pracovn˘ch podmienkach
pretrvávajú v˘znamné rozdiely napriek znaãnému zblíÏeniu
v posledn˘ch rokoch. Monitorovanie rozvojov˘ch trendov 
v európskom pracovnom prostredí prispeje k cieºu zabezpe
ãiÈ súdrÏnosÈ v novej Európskej únii.

PREâO tento prieskum? 
AÏ doteraz neexistoval Ïiadny spoloãn˘ základ pre opis
situácie t˘kajúcej sa pracovn˘ch podmienok v t˘chto
budúcich ãlensk˘ch ‰tátoch. V snahe vyplniÈ túto medzeru
zaãala nadácia v roku 2001 komplexn˘ prieskum zah⁄Àajúci
desaÈ pristupujúcich krajín a dve kandidátske krajiny,
Bulharsko a Rumunsko. V roku 2002 sa prieskum roz‰íril
na Turecko. Cieºom bolo poskytnúÈ prehºad pre politick˘ch
ãiniteºov EÚ pokú‰ajúcich sa sformovaÈ kontúry novej
Európskej únie. V˘sledky tohto prieskumu vytvárajú
momentku pracovn˘ch podmienok v pristupujúcich 
a kandidátskych krajinách (skráten˘ch na „PaKK” v tomto
letáku). Dotazníkov˘ prieskum, ktor˘ obsahuje otázky, ako
sú faktory fyzického rizika aÏ po schémy pracovného ãasu,
je rovnak˘ ako dotazník, ktor˘ pouÏila nadácia v troch
predchádzajúcich prieskumoch pracovn˘ch podmienok 
v ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ, vykonan˘ch v rokoch 1990, 1995 
a 2000. Toto umoÏÀuje vykonaÈ urãité porovnanie medzi
t˘mito dvomi skupinami krajín.  

AKÉ sú v˘sledky prieskumu?

·truktúra pracovn˘ch síl

KaÏd˘ piaty pracovník (21 %) v PaKK sa
podieºa na  poºnohospodárstve, priãom v EÚ je
to kaÏd˘ dvadsiaty (5 %).

V PaKK je oveºa menej ºudí (47 %)
zamestnan˘ch v sektore sluÏieb ako 
v EÚ (66 %).

V PaKK je menej pracovníkov s pevn˘m platom
(77 %) ako v EÚ (83 %).

Jedna desatina (10 %) pracujúcich v PaKK má
druhé zamestnanie v porovnaní so 6 % v EÚ.

Pracovníci v PaKK sú o nieão star‰í: 51 % má
viac ako 40 rokov v porovnaní so 47 % v EÚ. 

Organizácia práce 

Organizácia práce v PaKK vychádza z tradiã-
n˘ch metód priemyselnej v˘roby a je menej
orientovaná na sluÏby.

Má tendenciu byÈ menej decentralizovaná a viac
hierarchická ako v EÚ.

V PaKK sa 62 % pracovníkov sÈaÏuje na vysoké
pracovné tempo v porovnaní s 56 % v EÚ. 

Iba 63 % uvádza, Ïe ich práca zah⁄Àa aj uãenie
sa nov˘m veciam v porovnaní so 71 % v EÚ. 
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Rozdiely podºa pohlaví 

V PaKK je väã‰ia zamestnanosÈ Ïien (46 %) ako 
v EÚ (42 %).

V PaKK existuje rovnomernej‰ie rozdelenie Ïien 
v rôznych kategóriách prác a sektoroch, ako aj 
v hierarchick˘ch úrovniach. 

Existuje väã‰í podiel Ïien na vedúcich miestach 
(37 % v porovnaní s 34 % v EÚ).

Naopak, men‰í poãet Ïien zastáva menej
zodpovedné miesta, napríklad v obchode a sluÏbách
(54 % v porovnaní so 66 % v EÚ). 

Práca na skráten˘ pracovn˘ úväzok, aj keì je 
v PaKK vo v‰eobecnosti menej beÏná, je
rovnomernej‰ie rozdelená medzi pohlaviami: 9 % 
Ïien je zamestnan˘ch v tejto forme práce v porovnaní
s 32 % v EÚ.

BezpeãnosÈ a ochrana zdravia pri práci 
a fyzické riziká 

V PaKK si 40 % pracovníkov myslí, Ïe ich zdravie 
a bezpeãnosÈ sú ohrozené prácou v porovnaní s iba 
27 % v EÚ.

Pracovníci v PaKK sa sÈaÏujú na oveºa väã‰ie
vystavenie rôznym fyzikálnym rizikov˘m faktorom,
ako sú nebezpeãné látky, v˘pary a hluk.

Vy‰‰ie percento t˘chto pracovníkov (41 %) sa sÈa
Ïuje na únavu spôsobenú prácou v porovnaní s ich
partnermi v EÚ (23 %).

Pracovn˘ ãas

Pracovníci v PaKK pracujú dlh‰ie, priemern˘
pracovn˘ ãas je 44,4 hodiny t˘Ïdenne v porovnaní 
s 38,2 hodinami v EÚ.

38 % pracovníkov v PaKK pracuje viac ako 45 hodín
t˘Ïdenne v porovnaní s iba 21 % v EÚ.

V PaKK pracujú dlh‰ie muÏi aj Ïeny, k˘m v EÚ je
dlh‰í pracovn˘ ãas beÏn˘ iba u muÏov.

âO teraz? 
V˘sledky tohto prieskumu ponúkajú dôleÏit˘ prv˘ pohºad
na pracovné podmienky v t˘chto krajinách. Tieto v˘sledky
skúmania poskytujú pozitívny vstup do plánovania novej
roz‰írenej Európskej únie a slúÏia ako základ na
monitorovanie trendov v pracovn˘ch podmienkach 
v roz‰írenej Európe. ·tvrt˘ prieskum európskych
pracovn˘ch podmienok plánovan˘ na zaãiatok roku 2005
bude zah⁄ÀaÈ pracovníkov v 25 ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ, ako
aj v kandidátskych ‰tátoch a vybran˘ch tretích krajinách.

ëal‰ie informácie:
John Hurley at joh@eurofound.eu.int 

Práce nadácie na súvisiacich problémoch: 

Third European survey on working conditions, 2000 
Tretí európsky prieskum pracovn˘ch podmienok, 2000 
http://www.eurofound.eu.int/publications/EF0121.htm

Ten years of working conditions in the European Union (summary)
DesaÈ rokov pracovn˘ch podmienok v Európskej únii (prehºad)
http://www.eurofound.eu.int/publications/EF00128.htm

Working conditions in candidate countries and the European Union (résumé)
Pracovné podmienky v kandidátskych krajinách a v Európskej únii (zhrnutie)
http:/www.eurofound.eu.int/publications/EF0246.htm

Working conditions in acceding and candidate countries and the European
Union (report)
Pracovné podmienky v pristupujúcich a kandidátskych krajinách 
a v Európskej únii (správa) 
http:/www.eurofound.eu.int/publications/EF0306.htm

Working conditions surveys 
Prieskumy pracovn˘ch podmienok
http://www.eurofound.eu.int/working/surveys.htm

Working conditions survey in acceding and candidate countries 
Prieskum pracovn˘ch podmienok v pristupujúcich a kandidátskych krajinách 
http://www.eurofound.eu.int/working/ccseminar.htm

Tabular data by country (ACC survey)
Tabuºkové údaje podºa krajín (prieskum PaKK)
http://www.eurofound.eu.int/working/ccindex.htm

Country factsheets (ACC survey)
Formuláre faktov o krajinách (prieskum PaKK)
http://www.eurofound.eu.int/working/cc/factsheets.htm
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Práca na skráten˘ pracovn˘ úväzok je menej 
ãastá: iba 7 % pracovníkov v PaKK sú
zamestnanci so skráten˘m pracovn˘m ãasom 
v porovnaní s priemerom 17 % v EÚ.

Asociálny pracovn˘ ãas (napríklad noãná práca
alebo práca na zmeny) je beÏnej‰í v PaKK.


