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VPLYV KRÍZY COVID-19  
NA KOLEKTÍVNE ZMLUVY V EURÓPE (BARCOVID) 

  
Úvodné stretnutie pre krajiny Vyšehradskej skupiny   

14. október 2021 [13:30 – 15:30] 
 

Cieľom projektu BARCOVID („The impact of the Covid-19 crisis on Collective Agreements in 

Europe“) je preskúmanie dopadov pandemickej situácie na procesy a výsledky kolektívneho 

vyjednávania v 32 krajinách, vrátane krajín Vyšehradskej skupiny. Projekt má za cieľ 

zodpovedať tri výskumné otázky: 

1. Akým spôsobom vplývala pandemická kríza Covid-19 a s ňou súvisiace vládne opatrenia na sociálny 

dialóg v krajinách EU-27 a piatich kandidátskych krajinách 

2. Mala pandémia Covidu-19 dopad na obnovenie kolektívnych zmlúv, a ak áno, menili sa signatári, 

úrovne vyjednávania a podniky/organizácie, ktoré sú do sociálneho dialógu zapojené? 

3. Ovplyvnili dôsledky Covidu-19 doložky dojednané v kolektívnych zmluvách, týkajúce sa prijímania a 

prepúšťania zamestnancov, miezd, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania digitálnych 

technológií (napr. práca na diaľku), organizácie práce a dohľadu? 

 

Cieľ workshopu: toto úvodné stretnutie bude slúžiť na prvé nahliadnutie na vyššie spomenuté 

otázky, s pomocou národných expertov a účastníkov sociálneho dialógu, spolu s interaktívnou 

diskusiou medzi všetkými účastníkmi. Na konci workshopu sa snažíme lepšie porozumieť situácii 

vyjednávania v konkrétnych krajinách, ako aj potenciálne identifikovať novo vyjednané kolektívne 

zmluvy v každej jednej krajine.  

 

Workshop bude prebiehať v anglickom jazyku, pričom simultánne tlmočenie do slovenského, 

maďarského a poľského jazyka bude zabezpečené.  

Prosím zaregistrujte sa do 12. októbra 2021 (vrátane) prostredníctvom nasledovného odkazu: 

https://forms.gle/ihDDiiRyApvhfchU9  

https://forms.gle/ihDDiiRyApvhfchU9
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AGENDA 

 

Čas Téma Moderátor(y) 

13:30 – 

13:40 

Privítanie účastníkov a účastníčok a 

prezentovanie cieľov stretnutia 

Marta Kahancová (CELSI), 

Paulien Osse 

(Wageindicator) 

13:40 – 

13:45 

Pandémia Covid-19, práca na diaľku a 

kolektívne vyjednávanie 

Inga Sabanova, Friedrich 

Ebert Stiftung 

Competence Centre 

Future of Work 

13:45 – 

14:00 

Čo stanovujú zmluvy v krajinách 

Vyšehradskej skupiny? Výsledky projektu 

COLBAR 

Gábor Szüdi (CELSI) 

14:00 – 

14:20 

Predstavenie projektu BARCOVID (krátke 

video a prezentácia) 

Kea Tijdens (University of 

Amsterdam/AIAS-HSI) 
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AGENDA 

Čas Téma Moderátor(y) 

14:20 – 

14:30 

Prezentácia o možných vplyvoch Covidu-

19 na doložky vyjednané v kolektívnych 

zmluvách na Slovensku 

Vladimír Tonka                            

(Zväz zamestnávateľov 

energetiky Slovenska) 

14:30 – 

14:40 

Prezentácia o možných vplyvoch Covidu-

19 na doložky vyjednané v kolektívnych 

zmluvách v Maďarsku 

Imre Szilárd Szabó 

(Munkástanácsok, KRE) 

14:40 – 

14:50 

Prezentácia o možných vplyvoch Covidu-

19 na doložky vyjednané v kolektívnych 

zmluvách v Česku 

Alena Paukrtová 

(Českomoravská 

konfederace odborových 

svazů) 

14:50– 

15:00 

Prezentácia o možných vplyvoch Covidu-

19 na doložky vyjednané v kolektívnych 

zmluvách v Poľsku 

Przemek Pytel 

(Solidarnosc) 

15:00 – 

15:20 

Plenárna diskusia Marta Kahancová (CELSI) 
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15:20 – 

15:30 

Zhrnutie výsledkov a ďalšie kroky Paulien Osse 

(Wageindicator) 


