
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program Európskej únie 

GR Zamestnanosť, sociálne záleţitosti a rovnosť príleţitostí  

“Pracovné vzťahy a sociálny dialóg” 

 

 

Odpovede na otázky  

politiky zamestnanosti  

pre sociálnych partnerov 

 

na Slovensku 

a v Bulharsku 

 

projekt  „BABS“ 

Kontakty: 

Kontaktná osoba Gerhard Weber 

Organizácia sequa gGmbH 

Tel.  +49 228 98238 22 

E-mail  gerhard.weber@sequa.de 

Web  www.sequa.de 

Kontaktná osoba Irina Nabokova 

Organizácia Komora saského priemyslu gGmbH 

Tel.  +49 351 42502 61 

E-mail  irina.nabokova@bsw-mail.de 

Web  www.bsw-ggmbh.de 

Kontaktná osoba Vessela  Bahchevanova 

Organizácia Konfederácia zamestnávateľov a 
priemyselníkov v Bulharsku (KRIB) 

Tel.  +359 2 981 9169 

E-mail  vessela@ceibg.bg 

Web  www.ceibg.bg 

Kontaktná osoba Aleksandar Zagorov 

Organizácia Konfederácia práce – Bulharsko 
(Podkrepa) 

Tel.  +359 2 987 2667 

E-mail  zagorov@podkrepa.org 

Web  www.podkrepa.org 

Kontaktná osoba Karel Kriz 

Organizácia Remeselná komora Trier 

Tel.  +49 651 207 128 

E-mail  kkriz@hwk-trier.de 

Web  www.hwk-trier.de 

Kontaktná osoba Marta Brodzianska 

Organizácia Integrovaný odborový zväz (IOZ) 

Tel.  +421 2 5542 4180 

E-mail  brodzianska@ioz.sk 

Web  www.ioz.sk 

Kontaktná osoba Viola Kromerová 

Organizácia Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) 
Tel.  +421 2 4924 6234 

E-mail  kromerova@szz.sk 

Web  www.szz.sk 
 

V uplynulých 50 rokoch upevňovala EÚ 

svoju vnútornú integráciu a  zároveň sa 

rozširovala o nové členské  krajiny.  

Tieto dva procesy prebiehali paralelne. 

Rastúci počet členských krajín najlepšie 

charakterizuje integráciu Európy. 

Dnešná EÚ s 27 členskými štátmi  a takmer 

500 mil. obyvateľov je bezpečnejšia, 

úspešnejšia, silnejšia a vplyvnejšia, ako 

bolo pôvodné Európske hospodárske  

spoločenstvo pred päťdesiatimi rokmi 

(6 zakladajúcich štátov s menej ako 200 

miliónov obyvateľov). 

EÚ je založená na myšlienkach mieru a 

slobody, demokracie a právnej    štátnosti, 

ako aj tolerancie a solidarity a predstavuje 

najväčší hospodársky priestor sveta, 

ktorého sme súčasťou. 

Tento projekt realizuje SEQUA gGmbH. Výsledky 

prezentované v tejto publikácii nemusia nevyhnutne 

odzrkadľovať názory Európskej komisie. 
 

 

Projekt je čiastočne financovaný 

z prostriedkov Európskej únie.  

s finančným príspevkom.Európskou 

úniou 

 

Realizácia projektov: 

 



 

 

Odpovede na otázky politiky zamestnanosti pre sociálnych partnerov  
na Slovensku a v Bulharsku, ako aj v ďalších krajinách ktoré vstúpili 
do EÚ (2004 a 2007),  ale aj pre ďalšie kandidátske krajiny - reakcia  

na svetovú  hospodársku krízu – projekt BABS
 

Ciele projektu: 
 
 

Ústrednou témou projektu je zlepšenie   
povedomia v oblasti pracovných vzťahov 
medzi sociálnymi partnermi, úradmi 
a  inštitúciami. Cieľom je vypracovanie od-
povedí na otázky zamestnanosti na Slovens-
ku a v Bulharsku, ale aj v ďalších nových 
členských a kandidátskych          krajinách 
EÚ.  Na základe nemeckých  „príkladov 
najlepšej praxe“ v oblasti      sociálneho dia-
lógu budú navrhuté kokrétne opatrenia pre 
danú krajinu.  
 
 
Na Slovensku, v súvislosti s demografickými 
zmenami a celosvetovou ekonomickou re-
cesiou, sa projekt zameriava na prípravu a 
zvládnutie zmien pomocou celoţivotného 
vzdelávania zamestnancov a vzdelávania 
rizikových skupín. Výsledkom bude príprava 
konkrétnych dohôd medzi sociálnymi part-
nermi a štátnymi inštitúciami.  
 
 
V Bulharsku budú, v spolupráci s nemeckými 
partnermi, rozpracované informácie o SD 
predovšetkým v malých a stredných podni-
koch (MSP), týkajúce sa poslania, úloh, inšti-
tucionálneho zabezpečenia úspešnej spo-
luúčasti zamestnancov-  podnikové  rady. 
 
 
 

 

 

Jednotlivé kroky projektu: 

 

1. fáza: Prípravné aktivity 

 Študijná cesta do Nemecka 

 Analýza problematiky  
      na Slovensku a v Bulharsku  

 Porovnávacia analýza                      
s Nemeckom a voľba          
„príkladov najlepšej praxe“ 

 

2. fáza: Realizácia 

 Spracovanie prvých     
výsledkov formou          
workshopov, okrúhlych     
stolov a konferencií 

 Špecifikácia výsledkov            
pre tvorbu informačnej 
broţúry 

 

3. fáza: Následná propagácia a 
šírenie výsledkov 

 Prezentácia výsledkov 
zúčastnených krajín na    
medzinárodnej konferencii 

 Distribúcia informácií            
partnerským organizáciám            
v Európe 

Partneri projektu: 

- SEQUA gGmbH (akcionári: DIHK, 

ZDH, BDI, BDA a GIZ) 

- Vzdelávací inštitút Saského hospo-

dárstva, spoločenská  s.r.o.  

- Konfederácia zamestnávateľov 

a priemyselníkov Bulharska (KRIB) 

- Konfederácia práce - Bulharsko 

(PODKREPA - asociovaná) 

- Remeselná komora Trier (HwK) 

- Slovenský ţivnostenský zväz (SŢZ) 

- Integrovaný odborový zväz (IOZ) 

 

 

 

 

  

 


