Európsky inštitút pre
rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE v
skratke 2018
Európska komisia ani žiadna iná osoba konajúca v jej mene nie je zodpovedná za použitie týchto informácií.
Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie 2018. © Európska únia 2018
Opakované použitie je povolené len s uvedením zdroja. Politiku v oblasti opakovaného použitia dokumentov Európskej komisie upravuje
rozhodnutie 2011/833/EÚ (Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39). Na akékoľvek použitie alebo reprodukciu fotogra í alebo iného materiálu, na ktorý sa
nevzťahujú autorské práva EÚ, je potrebné povolenie priamo od držiteľov príslušných autorských práv.

O inštitúte EIGE
Kto sme?
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je jedinou agentúrou Európskej únie zameranou
výhradne na rodovú rovnosť.
Vďaka veľkému objemu zhromaždených a vypracovaných zdrojov je inštitút EIGE centrom
poznatkov EÚ pre rodovú rovnosť.

Čo robíme?
Pracujeme na tom, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi stala realitou v EÚ aj mimo nej
a aby každý mohol mať v živote rovnaké príležitosti bez ohľadu na rod. Výskum inštitútu
EIGE pripravuje prostredie na lepšie porozumenie rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach
života a na lepšiu informovanosť o tejto problematike.
Identi kujeme rozdiely medzi ženami a mužmi a zhromažďujeme a analyzujeme údaje
o rodových rozdieloch. Poskytovaním praktických informácií založených na dôkazoch
podporujeme tvorbu politík EÚ tak, aby sa Európa čoraz viac približovala k rodovej rovnosti
a aby sa zlepšil život žien aj mužov.

Prečo rodová rovnosť?
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Bohatý potenciál žien ostáva stále nevyužitý v dôsledku veľkých rodových rozdielov medzi
ženami a mužmi v celej EÚ. Ak chceme vytvoriť silnejšiu, spravodlivejšiu a jednotnejšiu
Európu, musíme tieto nerovnosti odstrániť.

Rovnosť prináša rast
Zlepšením rodovej rovnosti v EÚ by sa do roku 2050 vytvorilo 10,5 milióna ďalších
pracovných miest! Miera zamestnanosti by dosiahla takmer 80 % a hrubý domáci produkt
(HDP) EÚ na obyvateľa by mohol do roku 2050 vzrásť takmer o 10 %. Tieto odhady sú
založené na našom výskume.
Inštitút EIGE je zameraný na podporovanie rodovej rovnosti. Prispievame k nej rôznymi
spôsobmi. Pozrite sa ako!

INDEX RODOVEJ ROVNOSTI: EÚ napreduje slimačím tempom
V roku 2017 sme uverejnili tretie vydanie nášho indexu rodovej rovnosti. Tento jedinečný nástroj na
meranie vyvinul inštitút EIGE.
Každý členský štát a aj EÚ ako celok sa obodujú, čo umožní lepšie porovnanie rodovej rovnosti
medzi krajinami.
V desaťročí od 2005 do 2015 sa index rodovej rovnosti EÚ zlepšil len o 4 body. 66,2 bodov pre EÚ
ako celok a individuálne výsledky za jednotlivé krajiny od 82,6 (Švédsko) po 50 (Grécko) poskytujú
veľký priestor na zlepšenie.
Index pozostáva zo šiestich hlavných oblastí, a to (moc, čas, znalosti, zdravie, peniaze a práca.
Faktor moc síce rastie najrýchlejšie, stále však má najnižšie skóre (48,5) za celú EÚ. Čas je jediným
faktorom, ktorého skóre sa v priebehu 10 rokov znížilo a v súčasnosti je na úrovni 65,7. To znamená,
že sa prehlbujú rodové rozdiely vo využívaní času na domáce práce a opatrovateľské alebo sociálne
činnosti.
Jedinečným znakom tretieho vydania indexu je prierezové porovnanie, ktoré ukazuje, ako sa vekom,
vzdelaním, zložením rodiny a rodičovstvom, krajinou narodenia alebo zdravotným postihnutím
prelínajú skutočnosti súvisiace s tým, že je niekto ženou alebo mužom.
Preštudujte si: https://eige.europa.eu/gender-equality-index 
Publikácie EIGE
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Index rodovej rovnosti 2017: Meranie rodovej rovnosti v Európskej únii (2017)
Index rodovej rovnosti 2017: Metodická správa (2017)
Index rodovej rovnosti 2017: Hlavné zistenia (2017)

Najnovšie dôležité udalosti
Vo vašom jazyku: analýzy podľa krajín
V otázkach rodovej rovnosti sa niektorým krajinám darí lepšie ako iným. Dôvody sú rôzne. Na účely
zvyšovania podpory, ktorú poskytujeme členským štátom pri vypracúvaní ich vnútroštátnych politík,
sme na základe výsledkov indexu pripravili informačné letáky o jednotlivých krajinách.
Pro ly všetkých 28 členských štátov sú vypracované v príslušnom štátnom jazyku.
Pozrite si naše webové sídlo!
Ako veľmi je rozšírené násilie páchané na ženách?
Situáciu v EÚ, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách, odráža hodnota skóre 27,5 (na
stupnici od 1 do 100).
Čím je vyššie toto skóre, ktoré je zahrnuté aj v indexe rodovej rovnosti, tým závažnejší je
fenomén násilia páchaného na ženách. Skóre ukazuje, že násilie je rozšírené, závažné a
nedostatočne nahlasované. Naše meranie sa skladá z troch úrovní – súhrnný ukazovateľ,
dodatočné ukazovatele a kontextové faktory.
Ak členské štáty ratifikujú Istanbulský dohovor, tento nástroj im môže pomôcť pri
monitorovaní niektorých foriem násilia páchaného na ženách.
Publikácia EIGE
Index rodovej rovnosti 2017: Rámec merania násilia páchaného na ženách (2017)
Kto je najzraniteľnejší?
Nejde len o rodové hľadisko. Napríklad skúsenosti osamelých rodičov sa líšia od skúseností
rodičovských párov. Na životnú skúsenosť vplýva nielen rodové hľadisko, ale aj mnoho ďalších
faktorov, ako je vek, vzdelanie, zdravotné postihnutie, život v inej krajine, ako je krajina pôvodu.
Týmto rozdielom bola venovaná osobitná pozornosť v najnovšom vydaní indexu rodovej rovnosti
EIGE. V online verzii indexu je možné zobraziť jednotlivé ukazovatele prierezovo podľa nerovností.
Celá správa o priereze nerovností bude uverejnená v roku 2018.
Publikácie EIGE
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Rodová rovnosť musí platiť pre každého: rodová rovnosť a zdravotné postihnutie (2018)
Index rodovej rovnosti 2017: Prierez nerovností (2018)

UPLATŇOVANIE HĽADISKA RODOVEJ ROVNOSTI: Rod je vždy
otázkou
Neviete, či sa otázky rodovej rovnosti týkajú vašej práce? Týkajú a pomôžeme vám zistiť ako.
Na platforme pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti poukazujeme na význam rodovej rovnosti
pre 19 politických oblastí, od rybolovu až po kultúru. Nájdete tu odporúčania o najlepších spôsoboch
začlenenia aspektu rodu do týchto oblastí.
Rodová rovnosť sa môže javiť ako abstraktný koncept, preto sme vypracovali návod, ako
postupovať. Pri príprave, navrhovaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení politík, regulačných
opatrení a programov na rozpočtové hospodárenie použite naše nástroje. Vaša organizácia tak
môže dosiahnuť lepšiu úroveň rodovej rovnosti.
Nie ste tvorcom politiky? Každý člen spoločnosti musí vedieť o týchto skutočnostiach: informujte
sa!
Preštudujte si: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming 
Publikácia EIGE
Metódy a nástroje inštitútu EIGE (2017)
Zohľadňuje národný parlament rodové hľadisko?
Použitie náš nový online nástroj a zistite to. Parlamenty členských štátov EÚ môžu použiť tento
nástroj na identi kovanie svojich silných a slabých stránok, čo sa týka rodovej rovnosti.
Ženy tvoria menej ako tretinu poslancov parlamentu v jednotlivých členských štátoch, čo
neprispieva k rodovo vyváženému rozhodovaniu. Predstavuje to problém pre demokratickú
spoločnosť.
Tento nástroj má aj všeobecnú verziu, ktorá je prístupná pre každého.
Pozrite si naše webové sídlo.
Rodové rozpočtovanie
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Rodové hľadisko musí byť jeden z rozhodujúcich faktorov pri tvorbe politík, aby sa v plnej miere
využil potenciál rodovej rovnosti. Platí to aj pre rozpočtové plánovanie.
Ako môžeme zabezpečiť, aby sa verejné nancie rozdeľovali spravodlivo? Pri prideľovaní verejných
zdrojov pomáha zohľadňovať potreby žien a mužov rodové rozpočtovanie. Naša platforma na
uplatňovanie rodového hľadiska vám môže pomôcť pri plánovaní a zavádzaní inkluzívnych
rozpočtov.
V roku 2018 budeme pracovať na súbore nástrojov pre rodové rozpočtovanie určenom pre Európsku
úniu, aby mohla sledovať výdavky súvisiace s rodovou rovnosťou vrátane európskych štrukturálnych
a investičných fondov. Skúmame tiež spôsoby koordinácie iniciatív v oblasti rodovej rovnosti
a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktoré podporuje Európsky sociálny fond
a Európsky fond regionálneho rozvoja.
Publikácia EIGE
Rodové rozpočtovanie (2017)
Nástroj GEAR: odteraz aj vo vašom jazyku!
Štatistiky potvrdzujú, že v odvetví výskumu a inovácií stále dominujú muži. Spolu s Európskou
komisiou sme vypracovali online súbor nástrojov – rodová rovnosť v akademickej obci a vo
výskume alebo GEAR (Gender Equality in Academic and Research Organisations).
Tento súbor nástrojov poskytuje informácie a pokyny k tomu, ako dosiahnuť lepšiu rodovú
vyváženosť vo výskumných inštitúciách. Odteraz môžete nástroj používať vo svojom jazyku! Na
našej webovej lokalite nájdete všetkých 23 jazykových verzií tohto nástroja.
Pozrite si naše webové sídlo: Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti – Nástroje 
Publikácia EIGE
Štrukturálne zmeny v oblasti výskumu (2017) (v 23 jazykoch EÚ)

RODOVO MOTIVOVANÉ NÁSILIE: Príčina a dôsledok rodovej
nerovnosti
Násilie páchané na ženách je príčinou aj dôsledkom rodovej nerovnosti. Dôležitou súčasťou našej
práce sprístupnenie zdrojov na jeho ukončenie.
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Práca inštitútu EIGE sa zameriava na výskum, štatistiku a odborné poznatky s cieľom pomôcť
pochopiť tento problém a spôsob, akým vplýva na naše spoločnosti. Spolupracujeme s inštitúciami
EÚ a členskými štátmi, čím prispievame k vytvoreniu lepšieho synergické účinku a k zefektívneniu
nášho úsilia na odstránenie násilia.
Preštudujte si: https://eige.europa.eu/gender-based-violence 

Najnovšie dôležité udalosti
De nície a zber údajov
Rôzne de nície a metódy zberu údajov sťažujú zhromažďovanie spoľahlivých a porovnateľných
štatistík o domácom násilí v EÚ.
Prečo potrebujeme lepšie údaje?
Spoľahlivé a porovnateľné údaje sú nevyhnutné na:
pochopenie celého rozsahu násilia
pochopenie dôsledkov
posúdenie, či sú účinné politiky na boj proti násiliu
monitorovanie a zlepšenie reakcie zo strany polície a súdnictva
informovanie politických stratégov.
Spolupracujeme s členskými štátmi na vypracúvaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny o tom, ako
môžu zlepšiť zber a podávanie správ.
Publikácia EIGE
Zber údajov o domácom násilí sektormi polície a súdnictva (2018) (informačné letáky
o jednotlivých krajinách)
Účinná ochrana obetí
Rodové povedomie je v legislatíve veľmi dôležité. Z tohto dôvodu sme analyzovali smernicu EÚ
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a smernicu o právach obetí so zreteľom na osobitné potreby žien
a dievčat, s ktorými sa obchoduje na účely sexuálneho vykorisťovania.
Naše odporúčania sú zamerané na uľahčenie prístupu obetí k ich právam. Na dosiahnutie tohto
cieľa je potrebné, aby v smerniciach bolo rodové hľadisko zohľadnené.
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Publikácia EIGE
Rodovo špecifické opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2018)
Mrzačenie ženských pohlavných orgánov: problém pre EÚ
Inštitút EIGE vypracoval štúdiu zameranú na odhad počtu dievčat ohrozených mrzačením ženských
pohlavných orgánov v Belgicku, Grécku, Francúzsku, Taliansku, na Cypre a na Malte. Tieto škodlivé
praktiky majú mnohé dlhodobé dôsledky a môžu mať dokonca smrteľné následky.
Z nášho výskumu vyplýva, že prísne právne predpisy a dôrazné kampane na zvyšovanie
informovanosti slúžia ako silný odrádzajúci faktor. Nestačí však mať zavedené len právne predpisy,
nevyhnutná je odborná príprava pre ľudí, ktorí právne predpisy uplatňujú, ako aj zvyšovanie
informovanosti o právnych predpisoch v spoločenstvách, ktorých sa to týka.
V našej predchádzajúcej správe sme sa zamerali na počty ohrozených dievčat v Írsku, Portugalsku
a vo Švédsku.
Publikácie EIGE
Odhad počtu dievčat, ktoré sú ohrozené mrzačením ženských pohlavných orgánov
v Európskej únii: Belgicko, Grécko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus a Malta (2018)
Odhad počtu dievčat, ktoré sú ohrozené mrzačením ženských pohlavných orgánov
v Európskej únii (2015)
Kybernetické násilie: veľmi reálna hrozba
Kybernetické násilie vyvoláva stále väčšie obavy, najmä v prípade žien a dievčat, ktoré sú
najčastejším cieľom závažných foriem online zneužívania.
Naša správa o kybernetickom násilí poukazuje na potrebu väčšieho množstva údajov a uvádzajú sa
v nej odporúčania pre tvorcov politík o spôsoboch riešenia tejto novej formy násilia, ako napríklad
lepšie politické reakcie, posilnenie úsilia zameraného na zvýšenie informovanosti a odborná príprava
zohľadňujúca rodové hľadisko pre políciu.
Publikácia EIGE
Kybernetické násilie páchané na ženách a dievčatách (2017)

PEKINSKÁ AKČNÁ PLATFORMA: Naša práca slúži na podporu
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rozhodovacieho procesu
Inštitút EIGE má dôležitú úlohu pri monitorovaní pokroku v oblasti rodovej rovnosti v Európskej únii.
Krajina predsedajúca Rade EÚ môže každý rok požiadať náš inštitút, aby sa zaoberal bližšie jednou
z 12 oblastí Pekinskej akčnej platformy. Na základe nášho výskumu predsedníctvo vydáva politické
odporúčania pre vybranú oblasť.
Pekinská akčná platforma je celosvetovým záväzkom na posilnenie postavenia žien, ktorý bol prijatý
na 4. svetovej konferencii o ženách v roku 1995. Podporujeme EÚ a jej členské štáty pri
monitorovaní tohto medzinárodného záväzku.
Preštudujte si: https://eige.europa.eu/beijing-platform-for-action 

Najnovšie dôležité udalosti
Rodová segregácia vo vzdelávaní a na trhu práce
Znie vám to povedome: chlapci sú lepší na čísla a dievčatá sú starostlivejšie? Hlboko zakorenené
stereotypy posilňujú rodovú nerovnosť a sú prekážkou hospodárskeho rastu. Z nášho výskumu
vyplýva, že dievčatá a chlapci si študijné odbory vyberajú podľa tradičných rodových úloh.
V roku 2014 muži tvorili len 26 % zamestnancov v odvetví vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej
starostlivosti. V povolaniach v oblasti vedy, technológií, strojárstva a matematiky pracovalo len 14 %
žien. Za posledné desaťročie sme zaznamenali len malé zlepšenie.
V oblasti informácií, komunikácií a technológií (IKT) tvoria ženy len 17 % zamestnancov. Všeobecný
nedostatok odborníkov v oblasti digitálnych technológií a IKT sa pre Európu stáva skutočným
problémom. V EÚ sa v súčasnosti ťažko hľadajú mladé dievčatá, ktoré uvažujú o technologickej
oblasti. Táto skutočnosť je vo veľkej miere vyvolaná stereotypmi. V našej správe o ženách
a mužoch v oblasti IKT sme sa zamerali na spôsoby, ako využiť potenciál žien v tomto rastúcom
odvetví.
Vypracovali sme aj súbor osvedčených postupov nato, ako zatraktívniť odvetvie IKT pre ženy
a pomôcť im v kariérnom raste zosúladením pracovného a súkromného života. K dispozícii je tiež
nástroj, v ktorom sú uvedené odporúčania a možné riešenia pre podniky v sektore IKT. Preštudujte si
a používajte tento nástroj!
Publikácie EIGE
Štúdium a práca v EÚ: rozdelené podľa rodu (2018)
Štúdium v EÚ: rozdelené podľa rodu (2018) (informačný leták)
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Práca v EÚ: ženy a muži na opačných koncoch (2017) (informačný leták)
Ženy a muži v oblasti IKT: šanca na lepšie zosúladenie pracovného a rodinného života
(2018)
Rod v digitálnom svete
Digitálny svet ponúka rôzne príležitosti, ale predstavuje aj riziká pre mladých ľudí, ktoré nemusia byť
pre dievčatá a chlapcov rovnaké.
Pochopiť zložité vzťahy medzi rodom a digitálnym svetom môže pomôcť náš nový výskum.
Zameriame sa na rôzne digitálne trendy, počnúc novými spôsobmi sociálnej a politickej
angažovanosti v súvislosti s rizikami, ako napríklad body shaming, sexting, kybernetické násilie,
radikalizácia a falošné správy.
Výsledky tejto štúdie sa uverejnia v roku 2018. Pozrite si naše webové sídlo!
Publikácie EIGE
Mládež, digitalizácia a rodová rovnosť (2018) (pripravuje sa)
Rodová rovnosť a mládež: Príležitosti a riziká digitalizácie (2018) (informačný leták)
Rodová rovnosť a digitalizácia v Európskej únii (2018) (informačný leták)
Za hranicami EÚ
Posilnenie väzieb s krajinami zapojenými do procesu rozširovania EÚ
Na našej spoločnej ceste k rodovej rovnosti začal inštitút EIGE svoj štvrtý projekt so západným
Balkánom a Tureckom. Jeho cieľom je zlepšiť monitorovanie rodovej rovnosti vo verejných
politikách, právnych predpisoch a praxi.
Tento rok inštitút EIGE pomáha pri príprave národných indexov rodovej rovnosti v tomto regióne.
Kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny musia v rámci svojich príprav na členstvo v EÚ
zabezpečiť začlenenie rodového hľadiska do tvorby politík.

Akým spôsobom ešte prispievame?
Poskytovaním ľahko dostupných údajov
Koľko žien je medzi členmi správnej rady verejnoprávnej vysielacej stanice v Portugalsku? Aká je
rovnováha žien a mužov vo výboroch pre životné prostredie v Európskom parlamente? Koľko žien a
mužov žije v Poľsku?
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Databáza rodových štatistík inštitútu EIGE je základňou všetkých štatistických informácií o rodovej
rovnosti. Je to jeden interaktívny a ľahko použiteľný nástroj, kde sú sústredené všetky údaje.
Preštudujte si databázu a extrahujte potrebné údaje podľa rôznych hľadísk. Databáza sa neustále
aktualizuje.
Preštudujte si: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs 
Pomáhame Európe komunikovať
Nie ste si istý, aké slovo máte použiť? Online slovník a tezaurus inštitútu EIGE obsahuje presné
a aktuálne de nície kľúčových výrazov súvisiacich s rodovou rovnosťou. Týmto prispievame
k spoločnému porozumeniu v celej EÚ.
Prvé jazykové verzie v nemčine, angličtine, francúzštine a litovčine sú už k dispozícii na našom
webovom sídle. Všetky preklady budú k dispozícii do roku 2020.
Náš glosár sa rovnako ako jazyk neustále vyvíja a mení. Navrhnite aktualizácie a obohacujte ho s
nami.
Preštudujte si: https://eige.europa.eu/thesaurus 
Poskytujeme prístup k rozsiahlym zdrojom
Stredisko pre zdroje a dokumentáciu (RDC) inštitútu EIGE s viac než 500 000 zdrojmi je jednotným
kontaktným miestom pre poznatky v oblasti rodových otázok. Oboznámte sa s našimi zbierkami
politických dokumentov, kníh, článkov, štúdií, špecializovaných databáz a inými materiálmi.
Spolupracujeme s poprednými európskymi dokumentačnými a informačnými centrami, ktoré sa
špecializujú na rodovú rovnosť.
Mnohé z týchto zdrojov nie sú k dispozícii v iných verejných knižniciach.
Preštudujte si: https://eige.europa.eu/library/about 
Spájanie expertov a nadšencov
Ak hľadáte partnerov do diskusie alebo chcete spropagovať svoju prácu – EuroGender je tým
správnym miestom.
Online platforma inštitútu EIGE je vynikajúce miesto na hľadanie a výmenu skúseností s rodovou
rovnosťou. Po registrácii sa môžete spojiť s tvorcami politík, odborníkmi a organizáciami
pôsobiacimi v tejto oblasti z celej EÚ. Požiadajte ich o radu a podeľte sa o svoje názory.
Pripojte sa k nám: http://eurogender.eige.europa.eu 
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Pozorne sledujte naše webové sídlo, kde inštitút EIGE už čoskoro zverejní ešte viac zaujímavých
informácií z výskumu a správ.
Kampaň Biela stužka
Antonio Tajani
Európska únia, predseda Európskeho parlamentu

Boj proti násiliu páchanému na ženách je boj, na ktorom sa musí podieľať každý z nás. Je
našou povinnosťou zastať sa žien tak, že upozorňujeme na túto nespravodlivosť.


Korene násilia páchaného na ženách spočívajú v rodovej nerovnosti. Dochádza k nemu aj preto, že
mu príliš často príliš často nevenujeme pozornosť, a to tak celá spoločnosť, ako aj jednotlivci.
Kampaň Biela stužka je najväčšou kampaňou na svete určenou mužom, aby sa zapojili do boja proti
násiliu páchanému na ženách. Nosením bielej stužky muži navonok signalizujú, že sa nikdy
nedopustia násilia na ženách, nebudú ho tolerovať ani nebudú o ňom mlčať.
Vyzývame vás k akcii:
1

Získajte informácie o násilí a hrozbách, ktorým čelia ženy zo strany mužov.

2

Protestujte proti sexistickým rečiam a vtipom na svojom pracovisku, v škole a v rodine.

3

Prehodnoťte svoj postoj a správanie, či neprispievajú k problému.

4

Buďte vzorom pre chlapcov. Ukážte, že byť mužom neznamená kontrolovať alebo ovládať
iných.

5

Povedzte o kampani svojim priateľom a rodine.

6

Zvyšujte na svojom pracovisku alebo v škole informovanosť o násilí páchanom na ženách.

Neváhajte a staňte sa naším ambasádorom:
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/white-ribbon 

Poďme sa porozprávať
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Inštitút EIGE vždy so zanietením zverejňuje nové správy a s potešením poskytuje informácie aj širšej
verejnosti. Informujte sa o všetkých aktivitách inštitútu EIGE online na našom webovom sídle
a prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov.
Všetky naše publikácie sú k dispozícii na webovom sídle inštitútu v Stredisku pre zdroje a
dokumentáciu (RDC) a kníhkupectve EU Bookshop.
Vstup do strediska RDC sa nachádza na prvom poschodí našich kancelárií vo Vilniuse, na Vilniaus
Gatvė 10. Stredisko RDC je otvorené od pondelka do piatka od 9.30 do 13.00 hod. a od 13.30 do
18.00 hod.
V prípade záujmu o podrobné informácie a informácie na účely výskumu vás radi privítame v našej
špecializovanej knižnici na štvrtom poschodí. Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete
dohovoriť stretnutie, obráťte sa na Stredisko pre zdroje a dokumentáciu na rdc@eige.europa.eu
Neváhajte sa na nás obrátiť aj v prípade akýchkoľvek iných otázok!
Ak chcete mať prehľad o aktuálnych novinkách a podujatiach,
prihláste sa na odber spravodajcu inštitútu EIGE 
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