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Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR)
Ø

Vedeckovýskumná, príspevková inštitúcia v rezorte
MPSVR SR, kde základné financovanie je na základe
kontraktu na príslušný kalendárny rok;

Ø

Vznikol 1. 9. 2003 zlúčením:
- Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny;
- Výskumného ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny
a
- v januári 2004 sa stal jeho súčasťou aj Výskumný
a vzdelávací ústav bezpečnosti práce.

Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR)
Ø

Prioritnou oblasťou je výskumná činnosť - ide o aplikovaný
sociálny výskum v oblasti:
- sociálnej a rodinnej politiky, chudoby, sociálnej
inklúzie, práv detí, rodovo podmieneného násilia, či
sociálnych
služieb
dlhodobej
starostlivosti
pre odkázané staršie osoby a osoby so zdravotným
postihnutím;
- politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých
vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov;
- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácie
výskumu v oblasti BOZP.
Horizontálnou
prioritou
je
uplatňovanie
dimenzie v aplikovanom sociálnom výskume.

rodovej

Aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny
Ø

Nad rámec výskumných úloh kontraktu sa IVPR angažuje aj
v iných vedecko-výskumných projektoch v spolupráci
domácimi
a
zahraničnými
partnerskými
s
organizáciami (napr. EU Foundation Dublin, Eurocare,
ANED, Interlinks).

Ø

Vedecko-výskumné aktivity sú základom pre bohatú
publikačnú činnosť a pre organizáciu rozličných
vedecko-výskumných podujatí.

Ø

Okrem výskumnej, publikačnej a vedecko - organizačnej
činnosti vyvíja IVPR prostredníctvom Dokumentačného
a informačného strediska sociálnej ochrany (Knižnica
DISSO)
dokumentačné,
rešeršné,
knižničné
a informačné aktivity.

Výskum v oblasti BOZP
Ø

Cieľom:
vytvárať
najmä
systémové
predpoklady
pre zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce a tým prispieť
ku zvyšovaniu úrovne riadenia BOZP a kvality práce.

Ø

Predmetom výskumu sú:
- výskumné úlohy riešené v rámci kontraktu na príslušný
kalendárny rok;
- projekty a úlohy vychádzajúce zo Stratégie politiky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2016 až
2020 ako aj z Priorít výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v Európe na obdobie rokov 2013 – 2020;
- výskumná činnosť uskutočňovaná v rámci štátnych programov
výskumu a vývoja (napr. APVV) a iných grantových schém.

Výskum v oblasti BOZP
Ø

Výstupy výskumných úloh sú nehmotného charakteru,

Ø

majú celospoločenský význam a ich zámerom je prispieť
k prevencii pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií
a porúch technických zariadení;

Ø

prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania a výchovy v oblasti
BOZP, k ochrane pracovného a životného prostredia
a k ochrane ekonomických hodnôt.

Publikačná činnosť v oblasti BOZP
Okrem
výskumných
projektov
a výskumných správ sa výskumní
pracovníci v oblasti BOZP venujú aj
publikačnej činnosti. Vydali napr.:
Ø Encyklopedický súbor BOZP vydaný
v rámci projektu APVV-„ Aktuálne otázky
rozvoja spoločnosti“ v roku 2006;
Ø Terminologický slovník BOZP v roku
2004;
Ø Bulletin Rodina a práca s rôznymi
témami
z
oblasti
BOZP
(výchova
a vzdelávanie, OOPP, Prieskum postojov
k BOZP a pod.);
Ø Pravidelný
leták
s
informáciou
o aktivitách IVPR v oblasti výskumu BOZP;
Ø Séria
letákov:
10-toro:
Zásady
bezpečnosti práce: Kovoobrábacie stroje,
Ø CD - Strategické dokumenty politiky
BOZP v SR a iné nepravidelné vydania.

Koordinácia výskumu a vzdelávania BOZP
Ø

K neoddeliteľnej súčasti výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci patrila od roku 2010 na pôde IVPR aj koordinácia
verejne financovaného výskumu BOZP - Koordinačná rada BOZP
(2010-2014), Rada spracovala Katalóg Inštitúcií podieľajúcich sa
na výskume BOZP na Slovensku, navrhla Systém AG&IN – Agendy
& Inštitúcie, ktorý ponúkal interaktívne informácie o najdôležitejších
oblastiach výskumu BOZP, „Hlavné priority Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti výskumu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a spôsob ich financovania na roky
2012 až 2015.“

Ø

Rada
ministra
práce,
sociálnych
vecí
a
rodiny
SR
pre vzdelávanie a výskum BOZP, cieľom Rady bolo koordinovať
a navrhovať opatrenia na úseku vzdelávania a výskumu v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike
a hodnotiť ich efektívnosť. Úloha IVPR koordinátor a tajomník Rady(2014-2016), Ukončila činnosť rozhodnutím ministra PSVR SR
na konci roka 2016.

Výskumné úlohy BOZP v roku 2015-2017
Výskumný tím BOZP riešil výskumné úlohy zamerané na:
Ø

problematiku ekonomických strát z pracovných úrazov
a chorôb z povolania;

Ø

zvyšovanie odborného vzdelávania a kvalifikácie osôb
obsluhujúcich
technické
zariadenia,
konkrétne
kovoobrábacie stroje;

Ø

systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP;

Ø

riadenie psychosociálnych rizikových faktorov;

Ø

nelegálnu
prácu,
fraudulentnú
prácu,
agentúrne
zamestnávanie a ich dopady na pracovné podmienky
a BOZP.

Výskumné úlohy BOZP v roku 2015
Ø

Zvyšovanie odborného vzdelávania a kvalifikácie osôb
obsluhujúcich
technické
zariadenia
so
zameraním
na kovoobrábacie stroje. Autori správy: Novotný Miroslav;
Kordošová Miroslava.

Ø

Ekonomické vyhodnotenie strát z pracovných úrazov
a chorôb z povolania u zamestnávateľov v Slovenskej
republike
a
uplatnenie
ekonomických
zákonitostí
na celoslovenskej aj podnikovej úrovni v riadení BOZP
(motivačné prvky, ekonomická stimulácia). Autorky správy:
Kordošová Miroslava; Urdziková Jana.

Ø

Systémy riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci - pracovný stres, rizikové
správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP:
I. etapa. Autorky správy: Urdziková Jana; Kordošová Miroslava.

Výskumné úlohy BOZP v roku 2016
Ø

Systémy riadenia a ich vplyv na manažment BOZP - pracovný
stres, rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady
na BOZP: II. etapa: Riadenie psychosociálnych rizikových
faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva.
Autorky správy: Urdziková Jana; Kordošová Miroslava.

Ø

Nelegálna
práca,
fraudulentná
práca,
agentúrne
zamestnávanie a ich dopady na pracovné podmienky
a BOZP : I. etapa VÚ. Autori správy: Bednárik Rastislav;
Kordošová Miroslava.

Ø

Vypracovanie praktickej príručky pre malé podniky
a mikropodniky: „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
v malých podnikoch a mikropodnikoch“. Autorka:
Kordošová Miroslava.

Výskumné úlohy BOZP v roku 2017
V súčasnom období sa výskumníci IVPR v oblasti BOZP
zaoberajú riešením nasledovných výskumných úloh:
Ø

Komparatívna
analýza
systému
výchovy
a vzdelávania k BOZP v školskom vzdelávaní
vo vybraných krajinách EÚ.

Ø

Analýza rizík a faktorov pracovného prostredia
vo
vybraných
odvetviach
hospodárstva
SR
a obsahová analýza školských vzdelávacích
programov
vybraných
študijných
odboroch
na Slovensku.

Ø

Prieskum podmienok práce pridelenej cez agentúry
dočasného zamestnávania - II. etapa.

Výskumné úlohy v plnom znení ako aj výstupy
z ďalších aktivít sú dostupné na webovej
stránke: www.ivpr.gov.sk
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