KRVB

ZP

Inštitút pre výskum práce a rodiny

ŠTATÚT

Koordinačnej rady výskumu
bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
v Slovenskej republike

Čl. I.
Základné ustanovenia
1 Koordinačná rada výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike (ďalej len „rada“) sa zriaďuje na základe čl. 7, ods. 2 Štatútu Inštitútu pre výskum práce a rodiny ako poradný orgán riaditeľa inštitútu.
2 Štatút vymedzuje poslanie, ciele a náplň činnosti rady, ustanovuje štruktúru
a riadenie rady a jej vzťah s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny
SR (ďalej len „MPSVR SR“).
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Čl. II.
Poslanie rady
1 Rada je výkonným odborným a organizačným orgánom koordinácie výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v SR.
2 Hlavným poslaním rady je vytváranie odborného zázemia pre naplnenie úloh
Inštitútu pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“) na úseku výskumu
BOZP ustanovených v jeho Zriaďovacej listine z 13. augusta 2003 a Štatúte
z 1. januára 2004 v znení jeho dodatkov a odborného a organizačného zázemia pre naplnenie :
a

úlohy MPSVR SR určenej § 4/f, zák. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorej MPSVR SR „zabezpečuje a usmerňuje výskumnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci“,

b

programu pre rozvoj výskumu v oblasti BOZP prijatého Uznesením vlády SR č.114/2008 ku koncepcii BOZP v SR na roky 2008 až 2012.
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Čl. III.
Ciele rady
1 Rada je analytickým, informačným, poradenským, odporúčajúcim a usmerňujúcim orgánom inštitúcií vykonávajúcich výskum BOZP uskutočňovaný výskumnou základňou SR primárne z prostriedkov verejných financií.
2 Cieľom rady je koordinovať výskum BOZP v oblasti jeho prognózovania, plánovania, programovania, vykonávania, diseminácie výsledkov, sledovania
využitia jeho výsledkov a hodnotenia efektívnosti.
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Čl. IV.
Náplň činnosti rady
Náplňou rady sú činnosti:
1 Analyticko-koncepčné
Stanovovať a špecifikovať princípy a metodologické, systémové, právne,
strategické a vecné východiská výskumných zámerov v oblasti BOZP.
2 Informačné
Vytvárať a udržiavať systém informačných zdrojov (zdroje, ktoré iniciujú potrebu výskumu, resp. ovplyvňujú jeho štruktúru) a informačných kanálov (cesty
a spôsoby získavania relevantných informácií) pre koordináciu výskumu BOZP.
Podkladom pre tvorbu uvedeného systému je spoločenská požiadavka na
výskum BOZP vyplývajúca zo:
a

štatistických ukazovateľov výskytu pracovných úrazov a iných negatívnych udalostí (štruktúra a analýza hlavných zdrojov a príčin pracovných
úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a havarijných situácií) za stanovené ucelené obdobie,
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b

štruktúry najzávažnejších zistení orgánov inšpekcie práce, štátneho
zdravotného dozoru a ostatných štátnych dozorných orgánov,

c

návrhov a požiadaviek orgánov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti
inšpekcie práce (MPSVR SR, NIP a inšpektoráty práce),

d

návrhov a požiadaviek štátneho zdravotného dozoru a ostatných štátnych dozorných orgánov nad BOZP na zameranie výskumu BOZP,

e

zámerov a cieľov programovo-politických dokumentov najvyšších štátnych a ústredných orgánov (programové vyhlásenia vlády SR, koncepcie vlády SR, národné programy a i.),

f

nadnárodných zámerov prijatých na usmerňovanie a podporu výskumu
BOZP orgánmi Európskej únie (Európska agentúra pre BOZP, Partnerstvo pre európsky výskum BOZP, Európska sieť vo výskume, rámcové
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programy EÚ) Medzinárodnej organizácie práce a Svetovej zdravotníckej organizácie,
g

sledovania a analýzy právnej základne SR (zákony, nariadenia vlády
SR, vyhlášky, technické predpisy, STN) z hľadiska potenciálnych potrieb
na výskum BOZP.

3 Monitorovacie
a

sledovať inštitucionálne zabezpečenie výskumu BOZP v jednotlivých
oblastiach,

b

sledovať aktuálne zámery (koncepcie, plány, programy) výskumu BOZP
v SR, vykonávaný výskum a jeho realizačné výstupy,

c

sledovať opatrenia v oblasti BOZP orgánov Európskej únie (Európska
agentúra pre BOZP, Partnerstvo pre európsky výskum BOZP, Európska
sieť vo výskume, rámcové programy EÚ), Medzinárodnej organizácie
práce a Svetovej zdravotníckej organizácie,

d

identifikovať spoločenské požiadavky a stanovovať spoločensky zdôvodnené potreby na zameranie a rozsah výskumu BOZP.
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4 Programovacie
Vypracúvať návrhy strategických zámerov a programovej štruktúry (programovo-obsahovej špecifikácie) výskumu BOZP podľa tematicky špecifikovaných
oblastí.
5 Usmerňovacie (odporúčacie)
Vypracúvať a predkladať inštitúciám vykonávajúcim výskum BOZP v SR návrhy, resp. odporúčania programových zámerov výskumu.
6 Metodické a koordinačné
a

zabezpečovať funkciu metodického a obsahového koordinátora pri realizácii výskumných programov vyžadujúcich účasť a kooperáciu viacerých inštitúcií a diseminácii výsledkov výskumu do praxe,
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b

vypracúvať a aktualizovať systém (formy, spôsoby, cesty, distribúcia)
prenosu výsledkov výskumu do spoločensko-ekonomickej praxe (legislatívno-právna, výchovnovzdelávacia, štátna a podniková riadiaca prax,
projektová a konštrukčná, prax preventívnych a ochranných služieb,
prax malých a stredne veľkých podnikov, prax štátnych dozorných inštitúcií, tripartitná prax, edično-propagačná prax).

7 Vyhodnocovacie
Stanovovať postupy pre objektivizované posudzovanie (hodnotenie) racionálnosti výskumu s prihliadnutím na jeho sociálnu podstatu a osobitné spoločenské poslanie.
8 Poradenské
Poskytovať poradenstvo inštitúciám vykonávajúcim výskum BOZP (resp. potenciálne vykonávajúcim) vo všetkých etapách plánovania, prípravy, vykonávania a diseminácie výsledkov výskumu.
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Čl. V.
Zúčastnené orgány a inštitúcie

Štatút

Na činnosti rady sa zúčastňujú nasledovné orgány a inštitúcie (ďalej len „inštitúcie“):
a

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

b

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,

c

Slovenská technická univerzita, Materiálovo-technologická fakulta,

d

Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta,

e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

f

Národný inšpektorát práce,

g

Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie,

h

Výskumný ústav chemickej technológie, a.s.,

i

Agentúra na podporu vedy a výskumu,

j

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky,

k

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení,

l

Republiková únia zamestnávateľov,

m

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu
pred požiarmi,

n

Inštitút pre výskum práce a rodiny.
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Čl. VI.
Členstvo v rade
1 Zúčastnené inštitúcie sú v rade zastúpené členmi.
2 Členov menuje riaditeľ Inštitútu pre výskum práce a rodiny na základe návrhu
štatutárnym predstaviteľom zúčastnenej inštitúcie.
3 Členstvo v rade je dobrovoľné a čestné.

Čl. VII.
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Organizácia a riadenie rady
1 Organizačná štruktúra rady je nasledovná:
a

predseda,

b

podpredseda,

c

tajomník,

d

členovia.

2 Funkciu predsedu rady vykonáva riaditeľ IVPR.
3 Funkciu podpredsedu rady vykonáva člen zastupujúci MPSVR SR.
4 Funkciu tajomníka rady vykonáva člen určený predsedom rady.
5 Pravidelné rokovanie rady sa uskutočňuje 2 krát v kalendárnom roku. O mimoriadnom rokovaní rozhoduje predseda.
6 Rokovanie zvoláva tajomník na požiadanie predsedu.
7 O prijatých záveroch rokovania rady rozhoduje predseda.
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8 Prípravu podkladov na rokovanie a vyhotovenie záznamu z rokovania zabezpečuje tajomník rady.
9 Potrebné organizačné aktivity súvisiace s poslaním a činnosťou rady v období
medzi rokovaniami rady vykonáva jej tajomník.

Čl. VIII.
Vzťah k MPSVR SR
1 Výsledné materiály vypracované v rámci čl. IV, body 4 a 5 štatútu budú po prerokovaní v rade predkladané MPSVR SR a ostatným dotknutým inštitúciám.
2 Informácie o činnosti rady budú súčasťou Správy o činnosti IVPR, ktorá sa
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predkladá MPSVR SR.

Čl. IX.
Účinnosť

Štatút nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010
V Bratislave, dňa 15.12.2009
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