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IVPR - Inštitút pre výskum práce a rodiny
¾ Príspevková, vedeckovýskumná inštitúcia v
rezorte MPSVR SR, financovanie na základe
kontraktu na príslušný kalendárny rok
¾ Od roku 2003-zlúčenie 3 výskumných inštitúcií
¾ Aplikovaný výskum v oblasti :
• rodiny a sociálnych vecí, rodovej rovnosti,
• trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých
vzťahov,
• bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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Aktivity IVPR
• Nad rámec úloh kontraktu sa IVPR angažuje aj v iných
vedecko-výskumných projektoch v spolupráci s
domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami.
(EU Foundation Dublin, Eurocare, ANED, Interlinks
apod.)
• Vedecko-výskumné aktivity sú základom pre bohatú
publikačnú činnosť a pre organizáciu rozličných
vedecko-výskumných podujatí.
• Okrem výskumnej, publikačnej a vedecko - organizačnej
činnosti vyvíja IVPR prostredníctvom Dokumentačného a
informačného strediska sociálnej ochrany (knižnica
DISSO) dokumentačné, rešeršné, knižničné a
informačné aktivity.
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Výskum v oblasti BOZP
• Cieľ výskumu : vytvárať najmä systémové predpoklady
pre zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce a tým prispieť
ku zvyšovaniu úrovne riadenia BOZP a kvality práce.
• Predmetom výskumu sú:
¾ výskumné úlohy riešené v rámci kontraktu uzatvoreného na
príslušný kalendárny rok so zriaďovateľom inštitútu –MPSVR SR,
¾ projekty vychádzajú z Koncepcie štátnej politiky bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci na roky 2008 až 2012 schválenej
uznesením vlády SR č. 114 z 20. februára 2008 a z programu jej
realizácie
¾ výskumná činnosť uskutočňovaná v rámci štátnych programov
výskumu a vývoja (napr. APVV) a iných grantových schém.
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Výskum BOZP
• výstupy výskumných programov sú nehmotného
charakteru,
• majú celospoločenský význam a ich zámerom je
prispieť k prevencii pracovných úrazov, chorôb
z povolania, havárií a porúch technických
zariadení,
• prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania a výchovy
v oblasti BOZP, k ochrane pracovného
a životného prostredia a k ochrane
ekonomických hodnôt.
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Výskumné úlohy a projekty: 2011-2012
1.Špecifické formy výkonu inšpekcie práce, VÚ č. 2334
•

Hlavným cieľom úlohy bolo navrhnúť vhodné formy vykonávania
štátnej inšpekcie práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci v súvislosti s diverzifikáciou podnikateľských subjektov, kratšiu
dobu existencie jednotlivých subjektov a nových foriem
zamestnávania a práce. (Hatina, Perichtová a kol.)

2. Odborná spôsobilosť osôb v oblasti bezpečnosti
prevádzky vybraných pracovných prostriedkov, VÚ
č.2333
•

Cieľom úlohy bolo navrhnúť zjednotenie súčasného systému
prípravy (základné školenie, periodické školenie, skúšky) na
odbornú spôsobilosť osôb pôsobiacich v oblasti prevádzky
vybraných pracovných prostriedkov.
(Novotný a kol.) pokračovanie 2012, finalizácia
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3. Posúdenie ochranných vlastností prostriedkov
individuálnej ochrany počas ich prevádzkového
používania. I. etapa, VÚ č.2335
Cieľom úlohy v 1. etape:
• prehľad a systematickú štrukturalizáciu aktuálnych predpisov
vzťahujúcich sa na systém ochrany prostredníctvom OOPP,
• prehľad aktuálnych typov prostriedkov osobnej ochrany a ich
systematické členenie z hľadiska významu ich ochrannej funkcie,
• prehľad aktuálnych metód a postupov pre hodnotenie úrovne
ochranného účinku prostriedkov osobnej ochrany využívaných v
súčasnom systéme posudzovania zhody výrobkov s požiadavkami
predpisov.
• Úloha sa zaoberá OOPP na ochranu života a zdravia pri práci
zamestnancov a podnikateľov fyzických osôb. –pokračovanie 2012,
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Koordinácia výskumu BOZP
• Projekt je zameraný na vykonávanie koordinácie
výskumu BOZP v SR s cieľom prehlbovať racionálnosť
tohto výskumu financovaného z verejných zdrojov.
• Prostredníctvom koordinácie výskumných a vývojových
aktivít zabezpečiť špecifikáciu požiadaviek na výskum
BOZP, ovplyvňovať tvorbu koncepčných zámerov
výskumu, jeho plánovanie a tvorbu výskumných
programov.
• Poskytovať poradenstvo v procese vykonávania
výskumu, prispievať k organizačnému zabezpečeniu
spolupráce výskumných inštitúcií a v záverečnej fáze
výskumu i k transpozícii jeho výsledkov do spoločenskoekonomickej praxe, resp. i k hodnoteniu efektívnosti
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výskumu.

Koordinačná rada výskumu BOZP
•

Za účelom koordinácie bola v roku 2010 založená tzv. „
Koordinačná rada výskumu BOZP“, (ďalej len Rada, skratka KRV
BOZP).

•

Východisko: Koncepcia rozvoja bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci prijatá vládou SR a politika Ministerstva práce a sociálnych
vecí a rodiny SR.
• Hlavným poslaním: koordinovať výskum BOZP vo všetkých jeho
etapách, od prognózovania po disemináciu výstupov do
spoločensko-ekonomickej praxe.
¾ Z hľadiska praktického pôsobenia je Rada analytickým,
informačným, poradenským, odporúčajúcim a usmerňujúcim
orgánom inštitúcií primárne vykonávajúcich výskum BOZP
financovaný z verejných zdrojov.
¾ Poslanie Rady, ciele jej pôsobenia, náplň činnosti a zastúpené
inštitúcie sú uvedené v Štatúte Rady.
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Koordinačná rada výskumu BOZP
•

V súčasnosti sú členmi Rady : (14)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Slovenská technická univerzita, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave,
Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta,
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Národný inšpektorát práce,
Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie,
Agentúra na podporu vedy a výskumu,
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky,
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení,
Republiková únia zamestnávateľov,
Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu
pred požiarmi,
Inštitút pre výskum práce a rodiny.
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Koordinačná rada výskumu BOZP
• Aktivity Rady:
• Katalóg Inštitúcií podieľajúcich sa na výskume BOZP
(27),
• Systém AG &IN – Agendy & Inštitúcie (interaktívne
informácie o najdôležitejších oblastiach výskumu BOZP
(AGENDY, AG) a inštitúciách (IN), ktoré ich na
Slovensku zabezpečujú).
• Hlavným úspechom činnosti Rady bolo spracovanie
a návrh dokumentu : „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.“
Dokument bol 9. júla 2012 schválený na porade vedenia11
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Koordinačná rada výskumu BOZP
• Rada sa schádza pravidelne dvakrát ročne na
pôde Inštitútu.
• V súčasnosti je predsedníčkou Rady riaditeľka
IVPR, doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.
• Bližšie informácie o náplni výskumných úloh,
plné texty výskumných správ a prehľad činnosti
Rady je možné nájsť na webovej stránke IVPR:
www.ivpr.gov.sk a link:
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=c
om_content&view=article&id=82&Itemid=27&lan
g=sk
12

• Ďakujem za pozornosť!
• Kontakt:
• RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
Miroslava.Kordosova@ivpr.gov.sk

13

