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Zámer dokumentu 
 
 Zámerom tohto dokumentu je predstaviť plánovanú štruktúru vedecko-výskumnej 
a inej odbornej činnosti Inštitútu pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“) na rok 2008. 
Dokument sa pripravuje v súlade s čl. 7 Štatútu IVPR. Primárne vychádza zo Zriaďovacej 
listiny schválenej ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, doplnenej následnými 
dodatkami, čím sa zabezpečí kontinuálne nadviazanie na doterajšie zameranie činnosti IVPR 
a pripravovaný dokument „Koncepcia zamerania a podpory rezortného výskumu v oblasti 
práce, sociálnej ochrany a rodiny do roku 2010“. 
 
 
A. Výskumné projekty na základe kontraktu so zriaďovateľom na rok 

20081 
 
1. Vytvorenie komplexného programu vzdelávania inšpektorov práce. 
      II. etapa: Koncepcia celoživotného vzdelávania v systéme inšpekcie práce vrátane      
      problematiky rodovej rovnosti 
Vypracovanie koncepcie a stratégie celoživotného vzdelávania inšpektorov práce s ohľadom 
na odborný a osobnostný rozvoj a prepojenosť na systém hodnotenia inšpektorov práce. 
Vypracovanie kompendia inšpektora práce - súboru techník a zručností inšpektora, 
(administratívne zručnosti, etický kódex, podnety pre osobný rast, angažovanosť v 
publikovaní a pod.)  

Doba riešenia: I. – XII. 2008 
Personálne zdroje: 14,5 čm 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. B. Perichtová 
Riešiteľský tím: Ing. T. Hatina 
                          RNDr. M. Kordošová 
                          Ing. S. Matulová 
                          Ing. V. Škvarková 
                          externá spolupráca 
Zadávateľ: odbor ochrany práce / sekcia práce 
  
2. Návrh podmienok uznávania odbornej spôsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany  

zdravia pri práci v členských krajinách EÚ 
      III. etapa: Riešenie nadväzuje na výsledky II. etapy so zameraním na ďalšie krajiny  

      EÚ 
Identifikácia činností v troch vybraných členských štátoch EÚ, na výkon ktorých sa vyžaduje 
osobitná odborná spôsobilosť z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci. Identifikácia podmienok nevyhnutných na vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti 
vrátane obsahu a rozsahu odbornej prípravy. Vypracovanie návrhov zmien, ktoré umožnia 
uznávať odbornú spôsobilosť získanú v SR v členských krajinách EÚ. 

Doba riešenia: I. – XII. 2008 
Personálne zdroje: 11,5 čm 
Zodpovedná riešiteľka: RNDr. M. Kordošová  
Riešiteľský tím: Ing. T. Hatina 
                          Ing. S. Matulová 
                                                 
1 Personálne zdroje vyjadrené v človeko-mesiacoch  obsahujú aj náklady na externú spoluprácu či na 
zabezpečenie terénnych výskumov v prípade, že to povaha zadania vyžaduje 



                          PhDr. B. Perichtová 
                          Ing. V. Škvarková 
                          externá spolupráca 
Zadávateľ: odbor ochrany práce / sekcia práce 
 
3.   Prehĺbenie systému riadenia rizikových faktorov práce 
      I. etapa: Identifikácia a štrukturalizácia novovznikajúcich rizikových faktorov práce 
Špecifikácia nových skutočností v systéme „človek – technika – prostredie“ vznikajúcich 
v dôsledku štrukturálnych zmien v technike a ekonomike, demografického vývoja a vplyvu 
globalizácie. Vypracovanie prehľadu a charakterizácia identifikovaných zmien a analýza ich 
vplyvu na rozvoj rizikových faktorov práce. Špecifikácia a štrukturalizácia novovznikajúcich 
i potenciálnych rizikových činiteľov. 

Doba riešenia: I. – XII. 2008 
Personálne zdroje: 10 čm 
Zodpovedná riešiteľka: Ing. S. Matulová  
Riešiteľský tím: Ing. T. Hatina 
                          RNDr. M. Kordošová 
                          PhDr. B. Perichtová 
                          Ing. V. Škvarková 
Zadávateľ: odbor ochrany práce / sekcia práce 

 
4.   Návrh na zvýšenie efektívnosti výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v 
       SR 

I. etapa: Identifikácia súčasného výskumu a vypracovanie návrhu koncepcie 
výskumu BOZP v SR 

Identifikácia výskumno-vývojových aktivít BOZP v SR (ústavy, univerzity ai.). 
Prehodnotenie systému výskumu BOZP v SR z hľadiska jeho rozsahu, orientácie 
a objektívnych spoločenských potrieb. Vypracovanie návrhu strednodobej koncepcie 
výskumu BOZP v SR. 

Doba riešenia: I. – XII. 2008 
Personálne zdroje: 12,5 čm 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. T. Hatina  
Riešiteľský tím: RNDr. M. Kordošová 
                          Ing. S. Matulová 
                          PhDr. B. Perichtová 
                          Ing. V. Škvarková 
                          externá spolupráca 
Zadávateľ: odbor ochrany práce / sekcia práce 
 
5. Bezpečná a zdravie podporujúca práca v SR vo svetle vytvárania predpokladov pre 

dôstojnú prácu 
I. etapa: Analýza legislatívneho a vecného prostredia pre implementáciu programu 
dôstojnej práce v SR 

Analýza podkladov za účelom identifikácie vzájomného prepojenia a interakcie programu 
dôstojnej práce s dôrazom na komponent bezpečnej a zdravie podporujúcej práce s ostatnými 
politikami sociálneho rozvoja (I. etapa - prvá časť)   

Doba riešenia: IX. – XII. 2008 
Personálne zdroje: 4 čm 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. B. Perichtová 



Riešiteľský tím: Ing. T. Hatina 
                          RNDr. M. Kordošová 
                          Ing. S. Matulová 
                          Ing. V. Škvarková 
Zadávateľ: odbor ochrany práce / sekcia práce 
 
6. Uplatňovanie kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov podľa Zákonníka práce, 

kolektívnych zmlúv a iných dohôd uzatváraných medzi zástupcami zamestnávateľov 
a zamestnancov v Slovenskej republike 

Efektívnosť využívania kompetencií zástupcov zamestnancov stanovených Zákonníkom práce 
a vplyv jeho novelizovanej úpravy (zák. č. 248/2007 Z. z.). Komparácia obsahu kolektívnych 
zmlúv a iných dohôd uzatváraných medzi zamestnávateľmi a zamestnancami (odbory, 
zamestnanecké rady, zamestnaneckí dôverníci). Analýza súčasného právneho stavu a príprava 
podmienok optimalizácie právnej úpravy a jej uplatňovania pre zlepšenie odmeňovania, 
vytvorenie výhodnejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania.  
 
Doba riešenia: I. – XII. 2008 
Personálne zdroje: 28,5 čm 
Zodpovedná riešiteľka: Ing. V. Škvarková  
Riešiteľský tím: Ing. M. Barošová 
                          Ing. Ľ. Cziria 
                          Ing. T. Hatina 
                          RNDr. M. Kordošová 
                          Ing. S. Matulová 
                          PhDr. B. Perichtová 
                          externá spolupráca 
Zadávateľ: odbor pracovných vzťahov  / sekcia práce 
 
7. Neformálni opatrovatelia v sektore dlhodobej starostlivosti 
    I. etapa – Situácia rodinných opatrovateľov/-liek vo svetle sociálnych štatistík 
Zámerom výskumného projektu je po určitom období (naposledy realizovaný výskum v roku 
2001) opätovne analyzovať situáciu rodinných opatrovateľov/-liek zabezpečujúcich dlhodobú 
starostlivosť o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo o staršie osoby, s cieľom 
poskytnutia serióznej informačnej základne pre prijímanie sociálno-politických opatrení na 
úseku podpory systému rodinného opatrovania a jeho previazania na komunitné plánovanie 
v sociálnych službách v rámci dlhodobej starostlivosti o odkázaných členov rodiny. V 1. etape 
projektu sa zameriame na zdroje informácií dostupné prostredníctvom sociálnych štatistík 
(najmä u poberateľov/-liek peňažného príspevku za opatrovanie) na základe spolupráce so 
zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 
Doba riešenia: I.-XII. 2008 
Personálne zdroje: 11 čm 
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 
Riešiteľský tím: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 
                          doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
Zadávateľ: odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb 
 
 
 
 



8. Nové výzvy pre rozvoj sociálnych služieb v SR 
    I. etapa – Komparácia dostupnosti a kvality sociálnych služieb pre občanov so  
    zdravotným postihnutím a starších občanov pred a po prechode pôsobnosti 
    poskytovania sociálnych služieb na samosprávne kraje a obce 
Potreba zabezpečenia a realizácie výskumného projektu vychádza z bezprostrednej skúsenosti 
výkonu štátneho dozoru v zariadeniach sociálnych služieb. Je potrebné výskumne sa zaoberať 
otázkou, či sa prechodom originálnych kompetencií v oblasti zriaďovania, plánovania 
a financovania sociálnych služieb pre starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím stali 
sociálne služby pre tieto skupiny dostupnejšie a ako je hodnotená ich kvalita. 
 
Doba riešenia: I.-XII. 2008 
Personálne zdroje: 12,5 čm 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
Riešiteľský tím: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
                          doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 
Zadávateľ: odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb 
                   odbor kontroly a štátneho dozoru 
 
9. Aktívne starnutie v kontexte trhu práce SR  
Analýza faktorov determinujúcich zamestnávanie starších pracovníkov na podnikovej úrovni, 
a to najmä v oblasti: 

o stratégií zamestnávateľských subjektov uplatňovaných pri nábore zamestnancov a 
rekognoskácie možných diskriminačných prejavov z titulu vysokého veku, 

o využívania pružných foriem organizácie práce, pracovných režimov  a pracovného 
času pri zamestnávaní starších pracovníkov, 

o pracovných podmienok, v ktorých pôsobia starší pracovníci,  
o zaobchádzania so staršími pracovníkmi v zamestnaní (kariérny rast a odmeňovanie 

starších pracovníkov, postupy uplatňované zamestnávateľmi pri prepúšťaní starších 
pracovníkov, indikácia prejavov ageismu v prístupe k zamestnaniu), 

o prístupu starších pracovníkov k celoživotnému vzdelávaniu  (vzdelávanie a príprava 
pre trh práce zamestnanca - získanie, dopĺňanie, zmena a zvyšovanie kvalifikácie ), 

o stratégií zameraných na zvýšenie zodpovednosti a ústretovosti zamestnávateľov pri 
zvýšení zamestnanosti a zamestnateľnosti starších pracovníkov.  

 
Doba riešenia:  I.-XII.2008  
Personálne zdroje: 14 čm   
Zadávateľ: Sekcia práce MPSVR SR 
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Z. Kostolná 
Riešitelia: PhDr. E. Hanzelová, CSc., PhDr. D. Kešelová  
 
10. Analýza  kvalifikačných potrieb dopytu po práci a  kvalifikačnej štruktúry  ponuky 
      práce na regionálnom trhu práce a návrhy na opatrenia regionálnej politiky 
      zamestnanosti 
Monitoring kvalifikačných potrieb dopytu po práci, kvalifikačnej štruktúry ponuky práce, 
analýza možnosti párovania kvalifikačných parametrov dopytu po práci a ponuky práce na 
regionálnej úrovni: problémy zosúlaďovania  a zdroje disparít.  
V nadväznosti na uvedenú analýzu bude posúdená možnosť saturácie kvalifikačných potrieb 
zamestnávateľských subjektov pracovnou silou z tretích krajín.  
Doba riešenia:  I.- XII. 2008 (výstupy z terénnej fázy VÚ v  VI.-VII.2008) 
Personálne zdroje: 15 čm   



Zadávateľ: Sekcia práce MPSVR SR  
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. E. Hanzelová, CSc. 
Riešitelia: PhDr. Z. Kostolná, PhDr. D. Kešelová  
 
11. Analýza špecifík zamestnávania jednotlivých skupín ekonomicky aktívneho 
        obyvateľstva vrátane analýzy príčin nerovnosti v prístupe resp. návrate na trh 
        práce  
Analýza  príčin  a špecifík  znevýhodnenia v prístupe k zamestnaniu skupín ohrozených 
vylúčením z trhu práce: absolventov škôl, občanov so zdravotným postihnutím, matiek 
s nezaopatrenými deťmi, osôb vo veku blízkom dôchodkovému veku, osôb s nízkou 
kvalifikáciou resp. bez kvalifikácie, dlhodobo nezamestnaných osôb.   
Identifikácia „vzdialenosti“ jednotlivých znevýhodnených skupín od trhu práce a indikácia   
bariér zamestnávania znevýhodnených skupín vrátane ich typológie.  
 
Doba riešenia:  I.-XII.2008  
Personálne zdroje: 18 čm    
Zadávateľ: Sekcia práce MPSVR SR   
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. D. Kešelová 
Riešitelia: PhDr. Z. Kostolná, PhDr. E. Hanzelová, CSc. 
 
12. Analýza trhu práce SR z hľadiska integrovaného prístupu k stratégii flexiistoty 
V rámci výskumnej úlohy bude skúmať prístup/cesta SR k flexiistote s identifikáciou 
problémov a cieľov súvisiacich so súčasným nastavením flexiistoty a ochrany zamestnania, 
istoty v zamestnaní a v čase nezamestnanosti. Bude sa analyzovať flexiistota v podmienkach 
SR z hľadiska prepojenosti jej jednotlivých zložiek. 
 
Doba riešenia:  I.-XII.2008  
Personálne zdroje: 6 čm    
Zadávateľ: Sekcia práce MPSVR SR   
Zodpovedný riešiteľ: externista/-tka 
 
13. Zriadenie a fungovanie Centra pre sociálny dialóg 
V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa pri MPSVR SR plánuje  
vybudovať Centrum sociálneho dialógu, ktoré by malo byť expertným zázemím pre 
sociálnych partnerov na tripartitné a bipartitné kolektívne vyjednávanie. IVPR bude 
poskytovať logistickú a expertíznu bázu pre založenie a fungovanie Centra.  
 
Doba riešenia:  I.-XII.2008  
Personálne zdroje: 7 čm 
Zadávateľ: Sekcia riadenia ESF 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Margita Barošová 
 
14. Komparatívny  a evaluačný výskum  domáceho  násilia a násilia páchaného na 
       ženách 
Realizácia reprezentatívneho terénneho výskumu domáceho násilia a násilia páchaného na 
ženách podľa pôvodnej metodiky z roku 2002 za účelom získania komparatívnych  poznatkov 
a  zhodnotenie dopadu prijatých noviel  z oblasti domáceho násilia  na riešenie prípadov 
domáceho násilia. 
 
Doba riešenia: I.- VI. 2008 



Personálne zdroje:  510 000 Sk 
Zodpovedná riešiteľka:  Mgr. B.Holubová 
Riešiteľský tím: Mgr. B.Holubová, PhDr. B. Bodnárová, CSc. 
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR 
Terénny výskum:  financovaný UNIFEM-om 
 
15. Zisťovanie názorov obyvateľov SR na úroveň, štruktúru a funkcie životného minima 
Objektivizácia životného minima v názoroch populácie SR, identifikácia sociálne 
akceptovateľných minimálnych hraníc príjmu, rozsahu materiálnych a sociálnych potrieb, 
vzhľadom na zámer MPSVR SR rekonštruovať existujúcu koncepciu životného minima. 
 
Doba riešenia: I.- XII. 2008 (predpoklad pokračovania v roku 2009-Chudoba v SR na základe 
merania subjektívnych ukazovateľov) 
Personálne zdroje:  18,5 čm 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. D. Gerbery 
Riešiteľský tím: Mgr. D. Gerbery, PhDr. B. Bodnárová, CSc., 
Zadávateľ: Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, Odbor sociálnej 
inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi MPSVR SR  
 
16. Participácia na projekte EU SILC 
Pokračovanie v analýzach dát získaných v rámci zisťovania EU SILC s dôrazom na 
subjektívne vnímanie chudoby, participácia na príprave modulov a činnosti rezortných 
pracovných skupín.  
 
Doba riešenia: I.- XII. 2008 
kontinuálne pokračovanie aktuálnych analýz v roku 2009 
Personálne zdroje:  9 čm 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. D. Gerbery 
Riešiteľský tím: Mgr. D. Gerbery, PhDr. B. Bodnárová, CSc., 
Zadávateľ: Odbor sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi MPSVR SR  
 
17. Analýza podnikovej rodinnej politiky a politiky rovnosti príležitostí žien a mužov-
      Zamestnávateľ ústretový k rodine 
Príprava novej metodiky súťaže, vrátane  dotazníka a iných príslušných podkladov. Zber, 
spracovanie, vyhodnotenie, archivácia  prihlášok a dotazníkov siedmeho ročníka súťaže, 
vypracovanie podkladovej štúdie pre vyhodnotenie ročníka a ocenenie víťazov. 
 
Doba riešenia: I.- VI. 2008 
Personálne zdroje:  9 čm 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. S. Porubänová 
Riešiteľský tím:. PhDr. S. Porubänová, Mgr. B.Holubová 
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR 
 
18. Kľúčové výzvy pre rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí a antidiskrimináciu 
Expertná analýza vnímania  a očakávaní problematiky rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí 
a antidiskriminácie u zamestnávateľov, zamestnancov a zamestnankýň, obyvateľov 
a obyvateliek SR s ohľadom na  efektivitu budúcich opatrení verejných politík 
i inštitucionálneho zabezpečenia agendy. 
 
Doba riešenia: I.- XII. 2008,  predpoklad pokračovania v roku 2009 



Personálne zdroje:  12 čm 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. S.Porubänová 
Riešiteľský tím:. PhDr. S. Porubänová, Mgr. D. Gerbery, Mgr. B.Holubová, 
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR 
 
19. Zvyšovanie kvality poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských 
        domovoch vo vybraných oblastiach 
Analýza aplikácie § 100, ods.10 a ods.11, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Doba riešenia: I.- V. 2008 
Personálne zdroje:  5 čm 
Zodpovedný riešiteľ/ka: nový zamestnanec /-nkyňa 
Riešiteľský tím: nový zamestnanec /kyňa 
Zadávateľ: Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, Odbor sociálnej 
inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi MPSVR SR  
 
20. Implementácia odporúčaní Výboru pre práva dieťaťa OSN z 8.júna 2007 (19,20,44c, 
      46) 
Návrh systému metód zberu  a analýzy údajov o deťoch, ktoré sú príslušníkmi národnostných 
menšín (rasa, etnický pôvod) a pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. 
 
Doba riešenia:  VI.-XII. 2008, predpoklad pokračovania v roku 2009 
Personálne zdroje:  7 čm 
Zodpovedný riešiteľ/ka: nový zamestnanec /kyňa 
Riešiteľský tím: nový zamestnanec /kyňa 
Zadávateľ: Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky, Odbor sociálnej 
inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi MPSVR SR  
 
 
Osobitný projekt 
Fungovanie Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany (DISSO) 
 
Pokračovanie zabezpečovania kompletných knižničných  služieb pre zamestnancov IVPR a 
širokú verejnosť v otázkach práce, sociálnej ochrany a rodiny; spolupráca s domácimi 
a medzinárodnými knižničnými sieťami. 
Doba realizácie: I.-XII.2008 
Gestorsky zabezpečuje: M. Szaboová 
Technická spolupráca: PhDr. V. Korman, M. Červenková 
 
 
B. Výskumné projekty realizované v rámci iných programov a grantových 
schém 
 
VP: Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti práce (v rámci IS 
EQUAL) 
Trojročný projekt bude v máji 2008 ukončený....  
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. B. Perichtová 



Doba trvania: I.08 - V.08 
 
VP: Projekt SIZAR (Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich 
a slabozrakých ľudí) – projekt riešený v rámci IS EQUAL 
Ide o ukončenie 3-ročného projektu. Záverečné práce budú venované senzibilizácii verejnosti 
na základe diseminácie výsledkov výskumnej práce realizovanej v rámci projektu a na 
spoluprácu pri príprave a realizácii záverečnej konferencie, ktorá sa uskutoční vo februári 
2008. 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Z. Kostolná 
Doba riešenia: I.08-II.08 
 
VP: Zručnosti vedeckej komunikácie ako predpoklad zvyšovania kvality výskumných 
inštitúcií (v rámci JPD – Bratislava Cieľ 3)  
Ide o 2. rok realizácie projektu zameraného na podporu komunikačných zručností mladých 
výskumníkov do 35 rokov. V rámci neho dôjde k experimentálnej aplikácii tréningového 
modulu na získanie a rozvíjanie komunikačných zručností u 100 mladých výskumníkov, resp. 
potenciálnych záujemcov o vedecko-výskumnú prácu, k vyhodnoteniu výsledkov 
tréningového modulu a na jeho základe k dopracovaniu metodiky na hodnotenie kvality 
zručností vedeckej komunikácie. Projekt bude ukončený v auguste 2008.  
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. K. Repková, CSc. 
Doba riešenia: I. 08 – VIII.08 
 
VP: Network (financované v rámci Dublinskej nadácie) 
Projekt je pokračovaním viacročného projektu monitorovania situácie v oblasti 
zamestnaneckých vzťahov (EIRO), pracovných podmienok (EWCO) a reštrukturalizácie 
podnikov (ERM) pre potreby Dublinskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných 
podmienok.  
Zodpovední riešitelia: Ing. L. Czíria, CSc., Ing.T. Hatina 
Doba riešenia: I.07-XII.07 
 
 Ostatné projektové aktivity mimo kontraktu so zriaďovateľom budú závislé od 
výsledkov schvaľovacieho procesu v rámci jednotlivých podporných programov. V čase 
prípravy tohto dokumentu sú v štádiu schvaľovania projekty: 
 
LIVID (Living in Dignity with Dementia) – v rámci 7. rámcového programu EÚ; gestorsky 
spracovaný Výskumným ústavom Červeného kríža vo Viedni; IVPR ako partner projektu 
 
INTERLINKS (Health System and Long-Term Care for older Persons in Europe) – 
v rámci 7. rámcového programu EÚ; gestorky spracovaný Európskym centrom pre sociálnu 
politiku a výskum vo Viedni; IVPR ako partner projektu 
 
Centrum pre výskum spoločenských aspektov zdravia (založenie centra excelentnosti) – 
v rámci výzvy APVV; gestorsky spracované Univerzitou PJ Šafárika v Košiciach; IVPR ako 
partner projektu 
 
 
C. Edukácia a rozvoj vlastných zamestnancov IVPR 
C1. Predpokladaná  organizácia a účasť na konferenciách a iných odborných 
podujatiach 



Príprava odborných podujatí  
- spolupráca pri záverečnej konferencii projektu SIZAR (február 2008), 
- seriál Pondelkové rozhovory k vybraným otázkam sociálnej politiky: 
             Sociálna politika a životné minimum (marec 2008) 
             Rodovo podmienené násilie (jún 2008) 
             Výzvy rodovej rovnosti v SR (september 2008) 
             Aktívne starnutie (október 2008)           
- záverečná konferencia k projektu Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti 
práce (máj 2008), 
- medzinárodný workshop k otázkam detskej chudoby organizovaný v spolupráci 
s Childwatch a Európskym centrom pre sociálnu politiku a výskum (september 2008), 
 konferencia „BOZP vo výskumnej činnosti“ v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky 
(november 2008), 
- ad-hoc workshopy a odborné podujatia ako súčasť aktuálne riešených výskumných 
projektov), 
-workshopy prezentujúce aktuálnu agendu IVPR a rezortu pre širšiu odbornú verejnosť  (napr. 
pre FES v roku 2008 minimálne 2-3 podujatia). 
 
Účasť na odborných podujatiach 

- aktívna účasť na  medzinárodnej konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti práce,  
- aktívna účasť na medzinárodnej konferencii CO-MAT-TECH, 
- aktívna účasť na medzinárodnej konferencii Work/Life Ballance in Europe – Possibilities 
and Constrains (v Plovdive), 
-  aktívna účasť na medzinárodnej konferencii UPDATE-Gender in Science (v Marseille), 
- účasť na iných konferenciách a iných odborných podujatiach organizovaných inými 
inštitúciami podľa vzniknutej ponuky a potreby. 
 
C2. Organizácia domácich a zahraničných študijných pobytov 
- študijné pobyty študentov rozličných fakúlt na pracovisku IVPR (najmä z odborov 
sociológia, sociálna práca a politológia) 
 
C3. Zapojenie zamestnancov do doktorandského štúdia 
- jedna tretina interných zamestnancov výskumu a vývoja IVPR bude pokračovať 
v doktorandskom štúdiu na FF UK v Bratislave a MTF STU v Trnave, 
- v doktorandskom štúdiu budú pokračovať aj vybraní externí spolupracovníci IVPR, ktorí 
s touto inštitúciou systematicky spolupracujú (napr. na úseku projektového manažmentu).  
 
C4. Účasť na vzdelávacích aktivitách 
Podľa aktuálnej potreby v jednotlivých agendách IVPR (jazykové zručnosti, zručnosti 
vedeckej komunikácie, PC zručnosti, osobitne SPSS, nová legislatíva pracovno-právnych 
vzťahov, účtovníctvo, moderný projektový manažment, atď). 

 
 
D. Iná expertízna činnosť 
 
D1. Účasť/členstvo v expertných pracovných skupinách 
Kvetoslava Repková  - členka Rady riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku  
a výskum vo Viedni, členka Rady vlády pre problematiku občanov so zdravotným 



postihnutím, členka Vedeckej rady VÚPSV v Prahe, členka odborovej komisie PhD programu 
MTF STU v Trnave v odbore Integrovaná bezpečnosť 
Sylvia Porubänová – podpredsedníčka Národnej tematickej siete EQUAL-D Rovnosť 
príležitostí mužov a žien, členka Komisie MPSVR SR pre otázky zosúladenia rodinného 
a pracovného života, členka Komisie MK SR pre kultúru znevýhodnených skupín 
obyvateľstva, nominantka novokonštituovanej Rady vlády SR  pre rodovú rovnosť 
 

Teodor Hatina  –  člen Koordinačného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
člen redakčnej rady časopisu Bezpečná práca, člen výboru Asociácie pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi 

Margita Barošová  - Komisia pre riadenie a koordináciu prác súvisiacich s Informačným 
systémom o cene práce (pri MPSVR SR), pracovná skupina (tripartitná) pre analýzu možnosti 
odpojenia minimálnej mzdy od zákonov, v ktorých je minimálna mzda referenčnou veličinou,  
poradná komisia pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 
  
Rastislav Bednárik - člen pracovnej skupiny Európskej komisie MISSOC (porovnávanie 
systémov sociálnej ochrany) 
 
Bernardína Bodnárová – členka komisie na vykonanie súťaže „Zamestnávateľ ústretový 
k rodine“ pri MPSVR SR 
 
Daniel Gerbery – člen pracovnej skupiny pre rekonštrukciu životného minima 
 
D2. Pedagogický proces na vysokých školách, univerzitách a iných edukačných 
pracoviskách 
 
Kvetoslava Repková, Beata Perichtová, Rastislav Bednárik, Silvia Porubänová, Teodor 
Hatina, Ľudovít Czíria – externí vysokoškolskí učitelia (FF UK, PdF UK, FF PU v Prešove, 
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK, UKF v Nitre, Ústav verejnej politiky FSEV UK,  
súkromná VŠ v Sládkovičove, Dubnický technologický inštitút – súkromná vysoká škola, FM 
UK v Bratislave) 
 
Kvetoslava Repková, Rastislav Bednárik, Sylvia Porubänová, Beata Perichtová, Teodor 
Hatina – školitelia a oponenti bakalárskych, magisterských, inžinierskych a doktorandských 
prác, 
 
Beata Perichtová - lektorka  Centra vzdelávania MPSVR SR v odbornej príprave                   
inšpektorov  práce, 
 
Kvetoslava Repková – členka Vedeckej rady VŠ v Sládkovičove, členka odborovej komisie 
PhD v odbore Integrovaná bezpečnosť na MTF STU v Trnave, členka habilitačných komisií 
na FF Prešovskej univerzity v odbore sociálna práca 
 
všetci vedecko-výskumní zamestnanci IVPR - ad-hoc konzultácie v rámci prípravy Bc, 
Mgr/Ing, PhD prác a v rámci študijných pobytov domácich i zahraničných študentov. 
 
 
 



E. Publikačná činnosť 

knižné publikácie, 
záverečné správy/výskumné štúdie, 
štúdie v domácich i zahraničných vedeckých a iných odborných časopisoch a zborníkoch, 
bulletin Rodina a práca, 
reprinty, 
bulletin Informačný spravodajca, 
informačné letáky a plagáty. 

V Bratislave, 21. decembra 2007 Schvaľuje: Ing. Viera Tomanová, PhD 
ministerka 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR 


	Titul_Plan.pdf
	plan.pdf
	podpis.pdf



