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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 2009. 
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 vecné priority zriaďovateľa na najbližšie obdobie.   
 
A. Výskumné projekty na základe kontraktu so zriaďovateľom na rok 

20091 
 
VP: Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti v podmienkach SR 
Dôsledkom priaznivého vývoja ekonomiky Slovenska v ostatnom období bol rast 
zamestnanosti a výrazne zníženie nezamestnanosti. Napriek týmto pozitívnym trendom 
chronickým problémom na trhu práce SR ostáva dlhodobá nezamestnanosť. Miera dlhodobej 
nezamestnanosti v SR predstavovala v roku 2007 8,3%  (EÚ 27-3,1%) a podiel dlhodobo 
nezamestnaných na celkovom počte osôb bez práce  osciloval na úrovni 74,2%  (EÚ 27 - 
42,7%). Zníženie rozsahu dlhodobej nezamestnanosti predstavuje v súčasnosti jednu 
z kľúčových  priorít hospodárskej politiky SR a je jedným z prostriedkov dosiahnutia cieľov 
Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. 
Cieľom VÚ je analýza sociálno – ekonomických determinantov fenoménu dlhodobej 
nezamestnanosti a jej vnútornej štruktúry  (podľa veku, rodovej príslušnosti, vzdelania, 
klasifikácie zamestnaní (ISCO 88) a doby trvania) v podmienkach trhu práce SR  vrátane 
 identifikácie jej špecifických rysov a indikácie faktorov pretrvávania.  Osobitná pozornosť 
bude venovaná analýze dobrých skúseností členských krajín EÚ-27 v oblasti zníženia 
dlhodobej nezamestnanosti s cieľom zhodnotenia možností využitia a implementácie týchto 
skúseností v podmienkach SR.  
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 18 čm 
Zadávateľ: odbor stratégie a koordinácie regionálnej zamestnanosti  
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Eneke Hanzelová, PhD.  
 
 
VP: Príčiny zaostávania SR v plnení lisabonských cieľov v oblasti zamestnanosti –    
         hĺbková analýza miery zamestnanosti a postavenia osobitných skupín na trhu 
         práce osôb vo veku 15 – 64 rokov podľa pohlavia a vekových skupín s osobitným 
         dôrazom na skupinu mladých (15 – 24 rokov), staršie osoby (50 – 64 rokov) a ženy.  
         Zhodnotenie dopadov hospodárskej a sociálnej politiky SR na plnenie lisabonských 
         cieľov, identifikácia problémových oblastí na základe porovnania s členskými 
         štátmi EÚ 
Cieľom výskumnej úlohy bude analyzovať príčiny zaostávania SR v plnení lisabonských 
cieľov v oblasti zamestnanosti. Vývoj zamestnanosti sa bude analyzovať na populácii 
v produktívnom veku od 15 do 64 rokov, predovšetkým na osobitných cieľových skupinách 
(staršie osoby 50 – 64 rokov a ženy). Zamestnanosť sa bude sledovať v časových radoch 
v komparácii s ostatnými štátmi EÚ a lisabonskými cieľmi v oblasti zamestnanosti. Zmeny 

                                                 
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 



vývoja zamestnanosti sa budú identifikovať na základe opatrení hospodárskej a sociálnej 
politiky SR. 
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 18 čm 
Zadávateľ: sekcia práce 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Daniela Kešelová 
 
 
VP: Podpora zamestnávania starších osôb  
Obsahové zameranie výskumnej štúdie bude tvoriť identifikácia a analýza determinantov 
zamestnanosti starších osôb v nasledujúcich oblastiach: 

• analýza časových radov odvetvovej štruktúry a klasifikácie zamestnaní  podľa veku, 
• analýza zamestnanosti podľa postavenia v zamestnaní podľa veku, 
• vplyv legislatívneho prostredia na zamestnanosť starších osôb, 
• vplyv dopadu nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce na zamestnateľnosť 

a zamestnanosť starších osôb. 
Podkladové štúdie budú využité v pripravovanom národnom projekte „Starší a trh práce“ 
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 18 čm 
Zadávateľ: sekcia práce 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kostolná  
 
 
VP: Vybrané aspekty podnikania žien 
Nosnou témou výskumného projektu navrhovaného ako 2-ročného je problém rovnosti 
príležitostí mužov a žien, a to v oblasti podnikania. Po vecnej stránke sa projekt bude venovať 
vymedzeniu tohto problému, analýze (monitoringu) participácie mužov a žien v oblasti 
podnikania (z dostupných štatistík) v SR, a to z rôznych vecných hľadísk (podľa odvetvia, 
veľkosti organizácie a pod.). Bude sa tiež venovať analýze situácie v oblasti podpory štátu pre 
podnikanie žien, aj iným nástrojom podpory v oblasti podnikania žien, prípadne aj dopadom 
niektorých opatrení podporujúcich zamestnanosť na podnikanie žien. Výskum sa zameria tiež 
na príklady dobrej praxe v oblasti podnikania žien, vrátane prezentácie podporných sietí žien. 
V analýze sa bude venovať určitá pozornosť aj  medzinárodnej dimenzii podnikania žien. 
Vzhľadom na to, že nie všetky potrebné informácie pre  takúto analýzu sú bežne dostupné (v 
existujúcich štatistických publikáciách a databázach ŠÚ SR, MPSVR SR a pod.), bude 
potrebné zabezpečiť tieto štatistické informácie formou subdodávky z externých zdrojov. Ak 
sa ukáže v priebehu riešenia projektu, že prekážky, bariéry  a  podmienky podnikania žien 
majú osobitný charakter alebo nie sú všeobecne známe a pod., možno uvažovať aj s určitou  
výskumnou sondou (vo forme dotazníkového prieskumu, riadených rozhovorov, osobitných 
diskusných fór a pod.), ktorá bude pilotne mapovať najdôležitejšie problémy v uvedenej 
oblasti, prípadne  sumarizovať určité východiská pre riešenie týchto problémov.  

 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 17 čm 
Zadávateľ: odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  
Zodpovedná riešiteľka: Ing.  Margita Barošová 

 
 



VP: Postavenie a pôsobnosť orgánov verejnej a štátnej služby vo vybraných krajinách 
       EÚ  
Zámerom je priblížiť úpravu postavenia a zabezpečenia zamestnancov verejnej správy 
v rozličných krajinách v Európe za účelom porovnania so stavom na Slovensku a prípravy 
zodpovedajúceho statusu takýchto zamestnancov u nás. Podrobnejšia pozornosť bude 
venovaná otázkam zadefinovania zamestnancov vo verejnom záujme, či je spoločná právna 
úprava pre všetkých takýchto zamestnancov, či podliehajú spoločnej kuratele, otázkam práv 
a povinností takýchto zamestnancov, ich sociálneho zabezpečenia, prípadne kvalifikačného 
rastu. 
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 13 čm 
Zadávateľ: odbor štátnej služby  
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
 
 
VP: Návrh na zvýšenie efektívnosti výsledkov výskumu BOZP v SR 
       II. etapa: Návrh systému koordinácie  výskumu BOZP v SR a transpozície          
                           výsledkov výskumu do praxe 
V nadväznosti na vykonanú identifikáciu výskumu BOZP rámci I. etapy riešenia a 
vypracovaný návrh koncepcie výskumu v SR a s cieľom vytvoriť predpoklady čo najvyššiu 
efektívnosť výsledkov výskumu navrhnúť systém inštitucionálneho zabezpečenia výskumu 
prostredníctvom koordinácie výskumno-vývojových aktivít a systém transpozície výsledkov 
do legislatívnej, riadiacej a spoločensko-ekonomickej praxe. Výsledky orientovať aj na ich 
využitie v malých a stredných podnikoch. 

Doba riešenia: I. – XII. 2009 
Personálne zdroje:   15 čm 
Zadávateľ: sekcia práce – odbor ochrany práce 
Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Teodor Hatina 
Ďalší riešitelia/ľky: RNDr. Miroslava Kordošová, Ing. Slávka Matulová, PhDr. Beata 
                                   Perichtová 
 
 
VP: Prehĺbenie systému  riadenia rizikových faktorov práce. 
        II. etapa: Posudzovanie, hodnotenie a riadenie  novovznikajúcich  pracovných  rizík 
V nadväznosti na výsledky 1.etapy a vytypované najfrekventovanejšie nové  rizikové faktory, 
vznikajúce najmä vzhľadom na nové trendy v zamestnanosti a v organizácii práce, navrhnúť 
spôsob identifikovania a hodnotenia týchto faktorov. Spracovať metodický postup pre 
riadenie rizík spojených s uvedenými faktormi. Metodický materiál orientovať predovšetkým 
na jeho využitie v malých a stredných podnikoch. 

Doba riešenia: I. – XII. 2009 
Personálne zdroje:  15 čm 
Zadávateľ: sekcia práce – odbor ochrany práce 
Zodpovedná riešiteľka:  Ing. Slávka Matulová 
Ďalší riešitelia/ľky: Ing. Teodor Hatina, RNDr. Miroslava Kordošová, PhDr. Beata Perichtová 
 
 
 
 



VP: Identifikácia postojov zamestnávateľov a zamestnancov k BOZP 
        I. etapa: Obsahová, metodická a organizačná príprava prieskumu  postojov k 
                          BOZP 
Vypracovať prieskumné podklady pre jednotlivé štruktúry zamestnávateľov (top manažéri, 
línioví manažéri) a zamestnancov (zamestnanci, ich zástupcovia, bezpečnostní odborníci). 
Stanoviť optimálnu štruktúru respondentov z hľadiska ich teritoriálneho rozloženia, 
odvetvového a veľkostného zastúpenia. Organizačne pripraviť vykonanie prieskumu. 
Vykonať overenie validity prieskumných podkladov. 

Doba riešenia: VII. – XII. 2009 
Personálne zdroje:  7 čm 
Zadávateľ: sekcia práce – odbor ochrany práce 
Zodpovedná riešiteľka:  RNDr. Miroslava Kordošová 
Ďalší riešitelia/ľky: Ing. Teodor Hatina, Ing. Slávka Matulová, PhDr. Beata Perichtová 
 

VP: Bezpečná a zdravie podporujúca práca vo svetle vytvárania predpokladov pre 
         dôstojnú prácu 
Legislatívna a vecná analýza prostredia pre implementáciu programu dôstojnej práce a 
vytvorenie Národného systému flexiistoty s dôrazom na komponent bezpečná a zdravie 
podporujúca práca v SR. Identifikácia prostriedkov ochrany práce pre podporu dobrej práce 
s cieľom zvýšiť prispôsobivosť, zamestnanosť, uľahčiť postup v práci, resp. prechod z práce 
do práce a prístup k novému zamestnaniu. 

Doba riešenia: I.-VI.2009 

Personálne zdroje:  9 čm 

Zadávateľ: sekcia práce – odbor ochrany práce 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beata Perichtová 
Ďalší riešitelia/ľky: Ing. Teodor Hatina,  RNDr. Miroslava Kordošová, Ing. Slávka Matulová 
 

VP: Vybrané aspekty organizácie pracovného času 
Analýza implementácie Smernice EÚ o pracovnom čase v podmienkach SR zohľadňujúc hlavne  
pracovnú dobu, prestávky v práci, denný odpočinok, týždenný odpočinok, maximálny týždenný 
pracovný čas, ročnú dovolenku, aspekty nočnej práce, práce na zmeny a rozvrhnutie práce. Analýza 
implementácie Smernice EÚ o pracovnom čase v cestnej doprave v podmienkach SR s dôrazom na 
pôsobnosť inšpekcie práce v uvedenej oblasti. 

Doba riešenia: VII.-XII.2009 
Personálne zdroje:  7 čm 
Zadávateľ: sekcia práce – odbor ochrany práce 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beata Perichtová 
Ďalší riešitelia/ľky: Ing. Ľudovít Czíria 
 
 
VP: Východiská a výzvy pre tvorbu národných dokumentov v oblasti rodovej rovnosti 
          a rovnosti príležitostí 
Úloha predpokladá kontinuálnu expertnú  činnosť  predovšetkým na dvoch zásadných 
strategických materiáloch: Národná stratégia rodovej rovnosti a Národný akčný plán na 
prevenciu a elimináciu násilia (príprava podkladov, parciálnych  štúdií, prezentácií, aktivity 



v pracovných skupinách, sieťovanie aktérok, operatívna činnosť pre potreby MPSVR SR 
v danej problematike, finalizácia a editovanie dokumentov). 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 15 čm 
Zadávateľ: odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová 
Ďalší riešitelia/ľky: Mgr. Barbora Holubová 
 
VP: Analýza systému financovania výkonu súdnych rozhodnutí v DD a návrh možných 
        modelov financovania 
Nastavenie efektívneho financovania odzkradľujúceho potreby detí ako v štátnych aj 
v neštátnych domovoch, návrh jeho alternatív. Analýza súčasného modelu financovania, jeho 
nastavenie a udržateľnosť, výhody a nevýhody, zlepšenie modelu, alternatívy financovania,  
efekty, riziká. Úloha si  vyžaduje 2-ročné riešenie,  aktivity v roku 2009 sa sústredia na 
sumarizáciu existujúcich podkladov a dát, návrh možných/alternatívnych spôsobov 
financovania. 
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 9 čm 
Zadávateľ: odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milan Fico 
 
VP: Monitorovanie národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia 
Cieľom úlohy bude monitoring novovytvorených národných indikátorov chudoby 
a sociálneho vylúčenia, ktorý bude spočívať vo výpočte ich hodnôt, relevantných triedení 
a interpretácie výsledkov. Súčasťou úlohy budú konzultácie so zadávateľom ohľadne ďalšieho 
postupu pri tvorbe portfólia národných indikátorov v SR. 
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 9 čm 
Zadávateľ: odbor sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery 
Ďalší riešitelia/ľky: PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc., doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
 
VP: Participácia na projekte EÚ-SILC 
Analýza národných premenných v databázach SILC za roky 2005 až 2008. Zhodnotenie ich 
relevantnosti pre analýzu situácie v Slovenskej republike a ponechania v tomto štatistickom 
zisťovaní i pre nasledujúce obdobie. Súčasťou analýz bude i celkové zhodnotenie 
štvorročného obdobia realizácie SILC v podmienkach SR a jeho prínosu. V rámci tejto úlohy 
sa naďalej predpokladá účasť na rokovaniach rezortných a medzirezortných pracovných 
skupín k danej problematike.  
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 8 čm 
Zadávateľ:  odbor sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery 
Ďalší riešitelia/ľky: PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc. 
 
 
 



VP: Východiská a výzvy pre vypracovanie štátnej rodinnej politiky 
Úloha sa zameria na prípravu podkladov pre vypracovanie štátnej rodinnej politiky. Jej obsah 
budú tvoriť dve základné časti: 
I. Základné rámce rodinných politík v zahraničí: priority, na ktoré sa sústreďujú, aké 
opatrenia na realizáciu svojich politík využívajú (skúsenosti z vybraných krajín). 
II. Zmena životných podmienok súčasnej mladej rodiny  na Slovensku a  potreba ich 
zohľadnenia v štátnej rodinnej politike  SR. Táto časť sa zameria na poznávanie súčasných  
stratégií rodinného správania, vzťah práce a rodinného života, nové trendy v rodičovských 
rolách  (nové otcovstvo),  dopady narodenia dieťaťa na rôzne oblasti života rodičov 
(materiálnu situáciu, bytovú, postup v zamestnaní, partnerské vzťahy, migráciu za prácou), 
preferencia starostlivosti o malé deti, o deti v mladšom školskom veku, preferencia opatrení 
štátnej rodinnej politiky (podpora služieb versus finančné dávky .)  v oblasti prístupu ku 
vzdelaniu, dostupnosti zdravotnej starostlivosti; opatrenia štátnej rodinnej politiky v oblasti 
starostlivosti o odkázaných členov rodiny z hľadiska zdravia alebo veku.   
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 17 čm 
Zadávateľ: sekcia sociálnej a rodinnej politiky 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc. 
Ďalší riešitelia/ľky: Mgr. Barbora Holubová, Mgr. Daniel Gerbery, PhDr. Sylvia Porubänová, 
                                Mgr. Milan Fico          
 
VP: Súťaž Zamestnávateľ  ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
Každoročný príjem, evidencia, spracovanie, vyhodnotenie súťažných prihlášok a dotazníkov, 
vrátane spracovania záverečnej správy a prípravy parciálnych i komplexných podkladov pre 
potreby MPSVR SR. V tomto ročníku súťaž naviac prebehne a bude vyhodnotená na základe 
inovovaných pravidiel, ktoré predstavujú východisko pre plánované prerastanie 
a pokračovanie súťaže do  rovnomenného certifikovaného Auditu. 
 
Doba riešenia: I.- V. 2009 
Personálne zdroje: 7 čm 
Zadávateľ: odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová 
 
VP: Zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti, demografický vývoj 
        detskej populácie na území SR 
Úloha sa zameriava na zmapovanie súčasnej siete všetkých typov zariadení pre deti.  
Mapovanie sa zameria na zisťovanie:  

- počtu zariadení rôznych typov podľa cieľovej skupiny (definovanej podľa zákona 
o sociálnych službách a sociálno-právnej ochrane deti 

- typu starostlivosti - či ide o služby ambulantné, denné, týždenné, celoročne 
poskytované 

- územnú lokalizáciu zariadení 
- kapacitu zariadení a veková štruktúra deti (aspoň u najväčšej skupiny deti) 
- perspektíva zariadenia vzhľadom na potrebu poskytovaných služieb (vo vzťahu 

k cieľovej skupine deti).  
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 7 čm 
Zadávateľ: odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny 



Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc. 
Ďalší riešitelia/ľky: Mgr. Daniel Gerbery, Mgr. Milan Fico          
 
VP: Neformálni opatrovatelia/ľky v sektore dlhodobej starostlivosti 
        II. etapa: Podpora rodinných opatrovateľov/liek - nástroje efektívneho  
                                zosúlaďovania práce a opatrovania 
Ide o pokračovanie 3-ročného výskumného projektu. Nadväzuje na priebežnú výskumnú 
správu z roka 2008, v ktorom bola popísaná situácia rodinných opatrovateľov/liek na základe 
dostupných sociálnych štatistík (ich vek, pohlavie, vzťah k opatrovanej osobe, ekonomický 
status a iné). V roku 2009 je ambícia zrealizovať hĺbkové šetrenia s tými, ktorí opatrujú 
a zároveň pracujú. Budú zamerané na analýzu faktorov (individuálnej, rodinnej, komunálnej 
a sociálno-politickej povahy), ktoré umožňujú zosúlaďovanie práce/zamestnania 
a opatrovania odkázaného člena/nky rodiny v záujme hľadať účinné opatrenia podpory 
prozamestnaneckej perspektívy rodinných opatrovateľov/liek. 
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Personálne zdroje: 11 čm 
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 
Zadávateľ: odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb 
 
 
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.2009 
Gestorsky zabezpečuje: M. Szaboová 
Technická spolupráca: PhDr. V. Korman, M. Červenková 
 
 
B. Výskumné projekty realizované v rámci iných programov a grantových 
schém 
 
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.09 - XII.09 
 
VP: INTERLINKS (financovaný v rámci 7. rámcového programu EÚ) 
3-ročný výskumný projekt zameraný na prípravu integrovaného systému dlhodobej 
zdravotno-sociálnej starostlivosti o odkázaných starších ľudí v Európe. IVPR v rámci neho 
v pozícii partnera európskeho projektového tímu bude zapojený najmä do aktivít zameraných 
na problematiku neformálnej starostlivosti o starších ľudí a na riadenie a financovanie 
starostlivosti, čím bude tematika projektu a výstupy v rámci jeho jednotlivých častí prepojené 
s výskumnými projektmi realizovanými pre zriaďovateľa. 



Zodpovední riešitelia/ľky: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., doc. PhDr. Kvetoslava 
                                            Repková, CSc. 
Doba riešenia: I.09 – XII.09 
 
VP: ANED (financovaný Human European Consultancy, Holandsko) 
Ide o pokračovanie 3-ročného výskumného projektu zameraného na spoluprácu európskych 
akademických expertov/tiek na problematiku zdravotného postihnutia za účelom koordinovať  
systém sociálnej ochrany tejto skupiny ľudí cestou deskripcie, komparácie a využívania 
dobrých praktík v národných podmienkach. 
 
Zodpovedné riešiteľky: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., PhDr. Eneke Hanzelová, CSc., 
                                      externá spolupráca 
Doba riešenia: I.09 – XII.09 
 
VP: FAMO (Monitorovanie odborných pracovných síl - pravidelný prieskum ponuky 
a dopytu po odborných pracovných silách  v prihraničnom regióne  medzi východným 
Rakúskom a Slovenskom)  (financovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja) 
Projekt je zameraný na zmapovanie základných trendov migračných tokov kvalifikovanej 
pracovnej sily medzi Slovenskom a Rakúskom, vytvorenie spoločnej databázy údajov pre 
koordináciu politík zamestnanosti a formulovanie návrhov odporúčaní na zabezpečenie 
harmonického rozvoja týchto regiónov. 
Projekt sa realizuje v rámci programu Cezhraničná teritoriálna spolupráca Slovensko –
Rakúsko 2007-2013  
 
Riešitelia/ľky: PhDr. Zuzana Kostolná (gestorka), doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., PhDr. 
                       Daniela Kešelová  
Doba riešenia: I.09 – XII.09 
 
VP: PROSPEKT (Durchführung von Personaldialogen im Rahmen des Projekts FAMO) 
Prieskum záujmu o odborných zamestnancov a požiadavkách na rast ich kvalifikácie 
v regióne západného Slovenska. Vo vybranom sektore hospodárstva budú vykonané riadené 
rozhovory za účelom vývoja kvalifikačných návrhov pre potenciálne vzdelávacie opatrenia. 
Taktiež bude vypracovaný prehľad situácie a vzdelávacích aktivít v danom sektore. Podobný 
prieskum vykoná aj rakúska strana v prihraničnom rakúskom regióne.   
Zadávateľom je organizácia Prospect, Unternehmensberatung GesmbH, Wien 
 
Doba riešenia: I.-XII.2009 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 
Riešitelia/ľky: Ing. Teodor Hatina, PhDr. Beata Perichtová, Ing. Slávka Matulová, RNDr. 
                       Miroslava Kordošová 
 
 
C. Edukácia a rozvoj vlastných zamestnancov IVPR 
C1. Predpokladaná  organizácia a účasť na konferenciách a iných odborných 
         podujatiach 
Príprava odborných podujatí 
- konferencia v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky pri príležitosti Európskeho roka 
tvorivosti a inovácií (so zameraním na Vedeckú komunikáciu a komunikáciu vedy) 
- seriál Pondelkové rozhovory k vybraným otázkam sociálnej politiky: 



• zber etnických dát u detí (vybrané problémy) 
• pracovná sila v prihraničnom regióne Slovensko – Rakúsko 
• dôstojná práca v kontexte podmienok bezpečnej práce 
• dlhodobá starostlivosť o odkázaných ľudí 
• novovznikajúce rizikové faktory práce      

- ad-hoc workshopy a odborné podujatia ako súčasť aktuálne riešených výskumných 
projektov). 
 
Účasť na odborných podujatiach 
- podľa aktuálnych potrieb a ponúk, 
- v rámci intenzívnej spolupráce s Európskym centrom pre sociálnu politiku a výskum vo 

Viedni, osobitne v rámci projektu INTERLINKS 
 
C2. Organizácia domácich a zahraničných študijných pobytov 
- študijné návštevy a pobyty študentov/tiek 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, 
 
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 Vedeckej rady VÚPSV v Prahe, členka odborovej komisie PhD 
programu MTF STU v Trnave v odbore Integrovaná bezpečnosť, členka Rady vlády pre 
občanov so zdravotným postihnutím 
 
Sylvia Porubänová – členka Komisie MPSVR SR pre otázky zosúladenia rodinného 
a pracovného života, členka Komisie MK SR pre kultúru znevýhodnených skupín 
obyvateľstva, členka 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, Stála 
komisia  pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí pri Výbore NR SR pre zdravotníctvo a 
bývanie. 



 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/ľky (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/ľky a oponenti/tky bakalárskych, magisterských, inžinierskych, 
doktorandských a habilitačných 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/kyne 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, 18.12.2008                                        Schvaľuje:  Ing. Viera Tomanová, PhD 
                ministerka  
                                                                                     práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
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