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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 2011. Dokument sa pripra-
vuje 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 ob-
dobie.  

A. Výskumné projekty na rok 2011 v rámci hlavnej činnosti�

VP: Vyčíslenie alternatívnej hranice životného minima na základe metódy 
„nákladov na základné potreby“ s využitím databázy údajov zo štatistiky 
rodinných účtov 2010

Na základe úloh vyplývajúcich z Koncepcie životného minima, ktoré sa realizujú alebo sa budú 
paralelne realizovať s touto úlohou je potrebné spracovať alternatívnu hranicu životného minima 
na základe základných potrieb domácnosti. Pôjde o zohľadnenie výdavkov na základnú potrebu do-
mácnosti, ktoré sú považované na nevyhnutné čo sa týka výživy, bývania a ostatnej potreby (zoznam 
tovarov a služieb na uspokojovanie ostatných potrieb) s výnimkou predmetnou strednodobej a dlho-
dobej spotreby. Výstupom tejto úlohy bude predloženie alternatívnej hranice životného minima na 
základe podobnej štruktúry jeho zloženia s využitím databázy rodinných účtov 2010.

Doba riešenia: VIII.-XII. 2011
Personálne zdroje:  7 čm
Zadávateľ: Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky
Zodpovedný riešiteľ: Daniel  Gerbery, PhD.

VP: Analyzovanie príjmových charakteristík v 1. a 2. decile príjmového 
rozdelenia obyvateľstva/domácností SR na základe údajov EU SILC 2010

Analýza príjmových charakteristík v 1. a 2. decile príjmového rozloženia či už obyvateľstva ako aj 
jednotlivých domácnosti v Slovenskej republike na základe údajov z databázy EU SILC 2010. Vý-
stupom tejto úlohy bude predložiť priemerné hodnoty jednotlivých položiek minimálneho spotreb-
ného koša pre rôzne typy domácností s príjmom nižším ako je horná hranica 1, resp. 2.decilu rozde-
lenia domácností podľa ekvivalentného príjmu na člena domácnosti. Taktiež  priemerné hodnoty za 
domácnosti v SR (priemerné hodnoty ekvivalentných príjmov, t.j. príjmy domácností upravené na 
ekvivalentný počet členov domácnosti). Zároveň spracovať analýzu rozdielov medzi priemernými 
príjmami nízkopríjmových domácností, t.j. 1 a 2.decilu domácností SR.

Doba riešenia:  I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 7 čm
Zadávateľ: Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky
Zodpovedný riešiteľ: Daniel  Gerbery, PhD.

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.
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VP: Analýza longitudinálnej databázy EU SILC 2005-2008

Analýza longitudinálnej databázy, ktorá obsahujú charakteristiky a premenné pre výpočet perma-
nentnej chudoby. Výstupom úlohy bude podrobná analýza predmetnej databázy na základe dostup-
ných charakteristík ako aj výpočet indikátorov o permanentnej chudobe, ktoré patria do spoločných 
indikátorov v oblasti sociálnej inklúzie ako aj do národných indikátorov chudoby a sociálneho vy-
lúčenia.  

Doba riešenia:  I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 8 čm
Zadávateľ: Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky
Zodpovedný riešiteľ: Daniel  Gerbery, PhD.

VP: Udržateľnosť náhradného prostredia (z aspektu problematiky 
osamostatňovania sa mladých dospelých, udržateľnosti personálneho 
zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí v organizačných zložkách DeD 
– profesionálnych rodinách a udržateľnosti náhradného rodinného prostredia

I. etapa:

Hlbší pohľad na problematiku odchodu mladých dospelých z detských domovov. Úloha bude zame-
raná  na dve skupiny mladých dospelých – tých, ktorí sa na odchod pripravujú a tých, ktorí už odišli 
(max. do dvoch rokov od odchodu).  U skupiny, ktorá sa na odchod pripravuje bude detailnejšie pre-
skúmaný moment prípravy na odchod-  konkrétne pôjde o sledovanie procesov osamostatňovania sa 
vrátane spolupráce zúčastnených subjektov (obec, akreditovaný subjekt), opis opatrení na podporu 
osamostatňovania sa, odlišnosti vo voľbe a uplatnení opatrení v prípade predpokladaného odchodu 
mladého dospelého do pôvodného rodinného prostredia a v prípade  odchodu do nového prostredia. 
Ďalej bude zameranie cielené na  identifikáciu vybraných charakteristík tých sociálnych kategórií 
mladých dospelých, ktorí sú úspešnejší a ktorí sú úspešnejší menej (vzhľadom na uplatnenie sa na 
trhu práce, dostupnosť bývania, založenie si rodiny, páchanie trestnej činnosti) . 
Úloha bude zameraná aj na skúmanie faktorov ovplyvňujúcich udržateľnosť  náhradného výchov-
ného prostredia dieťaťa. Predmetom skúmania budú dva druhy náhradného prostredia. V prvom 
prípade bude predmetom skúmania  náhradné prostredie simulujúce rodinu v zariadeniach – profe-
sionálne rodiny  (dôvody ukončenia pracovného pomeru z pohľadu profesionálnych rodičov aj za-
mestnávateľov). V druhom prípade  bude úloha ťažiskovo zameraná na identifikáciu príčiny/dôvody 
rušenia pestúnskej starostlivosti /náhradnej osobnej starostlivosti z pohľadu samotných pestúnov/
osôb, ktoré majú dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti (kto dal návrh na zrušenie pes-
túnskej, čo bolo samotným podnetom/dôvodom zrušenia pestúnskej starostlivosti, realizované opat-
renia pred zrušením).  Súčasťou výstupov k danej úlohe budú aj odporúčania a prognóza vývoja 
v danej oblasti.
Úloha plánovaná ako 3- ročná (2011-2013). 

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 9 čm
Zadávateľ: Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milan Fico
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VP: Prekážky zapájania akreditovaných subjektov do opatrení sociálno - práv 
nej ochrany

Skúmanie  nastavenia  súčasného systému vykonávania opatrení sociálno -právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately prostredníctvom akreditovaných subjektov alebo v spolupráci s akreditovanými 
subjektmi s ťažiskom na výkon opatrení zameraných na prácu s rodinou, v prirodzenom rodinnom 
prostredí a náhradnom rodinnom prostredí. Identifikácia prekážok efektivity nastaveného systému  
a problémových okruhov v oblasti právnej úpravy, systému financovania, tvorby priorít. Skúmanie 
názorov (s ohľadom na zadanú oblasť)  zamestnancov úradov práce sociálnych vecí a rodiny a 
v akreditovaných subjektoch.  

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 4 čm
Zadávateľ: Odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milan Fico

VP: Pripravenosť miestnej samosprávy na prijatie/prebratie kompetencií 
kompetencií v oblasti hmotnej núdze

Dlho zamýšľané a zdôvodňované presunutie  kompetencii v oblasti poskytovania DHN na obce sa 
doteraz nezrealizovalo. Realizácia sa mala uskutočniť počas vládnutia predchádzajúcej vlády, kto-
rej to vyplývalo z Programového vyhlásenia. Podľa Plánu práce na rok 2009 mal byť vypracovaný 
Návrh koncepcie odovzdania  kompetencii o oblasti pomoci v HN a sa malo zabezpečiť  odovzdanie 
kompetencii na úseku HN obciam ako prenesený výkon štátnej správy. Tieto kroky sa doteraz ne-
uskutočnili. Zdôvodnenie presunu kompetencii v danej oblasti vychádza z filozofie subsidiarity – to 
čo prispieva riešiť každodenné problémy občana aby bolo čo najbližšie občanovi a realizovateľné 
a úrovni obce. Podľa tejto filozofie by aj posudzovanie riešenia  HN a základných životných podmie-
nok bolo objektívnejšie ak by spadalo do kompetencii obce. Cieľom výskumnej úlohy bude zistiť, či 
a do akej miery sú obecné úrady pripravené na prevzatie týchto kompetencii a akou formou ich budú 
schopné zvládnuť. Základné oblasti na ktoré sa výskum zameria: pracovné zdroje a ich pripravenosť 
(kto by agendu vykonával, kto by financoval ich pripravenosť), finančné zdroje (či a ako presun 
zdrojov zo súčasnosti poskytovaných v rámci štátnej správy), priestory na kontakt s klientami – po-
berateľmi dávok v HN, postoje k presunu týchto kompetencii (aj keď zatiaľ nejasných) a predbežné 
kritické zhodnotenie ktorú časť z tejto (pomerne širokej agendy) dokážu obce robiť efektívnejšie (z 
aspektu financií ale i zmeny životných podmienok  prijímateľa týchto dávok). Metodika výskumu: 
sociologický empirický prieskum na obecných úradoch. Výskumnú vzorku budú tvoriť starostovia 
a primátori  rôzne veľkých sídiel. 

Hlavná riešiteľka: Dr. Bernardína Bodnárová, CSc.

Doba riešenia:  I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 17 čm
Zadávateľ: Odbor sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc.
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VP: Identifikácia inflexného bodu zmeny spotrebiteľského správania

Riešenie úlohy sa zameria na analýzu údajovej základne pre účely identifikácie inflexného bodu 
zmeny spotrebiteľského správania. Využité budú údaje ŠÚ SR o príjmoch a výdavkoch domácností 
v roku 2010. Na základe matematicko-štatistických  modelov bude zisťované, pri akých príjmoch 
nastáva zmena spotrebiteľského správania jednotlivých typov domácností. Definovanie relevant-
ných príjmov bude využité ako jedno z východísk pri stanovovaní životného minima. V roku 2011 
pôjde v rámci riešenia úlohy o konsolidáciu a prípravu relevantnej databázy (k dispozícii zo ŠÚ SR 
bude na jeseň 2011) a o vypracovanie metodiky spracovania údajov.

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 4 čm
Zadávateľ: Odbor štátnej podpory a stratégie sociálnej a rodinnej politiky
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

VP: Výskumné úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu na prevenciu 
a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012:

Správa o stave násilia páchaného na ženách za rok 2010 (na základe 
nastavenia národných indikátorov)

Správa o prevalencii  a incidencii násilia páchaného na ženách na základe  rezortných štatistík 
polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva, sociálnych služieb pod.  Analýza súhrnných zistení 
a komparácia s údajmi za rok 2009, analýza úplnosti a spoľahlivosti evidenčných údajov v jednot-
livých rezortoch.

Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska  prevencie násilia 
páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2010

Správa o mediálnom pokrytí správ o násilí páchanom na ženách v spravodajstve, spôsobe informo-
vania o prípadoch násilia páchaného na ženách.  Analýza prípadov mediálnych produktov na zákla-
de  kvalitatívnych škál nulovej tolerancie  k násiliu a korektnosti informovania o násilí páchanom 
na ženách. Monitoring  produktov marketingovej komunikácie a analýza podnetov pre  regulačné 
a samoregulačné orgány v oblasti médií a reklamy.

Monitoring sociálnych a podporných služieb poskytovaných ženám a deťom 
zažívajúcich násilie (kontinuálna, každoročná úloha)

Správa z monitoringu sociálnych a podporných služieb poskytovaných ženám a deťom zažívajúcich 
násilie na základe vypracovanej metodiky v predchádzajúcom roku. Zhodnotenie efektívnosti po-
skytovaných služieb a zmapovanie relevantných problémov samotných poskytovateľov.

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 16 čm
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Barbora Holubová

•

•

•
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VP: Výskumné úlohy vyplývajúce z Národného akčného plánu rodovej rovnosti 
na roky 2010-2013:

Príprava podkladov k Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na 
Slovensku 2011 

Spracovanie a deskripcia  vybraných ukazovateľov rodových (ne)rovností z oblasti trhu práce, soci-
álneho zabezpečenia a chudoby, participatívnej demokracie, zosúlaďovania práce a rodiny, vzdelá-
vania. Porovnanie situácie v  SR s aktuálnymi európskymi ukazovateľmi rodovej rovnosti, špeciálne 
vzhľadom na priority a výzvy nového európskeho Plánu rovnosti mužov a žien (2011-2015).

Doba riešenia: I.-III. 2011
Personálne zdroje: 2 čm
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová 

Výskum dočasných vyrovnávacích opatrení na odstránenie diskriminácie 
žien

Monitoring dočasných vyrovnávacích opatrení na odstránenie diskriminácie žien vo všetkých rezor-
toch SR, sumarizácia, osvedčená prax a limity fungujúcich opatrení. Dôvody a prekážky   neimple-
mentovaných, alebo nefungujúcich opatrení.  Metodika- sekundárna analýza exisujúcich zdrojov, 
podkladov, výstupov + analýza a sumarizácia  vyžiadaných  údajov  z jednotlivých rezortov.

Doba riešenia: VII.-XII. 2011
Personálne zdroje: 7 čm
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová 

Metodika výkonu inšpekcie práce v oblasti rodovej rovnosti

Úlohou je analýza legislatívy SR v oblasti rodovej rovnosti a jej komparácia s legislatívou EÚ. Vy-
tvorenie metodiky výkonu inšpekcie práce v oblasti rodovej rovnosti (obsahové zameranie, návrh 
intervalov špecializovaných previerok, návrh sledovania dodržiavania § 2 ods. 3 antidiskriminačné-
ho zákona a miery jeho porušovania, návrh výkonu poradenstva v predmetnej oblasti a návrh mož-
nej spolupráce inšpekcie práce s MVO – poskytovanie informácií, zvyšovanie právneho vedomia), 
vrátane overenia metodiky vybraným subjektom inšpekcie práce, resp. expertným posúdením.  

Doba riešenia:  I.- XII. 2011
Personálne zdroje: 12 čm
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beata Perichtová

VP: Súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí

Evidencia, zber, spracovanie, vyhodnotenie, archivácia prihlášok a dotazníkov desiateho, jubilejné-

•

•

•
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ho ročníka súťaže, vrátane konzultácií so záujemcami o účasť v súťaži.  Tak ako každoročne, aj tento 
rok bude  vypracovaná podkladová štúdia  pre vyhodnotenie ročníka a ocenenie víťazov, i súvisiaci 
odborný príspevok na sprievodnej konferencii. Kontinuálne prebehnú  odborné a mediálne aktivity 
popularizujúce doterajšiu i inovovanú/jubilejnú  podobu a význam  súťaže.

Doba riešenia: I.-VI. 2011
Personálne zdroje: 6 čm
Zadávateľ: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová 

VP: Monitoring implementácie zákona o sociálnych službách v obciach 
a vyšších územných celkoch

Ide o pokračovanie výskumnej úlohy z rokov 2009- 2010, ktorá sa opiera o záväzok vlády SR syste-
maticky monitorovať dopad nových kompetencií lokálnej samosprávy v oblasti sociálnych služieb 
na ich rozpočty. Záväzok vyplýva z Memoranda o spolupráci medzi vládou SR a ZMOS  pri riešení 
dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť (február 2009).
V roku 2011 sa bude realizovať monitoring za 2. polrok 2010, spracuje sa súhrnná správa za rok 
2010 a porovnanie vývoja v rokoch 2009 a 2010. 

Doba riešenia:  I.-VI. 2011
Personálne zdroje: 7 čm
Zadávateľ: Odbor sociálnych služieb 
Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.

VP: Vzdelávanie a  príprava pre trh práce

Vzdelávanie a príprava pre trh práce sa javí ako kľúčový mechanizmus zmierňovania stále výraz-
nejšej marginalizácie a vylúčenia z trhu práce stále väčšej skupiny uchádzačov/záujemcov o prácu. 
Osobitne dôležitý je tento faktor pre Slovensko, a to najmä  z dôvodu pretrvávania vysokej neza-
mestnanosti, naviac s vysokým  podielom dlhodobo nezamestnaných  a relatívne nízkymi nákladmi 
na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.  
Jadrom výskumného riešenia v roku  2011 budú preto nasledovné oblasti: 

komparácia výdavkov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce najmä vo vzťahu k výdavkom 
na ostatné nástroje aktívnej politiky trhu práce,
zistenie možných príčin  pomerne nízkeho využívania opatrení  zameraných na zvýšenie  
zamestnateľnosti cestou vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vzťahu k iným podporným 
nástrojom aktívnej politiky trhu práce,
zistenie (monitoring) postojov zamestnávateľov k vzdelávaniu svojich zamestnancov,
zistenie mechanizmov stimulácie zamestnávateľov k intenzívnejšiemu využívaniu nástrojov 
vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Súčasťou riešenia bude aj realizácia terénneho zisťovania. 

Doba riešenia:  I.-XII.2011
Personálne zdroje: 15 čm
Zadávateľ: Odbor  stratégie a koordinácie regionálnej zamestnanosti
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Margita Barošová

•

•

•
•
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VP: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Výskumná štúdia sa zameria na zmapovanie základných prístupov k uplatňovaniu dohôd  o prácach 
vykonávaných mimo pracovný pomer (dohody o vykonávaní práce, dohody o pracovnej činnosti, 
dohody o brigádnickej činnosti) v podmienkach SR a vo vybraných krajinách EU. Súčasťou štúdie 
bude identifikácia postojov zamestnávateľov k využívaniu vykonávania prác mimo pracovného po-
meru, na základe poznatkov z empirického prieskumu.

Doba riešenia: I-XII. 2011
Personálne zdroje: 15 čm
Zadávateľ: Odbor pracovných vzťahov
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kostolná

VP: Aplikačná prax agentúrneho zamestnávania v SR

Agentúrne zamestnávanie patrí v súčasnosti k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim segmentom na pra-
covnom trhu SR. Činnosť agentúr dočasného zamestnávania prispieva k zvýšeniu pružnosti trhu 
práce a adaptability zamestnávateľov a zamestnancov na výkyvy ekonomiky a dopytu po práci. Na 
strane druhej, dočasne zamestnanie sa často spája so znevýhodneným postavením na trhu a nízkou 
úrovňou sociálnej ochrany dočasných zamestnancov v porovnaní s kmeňovými zamestnancami. 
Výskumný projekt bude zameraný na analýzu:

regulácie podmienok agentúrneho zamestnávania vo vybraných krajinách EÚ 27 a SR, tren-
dov vývoja agentúrneho zamestnávania v SR,
implementačnej praxe agentúrneho zamestnávania v SR,
štrukturálnych charakteristík a úrovne sociálnej ochrany dočasných zamestnancov. 

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Zadávateľ: Odbor pracovných vzťahov 
Personálne zdroje: 16 čm
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Eneke Hanzelová, PhD.

VP: Neštátne služby zamestnanosti na trhu práce SR 

Prehlbujúca sa segmentácia na trhu práce SR, vysoká miera nezamestnanosti a dlhodobej neza-
mestnanosti, rozsiahly výskyt znevýhodnených skupín a zvyšujúce sa štrukturálne disparity na trhu 
práce vyžadujú od služieb zamestnanosti zextenzívnenie poskytovaných služieb, vyššiu úroveň ich 
zacielenia a efektívnosti, uplatňovanie inovatívnych prístupov spolu s prehlbovaním prístupu zalo-
ženého na rešpektovaní individuálnych potrieb klientov. V poskytovaní služieb zamestnanosti zo-
hrávajú kľúčovú úlohu verejné služby zamestnanosti, ktoré predstavujú systém inštitúcií a nástrojov 
zameraných na pomoc účastníkom na trhu práce pri hľadaní zamestnania, pri zmene zamestnania 
a pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti verejných služieb 
zamestnanosti je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na znevýhodnené 
skupiny. Aplikačná prax poskytovania služieb zamestnanosti v SR je v súčasnosti charakteristická 
nízkym stupňom inherencie neštátnych služieb zamestnanosti do integrácie znevýhodnených sku-
pín na trhu práce (t.j. dlhodobo nezamestnaných, osôb s nízkou kvalifikáciou, osôb po prvý krát 
vstupujúcich na trh práce, starších občanov, osôb so zdravotným postihnutím, osôb s rodičovskými 
povinnosťami).

•
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V súlade s uvedeným, cieľom výskumného projektu je:
komparatívna analýza rozsahu služieb poskytovaných neštátnymi službami zamestnanosti 
v členských krajinách EÚ 27 a SR (právna úprava, rozsah pôsobenia, financovanie, podiel na 
trhu, cieľové skupiny),
analýza efektívnosti jednotlivých služieb poskytovaných verejnými službami zamestnanosti vo 
vzťahu k začleňovaniu znevýhodnených a marginalizovaných skupín uchádzačov o zamestna-
nie na trh práce, 
analýza možností, rozsahu a  cieľových skupín pre angažovanie neštátnych služieb zamestna-
nosti na trhu práce SR, vrátane posúdenia komplementarity služieb poskytovaných verejnými 
a neštátnymi službami zamestnanosti. 

Doba riešenia: I.-XII.2011
Zadávateľ: Odbor pracovných vzťahov 
Personálne zdroje: 17čm
Riešiteľky: PhDr. Eneke Hanzelová, PhD., PhDr. Zuzana Kostolná, PhDr. Daniela Kešelová

VP: Kvalifikačné nároky zelenej zamestnanosti v kontexte trhu práce SR

Cieľom výskumného projektu bude priniesť základný prehľad o špecifikách dopytu v oblasti zele-
ných kvalifikácií a zručností (green skills, ďalej ZKaZ) v odvetviach tzv. zelenej ekonomiky, resp. 
ekonomických odvetviach generujúcich tzv. zelenú zamestnanosť na trhu práce v SR. Výskumný 
projekt sa zameria na identifikáciu zmien kvalifikačných potrieb v jednotlivých odvetviach slo-
venskej ekonomiky v súvislosti s očakávaným rozvojom zelenej zamestnanosti a  reakcie systému 
odborného vzdelávania a prípravy na tieto zmeny. Kvalifikačné nároky požadované zelenými pra-
covnými miestami v jednotlivých odvetviach budú identifikované na základe výsledkov riešenia 
prvej etapy výskumného projektu v roku 2010, aktuálnych poznatkov z výskumu v oblasti ZKaZ 
a výsledkov terénnych prieskumov na strane dopytu po práci a na strane ponuky ZKaZ, ktorých 
realizácia je plánovaná v roku 2011.

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 15čm
Zadávateľ: Odbor lisabonskej stratégie zamestnanosti 
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Bellan

VP: Kvalita pracovných miest

I. etapa:

Politiky trhu práce na podporu kvality pracovných miest 

Výskumný projekt bude predstavovať prvú etapu skúmania širšie koncipovanej témy s názvom 
„Kvalita pracovných miest“. V prvom roku riešenia sa pozornosť zameria na posúdenie politík trhu 
práce uplatňovaných v SR a analýzu ich vplyvu na podporu kvality práce, kvality pracovných miest 
s osobitným dôrazom na súčasné ekonomické problémy. Cieľom bude preskúmať, či dobrú kvalitu 
pracovných miest možno definovať z hľadiska zabezpečenia dostatočnej príjmovej úrovne, posky-
tovania príležitostí pre zvyšovanie kvalifikácie, celoživotného vzdelávania a kariérneho postupu, 
zabezpečenia pre zdravie bezpečných pracovných podmienok a vytvárania podmienok pre zlúčenie 
vysokej úrovne sociálneho zabezpečenia a pružnosti, vrátane flexibilných foriem práce, ktoré umož-

•
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ňujú zosúladenie pracovného a rodinného života.

Keďže podpora kvality práce je dôležitým prvkom pri dosahovaní cieľov novej stratégie Európskej 
únie „Európa 2020“, zameranie úlohy zohľadní komplexné ponímanie kvality práce s ambíciou 
prispieť k riešeniu kvality pracovných miest a kvality práce, čo si vyžaduje pripraviť argumentačné 
podklady pre aktuálny politický rámec. V súlade s tým, súčasťou prvého roku riešenia výskumného 
projektu budú aj otázky prehodnotenia konceptu kvality práce s prihliadnutím na zásady flexiistoty 
a pojmu „tvorba mzdových prechodov“.

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 12 čm
Zadávateľ: Odbor lisabonskej stratégie zamestnanosti 
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

VP: Koordinácia verejne financovaného výskumu BOZP v SR

Projekt bude zameraný na vykonávanie koordinácie výskumu BOZP v SR s cieľom prehlbovať 
racionálnosť tohto výskumu financovaného z verejných zdrojov. Prostredníctvom koordinácie vý-
skumných a vývojových aktivít zabezpečiť špecifikáciu požiadaviek na výskum BOZP, ovplyvňovať 
tvorbu koncepčných zámerov výskumu, jeho plánovanie a  tvorbu výskumných programov. Ďalej 
poskytovať poradenstvo v procese  vykonávania výskumu, prispievať k organizačnému zabezpeče-
niu spolupráce výskumných inštitúcií a v záverečnej fáze výskumu i k transpozícii jeho výsledkov 
do spoločensko-ekonomickej praxe, resp. i k hodnoteniu efektívnosti výskumu. Koordinácia sa bude 
uskutočňovať prostredníctvom „Koordinačnej rady výskumu BOZP v SR“ zriadenej  pri IVPR.

Doba riešenia: I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 4 čm 
Zadávateľ: Odbor ochrany práce 
Zodpovedný riešiteľ:  Ing. T. Hatina

VP: Odborná spôsobilosť osôb v oblasti bezpečnosti prevádzky vybraných 
pracovných prostriedkov

Úlohou je navrhnúť zjednotenie súčasného systému prípravy (základné školenie, periodické škole-
nie, skúšky)  na odbornú spôsobilosť osôb pôsobiacich v oblasti prevádzky vybraných pracovných 
prostriedkov. Za týmto účelom:

identifikovať, analyzovať a špecifikovať odlišné požiadavky na odbornú spôsobilosť upra-
vené právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti prevádzky pracov-
ných prostriedkov,
s cieľom zabezpečiť jednotu týchto požiadaviek vypracovať návrhy na úpravu príslušných 
slovenských technických noriem, príp. ďalších predpisov. 

Doba riešenia: I.-XI. 2011
Personálne zdroje: 6 čm 
Zadávateľ: Odbor ochrany práce 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Novotný, PhD.

•
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VP: Špecifické formy výkonu inšpekcie práce

Úlohou je navrhnúť špecifikáciu flexibilných foriem inšpekcie práce najmä v oblasti BOZP v  sú-
vislosti s diverzifikáciou podnikateľských subjektov, kratšiu dobu existencie jednotlivých subjektov 
inšpekcie a nových foriem zamestnávania a práce. Orientovať sa najmä na tvorbu účinných a ak-
ceptovateľných systémov inšpekcie vhodných pre mikropodniky, malé a stredné podniky, dočasné 
a mobilné pracoviská, flexibilné a inovatívne formy práce (dištančná práca, práca v domácich pod-
mienkach, subcontracting a i.). Pri návrhu foriem a  systému inšpekcie (zameranie, opakovateľnosť, 
frekvencia, nadväznosť inšpekčných úkonov a i.) rešpektovať zásadu čo najvyššej racionálnosti 
výkonu s prihliadnutím na vysoký počet subjektov inšpekcie a ich diverzifikáciu. Tvorbou efektív-
neho systému inšpekcie sledovať dosiahnutie potrebnej a udržateľnej úrovne BOZP akceptujúcej 
ustanovenia právnych predpisov.

Doba riešenia: I.-X. 2011
Personálne zdroje: 6 čm 
Zadávateľ: Odbor ochrany práce 
Zodpovedný riešiteľ:  Ing. T. Hatina
 
VP: Posúdenie ochranných vlastností prostriedkov individuálnej ochrany počas 
ich prevádzkového používania

Úlohou je vypracovať osobitné metodické postupy a ukazovatele umožňujúce identifikovať, posú-
diť a stanoviť aktuálnu mieru ochranného účinku osobných ochranných pracovných prostriedkov 
počas ich prevádzkového využívania. Pre identifikáciu aktuálnych ochranných vlastností budú vyu-
žité najmä nedeštruktívne spôsoby využiteľné v podmienkach užívateľských organizácií. Aplikácia 
týchto postupov sa bude vzťahovať najmä na prostriedky individuálnej ochrany, ktoré sú určené na 
ochranu pred osobitnými nebezpečenstvami (ochrana proti popáleniu a i.).

Cieľom je na základe využitia objektivizovaných metód určiť režim ďalšieho používania prostried-
kov alebo eliminovať ich používanie pri strate funkčných ochranných vlastností, resp. pri ich vý-
znamnom znížení.Úloha je plánovaná na obdobie rokov 2011-2012.

I. etapa:

prehľad aktuálnych typov prostriedkov osobnej ochrany a ich systematické členenie z hľadis-
ka významu ich ochrannej funkcie,
prehľad a systematickú štrukturalizáciu aktuálnych predpisov vzťahujúcich sa na systém 
ochrany prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov,
prehľad aktuálnych metód a postupov pre hodnotenie úrovne ochranného účinku prostried-
kov osobnej ochrany využívaných v súčasnom systéme posudzovania zhody výrobkov s po-
žiadavkami predpisov.

Doba riešenia: I.-XI. 2011
Personálne zdroje: 11 čm 
Zadávateľ: Odbor ochrany práce 
Zodpovedná riešiteľka:  RNDr. Miroslava Kordošová 
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VP: Uplatňovanie smernice EK o pracovnom čase v podmienkach SR 

Uplatňovanie smernice EK o pracovnom čase v SR s osobitným zameraním na výnimky pre zdra-
votníckych pracovníkov a pre pracovníkov v školstve, implementačná prax započítavania pracov-
ného času jedného zamestnanca u viacerých zamestnávateľov a implementačná prax rozvrhnutia 
pružného pracovného času a jeho dopad na rodinný život zamestnancov.  Úloha je plánovaná na 
obdobie rokov 2011-2013.

I. etapa:

Sekundárna analýza (legislatívna, implementačná) rozvrhnutia pracovného času v SR a komparačné 
poznatky o uplatňovaní smernice EK o pracovnom čase vo vybraných krajinách EÚ27. V rámci 
úlohy budú osobitne zohľadnené špecifické charakteristiky práce, podmienky práce a legislatíve 
ustanovenia o pracovnom čase zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v školstve. 

Doba riešenia:  I.-XII. 2011
Personálne zdroje: 7 čm
Zadávateľ: Odbor pracovných vzťahov
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beata Perichtová
Externá spolupráca: JUDr. Andrea Olšovská, PhD.

Osobitný projekt

Fungovanie Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany 
(DISSO)

Pokračovanie zabezpečovania kompletných knižničných  služieb pre zamestnancov/kyne IVPR a 
širokú verejnosť v otázkach práce, sociálnej ochrany a rodiny; spolupráca s domácimi a medziná-
rodnými knižničnými sieťami.

Doba realizácie: I.-XII.2011
Gestorsky zabezpečuje: Michaela Szabóová
Technická spolupráca: PhDr. Vladimír Korman, Marta Červenková

V rámci hlavnej činnosti sa bude realizovať aj posledná fáza výskumného projektu Network (finan-
cované v rámci Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok). Projekt je 
pokračovaním viacročného projektu monitorovania situácie v oblasti pracovno-právnych vzťahov 
(EIRO), pracovných podmienok (EWCO) a reštrukturalizácie podnikov (ERM) pre potreby Dublin-
skej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok. 

Zodpovední riešitelia: Ing. Ľudovít Czíria, CSc., Ing. Teodor Hatina
Doba riešenia: I. – XII. 2011
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B. Edukácia a rozvoj vlastných zamestnancov/kýň IVPR

B1. Predpokladaná  organizácia a účasť na konferenciách a iných odborných 
podujatiach

Príprava odborných podujatí

V rámci série „Pondelkové rozhovory k vybraným otázkam sociálnej politiky a výskumu“ sa pred-
pokladajú stretnutia k týmto témam:

2011 – Európsky rok dobrovoľníckych aktivít podporujúcich aktívne občianstvo
Postoje zamestnaneckých štruktúr k BOZP
Zelené pracovné miesta v kontexte trhu práce SR
Štatistiky podnikania z rodového hľadiska
Zmeny v ponuke po kvalifikovaných pracovných silách v prihraničnom regióne Rakúsko-
Slovensko po roku 2008
Sociálne bývanie
Nové priority európskej a národnej agendy rodovej rovnosti (2011-2015)
Špecifické otázky BOZP v malých a stredných podnikoch, dočasných a mobilných pracovis-
kách a pri uplatňovaní inovatívnych foriem práce
ad-hoc workshopy a odborné podujatia ako súčasť aktuálne riešených výskumných projek-
tov).

Účasť na odborných podujatiach
v rámci výskumných projektov INTERLINKS, FAMO, NETWORK, ANED,
v rámci intenzívnej spolupráce s Európskym centrom pre sociálnu politiku a výskum vo Vied-
ni, 
podľa aktuálnych potrieb a ponúk.

B2. Organizácia domácich a zahraničných študijných pobytov

študijné návštevy a pobyty študentov/tiek rozličných fakúlt na pracovisku IVPR (najmä z od-
borov sociológia, sociálna práca a politológia)

B3. Zapojenie zamestnancov do doktorandského štúdia

viacero interných zamestnancov/kýň výskumu a vývoja IVPR bude pokračovať v doktorandskom 
štúdiu na FF a PeF UK v Bratislave, príp. ho ukončí.

 

B4. Účasť na vzdelávacích aktivitách

Podľa aktuálnej potreby v jednotlivých agendách IVPR (jazykové zručnosti, zručnosti vedeckej ko-
munikácie, PC zručnosti, osobitne SPSS, nová legislatíva pracovno-právnych vzťahov, účtovníctvo, 
moderný projektový manažment, riadenie kvality, atď).

•
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C. Iná expertízna činnosť

C1. 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, predsedníčka Koordinačnej rady výskumu BOZP, člen-
ka Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím, Rady vlády SR pre seniorov, pracovnej 
skupiny pre ratifikáciu OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Sylvia Porubänová – členka Komisie MK SR pre kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva, 
členka Rady vlády SR  pre rodovú rovnosť, predsedníčka Prípravného výboru súťaže Gypsy Spirit, 
členka Riadiaceho výboru NP Inštitút rodovej rovnosti, členka Poradného výboru Aliancie civilizá-
cií MZV SR, členka hodnotiacej komisie Euro integračného fondu  MV SR.

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

Margita Barošová  - členka Komisie pre riadenie a koordináciu prác súvisiacich s Informačným 
systémom o cene práce (pri MPSVR SR),  členka Poradnej komisie pre rozširovanie záväznosti 
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (pri MPSVR SR), členka poradnej  Koordinačnej pracovnej 
skupiny pre otázky znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien a zvyšovania miery zamestnanosti 
starších žien podporou podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti (pri ÚPSVR SR).

Rastislav Bednárik - člen pracovnej skupiny Európskej komisie MISSOC (porovnávanie systémov 
sociálnej ochrany), člen expertného poradného orgánu Kolégia podpredsedu vlády SR a ministra 
PSVR  pre oblasť práce, člen pracovnej skupiny pre rekonštrukciu životného minima, člen 

Bernardína Bodnárová – členka komisie na vykonanie súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine“ 
pri MPSVR SR

Daniel Gerbery – člen pracovnej skupiny pre rekonštrukciu životného minima, delegát SR za oblasť 
výskumu v European Alliance for Families, platformy pri Európskej komisii pre politiky ústretové 
voči rodine 

Beata Perichtová – členka pracovnej skupiny ku Koncepcii vzdelávania v rezorte PSVR

C2. Pedagogický proces na vysokých školách, univerzitách a iných edukačných 
pracoviskách

Kvetoslava Repková, Beata Perichtová, Rastislav Bednárik, Silvia Porubänová, Teodor Hatina, Ľu-
dovít Czíria, Daniel Gerbery – externí vysokoškolskí učitelia/ľky (FF UK, PdF UK, FF PU v Pre-
šove, 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)
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