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Riaditeľka: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 

Zástupkyňa riaditeľky: PhDr. Silvia Porubänová

Hlavné činnosti: výskum v oblasti politiky zamestnanosti a trhu práce, ochrany práce, 

mzdovej politiky, sociálnej ochrany, rodinnej politiky a rovnakého zaobchádzania; expertízna 

činnosť pri príprave zásadných strategicko-koncepčných dokumentov a legislatívnych úloh 

zriaďovateľa a iných inštitúcií pôsobiacich v oblasti sociálnej politiky; komparatívny výskum 

v oblasti štandardizovaných medzinárodných ukazovateľov sociálnych systémov z hľadiska 

základného vecného zamerania činnosti organizácie; organizácia odborných podujatí, ktorých 

obsah a ciele zodpovedajú základnému poslaniu organizácie. V rámci ďalšej činnosti monito-

ring kolektívnych pracovných vzťahov, pracovných podmienok a podnikovej reštrukturalizácie  

v rámci Národného centra EIRO, EWCO a ERM; účasť v medzinárodných projektových sie-

ťach a tímoch zameraných na aktuálne otázky pracovnej migrácie, európskej politiky zdravot-

ného postihnutia, dlhodobej starostlivosti o odkázané osoby a rodinnej politiky. 

Okrem uvedených činností vykonáva IVPR aj dokumentačnú a informačnú činnosť na pod-

poru výskumnej a vedeckej práce vlastných zamestnancov/kýň a pre potreby širšej odbornej 

verejnosti v rámci Dokumentačného a informačného strediska sociálnej ochrany (DISSO).
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1. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) bol zriadený dňom 1. septembra 2003 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky so súhlasom ministra financií 

(list k č. 2603/2003-KM zo dňa 5. augusta 2003) ako štátna príspevková organizácia výskumu a 

vývoja s pôsobnosťou v rámci Slovenskej republiky. Je nástupníckou organizáciou Výskumného 

ústavu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej VÚPSVR), Medzinárodného strediska pre štúdium 

rodiny (ďalej MSŠR) a Výskumného a vzdelávacieho ústavu bezpečnosti práce (ďalej VVÚBP).

Hlavným poslaním IVPR v roku 2010 bolo realizáciou vedecko-výskumnej a inej expertíznej 

činnosti prispievať k prehlbovaniu a rozširovaniu poznatkov v diverzifikovaných agendách sociál-

nej sféry slúžiacich predovšetkým ako podklady pre prijímanie rozhodnutí zriaďovateľa v strate-

gicko-koncepčnej a legislatívnej oblasti a k napĺňaniu jeho priorít v súlade s jednotlivými progra-

movými dokumentmi. Súčasťou tohto poslania sa stále významnejšie a intenzívnejšie stáva účasť 

v medzinárodných európskych expertných sieťach (napr. ANED, INTERLINKS, NETWORK, 

Eurocacres, European Aliance for Families) monitorujúcich napĺňanie cieľov európskeho sociál-

neho modelu vo vybraných agendách v rámci Otvorenej metódy koordinácie. Všetky poznatky 

boli v sledovanom období spracovávané a interpretované v súlade s medzinárodnými záväzkami 

Slovenska najmä vo vzťahu k OSN, Európskej únii, Rade Európy, OECD, ILO a MMF.

Rámcový obsah činnosti IVPR je zadefinovaný v jeho zakladajúcich dokumentoch, osobitne v 

Zriaďovacej listine a v Štatúte. V súlade s týmito dokumentmi boli v roku 2010 realizované aj jed-

notlivé výskumné projekty IVPR, a to ako v rámci kontraktu so zriaďovateľom na rok 2010, tak v 

rámci iných grantových schém (bližšie bude špecifikované v rámci prehľadu výskumnej činnosti). 

Odborné expertízy zamestnancov/kýň IVPR sa nepresadzovali len cez výskumné tímy 

v rámci kontrahovaných výskumných projektov (kde bol IVPR hlavným riešiteľom alebo 

partnerom projektu), ale aj prostredníctvom jednotlivých zamestnancov/kýň IVPR angažo-

vaných v rozličných vedecko-výskumných projektoch a expertíznych skupinách mimo sa-

motného IVPR, či v rámci univerzitnej pedagogickej činnosti a rôznorodých publikačných aktivít.

V rámci svojej činnosti a prostredníctvom Dokumentačného a informačného strediska sociál-

nej ochrany (ďalej DISSO-a) realizoval IVPR v roku 2010 aj vydavateľskú a edičnú činnosť, do-

kumentačnú, rešeršnú, knižničnú a informačnú činnosť v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny.
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2. Činnosť organizácie

2.1 Výskumná činnosť

2.1.1 Výskumná činnosť v rámci hlavnej činnosti (kontraktu so zriaďovateľom)

V tabuľke je uvedený prehľad výskumných úloh/projektov realizovaných na základe kon-

traktu s MPSVR SR na rok 2010.

Tab1: Zoznam výskumných projektov riešených v rámci kontraktu na rok 2010
Č. VP Názov VP Personálne 

zdroje v čm 
Náklady

v €
1. Nové aktívne opatrenia na trhu práce v čase globálnej ekonomickej krízy 17 41 701
2. Riešenie problematiky nezamestnanosti absolventov škôl v členských 

štátoch EÚ v období globálnej ekonomickej krízy
15 36 795

3. Analýza vývoja nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR s dôrazom na 
jej ekonomický a sociálny dopad na spoločnosť, zamestnávateľa a zamestnanca

11 26 983

4. Zelené pracovné miesta v kontexte trhu práce SR 15 36 795
5. Vybrané aspekty podnikania žien 15 36 795
6. Identifikácia postojov zamestnávateľov a zamestnancov k BOZP 18 44 154
7. Prehĺbenie systému riadenia rizikových faktorov práce 12 29 436
8. Príprava koncepcie prevencie poškodení zdravia pri práci v SR 12 29 436
9. Koordinácia verejne financovaného výskumu BOZP v SR 3 7 359
10. Tvorba národných dokumentov v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

(Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2009) 
12 29 436

11. Súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine 6 14 718
12. Neformálni opatrovatelia/ľky v sektore dlhodobej starostlivosti

II. etapa: Podpora neformálne opatrujúcich osôb: výskumné odporúčania pre 
sociálno-politickú prax 

10 24 530

13. Monitoring implementácie zákona o sociálnych službách 10 24 530
14. Prieskum názorov medzi expertmi z rôznych oblastí na životné minimum 12 29 436
15. Analýza zahraničných skúseností s tvorbou minimálneho spotrebného koša 12 29 436
16. Analýza nerovnosti príjmov na báze EÚ SILC 8 19 624
17. Analýza fenoménu žobrania detí 12 29 436
18. Aktivity NAP na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na 

roky 2009-2012
20 49 060

19. Podpora udržateľnosti bývania u občanov ohrozených bytovou exklúziou 10  24 530
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Krátke anotácie realizovaných výskumných úloh sú uvedené v prílohe č. 1. Jednotlivé úlohy 

boli odovzdávané v súlade s pravidlami dohodnutými v kontrakte s tým, že pri vybraných úlo-

hách IVPR zorganizoval verejnú diskusiu (workshop v rámci série Pondelkových rozhovorov 

k vybraným otázkam sociálnej politiky) k získaným výsledkom za účasti riešiteľov, zadávate-

ľov a zástupcov iných odborných inštitúcií. 

2.1.2 Výskumná činnosť mimo hlavnej činnosti

Výskumné projekty realizované mimo kontraktu so zriaďovateľom na rok 2010 a mimo 

hlavnej činnosti uvádza nasledovný prehľad.

INTERLINKS (Health systems and long-term care for older people in Europe – Moldelling the 

INTERfaces and LINKS between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care)

Projekt financovaný v rámci 7. rámcového programu EÚ, účasť IVPR je spolufinancovaná z APVV.

NETWORK

Projekt financovaný Dublinskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, 

obsahuje časti EWCO (monitoring pracovných podmienok), EIRO (monitoring kolektívnych 

pracovných vzťahov), ERM (monitoring reštrukturalizácie zamestnávateľských subjektov).

ANED (Academic network of European Disability experts)

Výskumný projekt financovaný Human European Consultancy (Holandsko, Utrecht) z pros-

triedkov grantovej schémy Progress.

FAMO

Výskumný projekt financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko.

PROSPEKT

Výskumný projekt financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-

Rakúsko.



5

IC (Quality of life in caregivers of dependent people affected by incontinence care in Europe) 

Výskumný projekt financovaný Talianskym národným výskumným centrom starnutia pod ko-

ordináciou EUROCARERS.

Krátke anotácie výskumných projektov realizovaných mimo hlavnej činnosti v rámci mimo-

rozpočtových zdrojov sú uvedené v prílohe č. 2.

2.2 Expertízna činnosť

2.2.1 Expertízna činnosť vo vzťahu k zriaďovateľovi

● Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím (v rámci nej podpredsedníctvo odbor-

nej pracovnej skupiny pre Aktualizáciu Národného programu rozvoja životných podmienok 

občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, členstvo) v odbornej 

pracovnej skupine pre riešenie sociálnej problematiky osôb so zdravotným postihnutím)

● Rada vlády SR pre seniorov (v rámci nej členstvo v odbornej pracovnej skupine pre rieše-

nie zdravotnej problematiky seniorov, s osobitným dôrazom na problematiku dlhodobej 

starostlivosti)

● Rada vlády SR pre rodovú rovnosť

● Riadiaci výbor pre vecnú problematiku Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti

● Odborná pracovná skupina pre ratifikáciu OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným 

postihnutím

● Pracovná skupina pre prípravu koncepcie vzdelávania v rezorte PSVR SR

● Komisia pre riadenie a koordináciu prác súvisiacich s Informačným systémom o cene 

práce (jej koordinátorom je MPSVR SR)

● Poradná komisia pre rozšírenie záväznosti KZVS na ďalších zamestnávateľov pri MPSVR SR

● Koordinačná pracovná skupina pre otázky znižovania dlhodobej nezamestnanosti žien  

a zvyšovania miery zamestnanosti starších žien podporou podnikania a samostatnej zá-

robkovej činnosti (pri ÚPSVR SR)
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● Medzirezortná pracovná skupina k rekonštrukcii životného minima zriadená pri MPSVR SR

● Komisia na vykonanie súťaže „Zamestnávateľ ústretový k rodine“ pri MPSVR SR

● Koordinačný výbor pre BOZP

● Národná informačná sieť BOZP

● Kolégium podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny pre oblasť práce.

2.2.2 Ďalšia expertízna činnosť formou aktívneho členstva

● Stála komisia pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí Výboru Národnej rady Sloven-

skej republiky pre sociálne vecí a bývanie

● Pracovná skupina Európskej komisie MISSOC

● Rada riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni

● Expertná sieť EGGSI (Network of Experts in Gender Equality, Social Inclusion, Health 

and Long term Care)

● Expertná sieť Centre for Social Policy, University of Antwerp, Belgicko (medzinárodný kom-

paratívny výskum podporený EK so zameraním na vývoj garancie minimálneho príjmu)

● Expertná sieť Centre for European Social Research, University of Mannheim, Nemecko (medzi-

národný komparatívny výskum so zameraním na aktiváciu v rámci garancie minimálneho príjmu)

● Akademická sieť európskych expertov/tiek v oblasti zdravotného postihnutia (Academic 

Network of European Disability Experts, ANED)

● Vedecká rada VÚPSV v Prahe

● Odborová komisia PhD programu MTF STU v Trnave v odbore Integrovaná bezpečnosť

● Európska komisia v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci Slovenskej termi-

nologickej siete

● Predsedníctvo Slovenskej sociologickej spoločnosti SAV

● Predsedníctvo Prípravného výboru súťaže Gypsy Spirit

● Členstvo v Poradnom výbore Aliancie civilizácií MZV SR

● Komisia MK SR pre kultúru znevýhodnených skupín obyvatelstva

● Hodnotiaca komisia programu Solidarita a riadenie migračných tokov MV SR

● Prípravný výbor pre tvorbu migračnej siete (MV SR),

● Koordinačný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
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● Redakčná rada časopisu Bezpečná práca

● Výbor Asociácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi

● Pracovná skupina Európskej komisie MISSOC (porovnávanie systémov sociálnej ochrany)

● Medzirezortná pracovná skupina ku zvýšeniu kvality štatistiky Rodinných účtov zriade-

ná pri Štatistickým úrade SR

● Pracovná skupina MPSVR SR a MŠ SR pre programe medzinárodného hodnotenia do-

spelých ( PIAAC)

● Redakčná rada časopisu MŠ SR Mládež a spoločnosť

● Spolupráca s mimovládnou organizáciou Centrum pre výskum etnicity a kultúry

● Spolupráca s mimovládnou organizáciou Fórum pre pomoc starším a Slovenským národ-

ným strediskom pre ľudské práva. 

2.3 Spolupráca so zahraničnými inštitúciami
● Childwatch (členstvo v rade riaditeľov Childwatch, IVPR ako klúčový partner celosve-

tovejsiete výskumu detstva),

● European Centre for Social Welfare Policy and Research vo Viedni (Kvetoslava Repková 

ako členka Rady riaditeľov tejto inštitúcie a ako národná kontaktná osoba),

● European Foundation for Improving of Living and Working Conditions (IVPR ako Ná-

rodné monitorovacie centrum v oblasti kolektívnych pracovných vzťahov, pracovných 

podmienok a podnikovej reštrukturalizácie pre potreby Európskej nadácie pre zlepšova-

nie životných a pracovných podmienok so sídlom v Dubline),

● Eurocarers (IVPR ako novozvolený člen európskej nezávislej inštitúcie podporujúcej 

presadzovanie práv neformálne opatrujúcich osôb),

● Centre for Social Policy, University of Antwerp, Belgicko (Daniel Gerbery ako národný expert),

● Centre for European Social Research, University of Mannheim, Nemecko (Daniel Ger-

bery ako národný expert),

● Výskumný ústav práce a sociálnych vecí v Prahe (Kvetoslava Repková ako členka Ve-

deckej rady VÚPSV),

● členstvo v MISSOC (Rastislav Bednárik ako národný korešpondent Európskej komisie),

● členstvo v Luxembourg Income Study.
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2.4 Publikačná činnosť

Okrem záverečných výskumných správ súvisiacich s ukončením jednotlivých výskumných 

projektov podľa kontraktu so zriaďovateľom, resp. výskumných projektov v rámci iných gran-

tových schém (ich názvy korešpondujú s názvami samotných výskumných projektov uvede-

ných v predchádzajúcich prehľadoch), publikovali zamestnanci/kyne IVPR aj ďalšie diela, 

spracovali vedecké a odborné monografie, príspevky do recenzovaných vedeckých domácich 

i zahraničných zborníkov a časopisov, či do odborno-popularizačných časopisov. Pre potreby 

európskych projektov (najmä ANED, INTERLINKS, NETWORK) spracovali viaceré tématic-

ké národné správy, vždy so zameraním na predmet výskumu relevantný pre daný projekt. 

V roku 2010 vydal IVPR až sedem čísel bulletinu Rodina a práca, ktorý je monotematicky 

venovaný aktuálnych výskumným a sociálno-politickým témam. Prvýkrát boli v rámci projektu 

INTERLINKS spracované niektoré vedecko-výskumné témy formou Policy brief a disemino-

vané, okrem zriaďovateľa, širokej odbornej verejnosti

Prostredníctvom bulletinu pokračovala spolupráca s online knižnicou periodík Central and 

Eastern European Online Library (CEEOL, sídlo vo Frankfurte) a s oddelením pre poznatko-

vú koordináciu a manažment informačnej podpory Európskeho centra pre sociálnu politiku 

a výskum vo Viedni, kam boli pravidelne distribuované bibliografické záznamy a plné texty 

bulletinu vo formáte pdf.

Prehľadné vecné a kvantifikačné spracovanie publikačnej činnosti zamestnancov/kýň IVPR, 

vrátane názvov jednotlivých vydaní bulletinu Rodina a práca, uvádzame v prílohe č. 3.

2.5 Organizácia domácich i zahraničných stretnutí (kongresov, 
konferencií, seminárov, workshopov) a účasť na domácich 

i zahraničných stretnutiach

Rok 2010 bol pomerne bohatý na organizovanie rozličných vedecko-výskumných a iných 

odborných podujatí. IVPR ich organizačne zastrešoval prevažne cez svoju tradičnú komunikač-
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nú platformu, ktorou je cyklus Pondelových rozhovorov k vybraným otázkam sociálnej politiky 

a výskumu. Uvádzame prehľad vedecko-výskumných a iných odborných stretnutí organizova-

ných IVPR v roku 2010:

● 18.2.2010: Predstavenie publikácie „Manka goes to work. Public child care in the Vise-

grad countries: 1989-2009“

● 1.3.2010: Pondelkové rozhovory na tému „Novovznikajúce rizikové faktory pri práci“

● 9.4.2010: Interný seminár „Posilňovanie personálnych kapacít IVPR na úseku výskumu 

sociálnej a rodinnej politiky“

● 20.4.2010: Verejný odpočet IVPR za rok 2009

● 6.5.2010: medzinárodná vedecká konferencia FAMO I „Funkcie a úlohy cezhraničnej 

mobility a spolupráca na regionálnych trhoch práce v období hospodárskej krízy“

● 7.5.2010: medzinárodný vedecký seminár „The Political Economy of Strategic Social 

Policies in Post-Communist Democracies“

● 24.5.2010: Pondelkové rozhovory na tému „Štatistiky nezamestnanosti: dualita alebo 

komplementarita“

● 25.5.2010: motivačno-informačné stretnutie „Možnosti hodnotenia a implementácie kva-

lity procesného riadenia v IVPR“

● 5.10.2010: Pondelkové rozhovory na tému „Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie v SR“

● 12.11.2010: Pondelkové rozhovory na tému „2010 Európsky rok boja proti chudobe a so-

ciálnemu vylúčeniu – k vybraným výskumným zisteniam“

● 6.12.2010: Pondelkové rozhovory na tému „Médiá a ich úloha v oblasti násilia páchané-

ho na ženách a podpory rodovej rovnosti“

V rámci organizovaných podujatí by sme osobitne vyzdvihli hosťovanie medzinárodného 

vyšegrádskeho tímu (vrátane zástupcu IVPR) za účelom prezentácie publikácie Manka goes to 

work. Public child care in the Visegrad countries: 1989-2009. Spoluprácou na projekte k vy-

daniu publikácie sa otvorila tradícia IVPR uchádzať sa v rámci širšieho medzinárodného tímu 

o možnosť finančnej podpory z Vyšegrádskeho fondu za účelom spracovávania a vydávania 

vedeckých monografií k rozličných témam súvisiacim najmä s otázkami rodinnej politiky.

Z bilaterálneho hľadiska bol veľmi zaujímavým a podnetným vedecký seminár Funkcie 

a úlohy cezhraničnej mobility a spolupráca na regionálnych trhoch práce v období hospo-
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dárskej krízy organizovaný v rámci rakúsko-slovenského projektu FAMO. Atraktívnosť tohto 

stretnutia podčiarkol najmä jeho širší kontext, nakoľko sa organizoval v období vrcholiacej 

ekonomickej a hospodárskej krízy s vážnymi dopadmi na trh práce a zamestnanosť v oboch 

krajinách.

Ďalším prestížnym medzinárodným podujatím bol medzinárodný vedecký seminár The 

Political Economy of Strategic Social Policies in Post-Communist Democracies s prezentá-

ciou špičkového politického ekonóma Pietra Vanhuysseho z Európskeho centra pre sociálnu 

politiku a výskum vo Viedni. Podujatie bolo súčasťou intenzívnej spolupráce Slovenska (naj-

mä prostredníctvom IVPR) s Európskym centrom v rámci riadneho členstva v tejto prestížnej 

inštitúcii a pravidelného organizovania vedeckých podujatí k vybraným otázkam sociálnej 

politiky a výskumu (osobitne k otázkam starnutia populácie a jeho sociálno-ekonomickým 

a politologickým súvislostiam). 

Zamestnanci/kyne IVPR sa v roku 2010 aktívne zúčastnili viacerých zahraničných i domá-

cich konferencií či iných odborných podujatí. Prehľadné vecné a kvantifikačné spracovanie 

organizovaných aktivít a účastí na vedecko-výskumných a iných odborných podujatiach je uve-

dené v prílohe č. 4.

2.6 Pedagogická činnosť
 

Vybraní zamestnanci/kyne IVPR pôsobili v roku 2010 ako:

● 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, Fakulta podni-

kového manažmentu EU Bratislava, súkromná VŠ v Sládkovičove, Dubnický technolo-

gický inštitút – súkromná vysoká škola, FM UK v Bratislave),

● konzultanti/tky, školitelia/ľky a oponenti/tky záverečných bakalárskych, magisterských  

a doktorandských prác,

● lektori/rky Centra vzdelávania MPSVR SR v odbornej príprave inšpektorov práce,

● členovia/ky vedeckých rád (VŠ v Sládkovičove, odborovej komisie PhD v odbore Integ-

rovaná bezpečnosť na MTF STU v Trnave, VÚPSV v Prahe)

● konzultanti/tky v rámci študijných pobytov, stáží a praxí domácich i zahraničných študentov/tiek.
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2.7 Pôsobenie v médiách (denná tlač, televízia, rozhlas)

Zamestnanci/kyne IVPR vykazovali v roku 2010 bohatú vedecko-popularizačnú činnosť 

(články v printových médiách, pôsobenie v rozhlase a televízii). V prílohe č. 5 je prehľadne 

tematicky spracovaný a kvantifikovaný tento typ činnosti.

2.8 Činnosť Dokumentačného a informačného strediska 
sociálnej ochrany (DISSO-a)

Od začiatku roka 2010 k 31.12.2010 DISSO zabezpečovalo tieto činnosti:

● Akvizícia kníh, štatistických dokumentov, výskumných prác, periodík, dokumentov na CD

● Vedenie príručnej agendy objednávok a faktúr za periodiká, štatistické a knižné publikácie

● Vedenie prírastkového zoznamu kníh (knihy, brožúry, výskumné práce, audiovizuálne 

dokumenty) a vedenie prírastkového zoznamu štatistických publikácií

● Tvorba knižničnej databázy v programe PROFLIB M 21

● Anotované záznamy dokumentov, slovenských i zahraničných

● V súčasnom období fond DISSO obsahuje 15139 kníh a 2319 výskumných prác. V kniž-

ničnej databáze sa tiež nachádza 17981 záznamov článkov z periodík a 47 záznamov 

audiovizuálnych dokumentov a dokumentov na CD

● Za rok 2010 vo fonde knižnice pribudlo 127 kníh, 21 výskumných prác, 267 záznamov 

článkov z odborných periodík

● Vedenie evidencie došlých periodík a štatistických materiálov

● Výpožičné služby pre interných aj externých používateľov – evidencia, prolongácia a telefonic-

ké a písomné urgencie výpožičiek, vedenie výpožičných kariet čitateľov v  programe PROFLIB

● Rešeršné služby pre interných aj externých používateľov v systéme Wisis - Proflib

● Reprografické služby pre pracovníkov IVPR aj externých používateľov DISSO 

● Vedenie študovne, konzultácie s používateľmi ohľadne výberu literatúry a knižnično-in-

formačných služieb
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● Skladové práce – prírastkové stavanie knižničného fondu

● Výpomocné práce – viazanie dokumentov hrebeňovou väzbou, grafické a tlačové práce

● Distribúcia povinných výtlačkov publikácií vydaných IVPR a bulletinu Rodina a práca

● Spolupráca s online knižnicou periodík Central and Eastern European Online Library 

(CEEOL, sídlo vo Frankfurte), práca v programe DiBiDo (Digital Bibliographic Docu-

ment Archive), distribúcia bibliografických záznamov a plných textov bulletinu Rodina 

a práca vo formáte pdf, za rok 2010 7 čísel bulletinu

● Tvorba a distribúcia Informačného spravodajcu DISSO, ktorý obsahuje prírastky kniž-

ničného fondu DISSO a novinky z edičných plánov vydavateľstiev, v roku 2010 dve 

čísla, každé za polrok

● Spolupráca s PhDr. Kormanom na aktualizácii zoznamu výskumných prác Inštitútu pre 

výskum práce a rodiny na stránke www.sspr.gov.sk

● Priebežné odstraňovanie záznamov vyradených publikácií z knižničného informačného 

systému

● Zasielanie informácií o novinkách v knižničnom fonde DISSO spolupracovníkom

● Príprava popisu úprav na internetovej stránke DISSO a IVPR pre účely novej výstavby a 

aktualizácie stránok
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3. Náklady na zabezpečenie činnosti IVPR 
- rozpočet organizácie

V súlade s uznesením vlády SR č. 692 zo dňa 30.9.2009 k návrhu rozpočtu verejnej správy 

na roky 2010 až 2012 MPSVR SR listom č. 29569/09 - I/81 zo dňa 7.1.2010 oznámilo rozpis 

záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 a výšku rozpočtovaných prostriedkov 

v kategórii bežné výdavky v sume 564 299,- € (príspevok na činnosť). Súčasne bol určený 

záväzný ukazovateľ v kategórii 610 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 315 

840,- €. 

Rozpočtovým opatrením z 25.05.2010 (list č. 10660/10-I/81) bol limit výdavkov zvýšený 

o 3357,- €, z toho 2 488,- € na zvýšenie limitu výdavkov na mzdy. Ďalším rozpočtovým opat-

rením MPSVR SR (list č. 18236/10-I/81) zo 07.09.2010 bol rozpočet znížený o 44 393,- €. 

Príspevok zriaďovateľa na činnosť v roku 2010 po úpravách dosiahol celkovo 523 263,- €, 

z toho limit mzdových prostriedkov predstavoval celkovú sumu 318 328,- €.

Ďalším zdrojom príjmov IVPR boli príjmy z vlastných aktivít, predaja prebytočného ma-

jetku a príjmy z poskytovania služieb v Dokumentačnom a informačnom stredisku sociálnej 

ochrany /DISSO/ - predaja publikácií.

Prehľad celkových príjmov IVPR za rok 2010

Zdroj Položka Názov Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutočnosť
k 31.12.2010

111 312 001 Bežný transfer zo ŠR 564 299,– 523 263,– 523 263,–

45 223 001 Predaj služieb 52 727,– 92 000,– 91 704,81

45 231 Predaj majetku - 45 800,– 45 800,–

45 200 Iné nedaňové príjmy 3 700,– 3 690,54

45 312 011 Transfer od ver. správy 4 670,02

SPOLU 617 026,– 664 763,– 669 128,37
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Čerpanie výdavkov v IVPR za rok 2010

Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, kontraktom so zria-

ďovateľom a schváleným plánom úloh IVPR na rok 2010. Všetky finančné prostriedky boli 

rozpísané a zaúčtované v zmysle záväzných predpisov v oblasti rozpočtovania, financovania 

a účtovania. Pri ich vynakladaní na plnenie úloh IVPR postupoval  s maximálnou hospodárnos-

ťou. Čerpanie všetkých výdavkov sa realizovalo v systéme Štátnej pokladnice, podľa ekono-

mickej a funkčnej klasifikácie a podľa jednotlivých zdrojov bolo spracované vo výkaze príjmov 

a výdavkov za rok 2010 predloženom zriaďovateľovi. 

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov a zdrojov 
Program Zdroj Položka Názov Rozpočet

schválený
Rozpočet
upravený

Skutočnosť
k 31.12.2010

07E0301 111 600 Bežné výdavky 564 299,– 523 263,– 523 090,05

07E0301 45 600 Bežné výdavky 52 727,– 139 589,62 137 935,03

07E0301 45 700 Kapitálové výdavky 45 650,– 45 116,27

Spolu 617 026,– 708 502,62 706 141,35

Bežné výdavky, pokryté transferom MPSVR SR na hlavnú činnosti IVPR zabezpečené 

Kontraktom v súvislosti s plnením programu 07E0301 za rok 2010, boli po úpravách rozpočtu v 

konečnej výške 523 263,- €. Skutočné čerpanie vo výške 523 090,05 € predstavovalo z tejto sumy 

99,97 %. Nevyčerpaný príspevok zriaďovateľa vo výške 172,95 € bude predmetom zúčtovania so 

štátnym rozpočtom. Bežné výdavky z transferu MPSVR SR, ako aj ostatné finančné prostriedky, 

boli použité v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s plnením úloh IVPR za rok 2010.

Iné vedľajšie aktivity

V  rámci vlastnej činnosti IVPR zabezpečoval riešenie ďalších úloh výskumu a vývoja (projekty) 

zo zdrojov získaných na základe uzatvorených zahraničných a tuzemských zmluvných vzťahov. Ide 

o aktivity, ktoré si IVPR obstaral v rámci rôznych verejných súťaží a grantových schém, nad rámec 

vlastnej hlavnej činnosti. Aktivity podliehajú zúčtovaniu a nie sú vykonávané za účelom dosahovania 

zisku. Podrobný prehľad nákladov najvýznamnejších ďalších úloh poskytuje nasledujúca tabuľka.
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Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov
Projekty

číslo
Materiál Služby Mzdy Dohody Zákonné

poistenie
Náklady

spolu
INTERLINKS 
APVV 
2137

101,49 610,73 7 767,40 53,60 8 533,22

INTERLINKS
AC
2138

269,01 2 103,28 24 781,20 189,60 27 343,09

Network
2121

11 675,43 22 477,18 4 122,- 6 923,61 45 198,22

PROSPECT
2144

15,37 149,40 1 693,47 13,- 1 871,24

FAMO
2136

610,46 854,36 16 970,32 131,30 18 566,44

ANED
2404

175,60 3 841,- 31,40 4 048,-

IC
2248

716,38 712,17 2 231,14 5 770,- 821,94 10 251,63

1.  Projekt Interlinks 2137 - APVV 

 Časť projektu „Zdravotné systémy a dlhodobá starostlivosť o starších ľudí v Európe“ 

s akronymom Interlinks, spolufinancuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja pri Mi-

nisterstve školstva SR (25 %-ný podiel). Náklady v roku 2010 boli čiastočne kryté agen-

túrou, doplatok vo výške 3 863,22 € bude poskytnutí po schválení v roku 2011.

2.  Projekt Interlinks 2138 – Európske centrum (EC)

 Preddavok poskytnutý v roku 2008 bol na konci 3. štvrťroka 2010 vyčerpaný. V roku 2011 

očakávame refundáciu doteraz vynaložených nákladov v celkovej výške 10 056,32 €. 

3.  Projekt Monitoring Network

 Jeho riešenie začalo v roku 2006, nadväzuje na projekt EIRO pre European Fundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions v Dubline, Írsko. Spoločnosť 

štvrťročne, po odsúhlasení správy o priebehu projektu, poukazuje ¼ zmluvne dohodnutej 

sumy, prípadne hradí mimoriadne náklady.

4.  Projekt PROSPECT 

 Ide o nezávislý, aj keď vecne prepojený projekt s projektom FAMO riešeným v rámci cezhra-

ničnej spolupráce SK –AT v oblasti  - monitorovania odborných pracovných síl. V projek-

te Prospect sa na základe čiastkových výstupov projektu FAMO riešia špecifické problémy 

vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily na pracovnom trhu. Za odvetvia na Slo-

vensku  boli výsledky zhrnuté v  štúdii pod názvom „FAMO Personaldialoge“. Jeho riešenie 

bolo ukončené v 1. polroku 2010, celkové náklady boli plne pokryté zadávateľom. 
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5.  Projekt FAMO

 Projekt realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v  programe 

„Cezhraničná teritoriálna spolupráca Slovensko - Rakúsko“ – monitorovanie odborných 

pracovných síl. Náklady, doteraz hradené z vlastných prostriedkov, nám boli zatiaľ re-

fundované len čiastočne, s manažérom oprávnenosti výdavkov na MVRR SR sa neustále 

komunikuje o otázke oprávnenosti výdavkov a výšky jednotlivých položiek. 

6.  Projekt ANED

 Ide o pokračovanie projektu so začiatkom v roku 2008, financovaného v rámci grantovej 

schémy Progress. Kontraktorom je Human European Consultancy (Holandsko). Náklady 

spojené s realizáciou úloh za rok 2010 boli refundované v plnej výške.

7.  Projekt IC (Quality of life in caregivers of dependent people affected by incontinence in Europe) 

 Nový projekt riešený v spolupráci s  Italian National Research, riešenie začalo v máji 

2010. Bola poskytnutá preddavková platba 70 % z dohodnutej sumy. Doplatok sa očaká-

va začiatkom roka 2011, keď bude odovzdaná záverečná správa.

Hospodárenie v roku 2010 
Výnosy: Rok 2009 Skutočnosť 2010 Z toho 
Z bežných transferov zriaďovateľa 540 862,44 523 090,05
Z kapitálových transferov 18 698,65 5 906,14
Z bež. transf. od ost. subj. VS 2137 10 520,98 8 533,24
Z predaja DIM 0 45 800,–
Tržby z predaja služieb 91 598,25 108 323,52
Z toho: Nettwork 39 350,80
 Prospect 2 009,20
 Famo 29 680,22
 ANED 4 370,–
 IC 8 400,–
Úroky z účtov 8,13 0
Kurzové zisky 11,05 0
Zúčtovanie rezerv 17 174,21 22 184,72
Výnosy s p o l u : 678 873,71 713 837,67
Náklady:
Spotreba materiálu 16 084,16 9 567,93
Služby 81 268,99 96 425,06
Osobné náklady 541 464,85 545 088,09
Dane a poplatky 1 095,47 1 524,64
Ostatné náklady 22 817,76 17 049,96
Odpisy 25 961,25 15 033,99
Náklady s p o l u: 688 692,48 684 722,07
Hospodársky výsledok -9 818,77 + 29 115,60
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Zisk IVPR v roku 2010 vo výške 29 115,60 € bol dosiahnutý predajom nehnuteľnosti na 

Trnavskej . Týmto predajom bol vytvorený príjem z predaja DIM v celkovej výške 45 800,- €. 

Nákladovými položkami, ktoré v minulých rokoch vytvárali stratu boli, predovšetkým odpisy 

investičného majetku a z vlastných prostriedkov platené výdavky na opravu a údržbu majetku. 

Tieto druhy nákladov sa každoročne opakujú. Vzhľadom na to, že IVPR v budúcom roku ne-

predpokladá žiaden mimoriadny príjem, ako v prípade tohto roka, je možné, že bude v budú-

com roku vykázaný záporný výsledok hospodárenia. 

Majetok 

Dlhodobý (neobežný) majetok štátu v správe IVPR bol evidovaný k 31.12.2010 v obstaráva-

cej cene 175 897,03 €, po znížení o oprávky v zostatkovej cene 49 621,87 €. 

Nákup investičného majetku v celkovej hodnote 45 116, 27 € bol na IVPR pokrytý z vlast-

ných zdrojov bývalého fondu reprodukcie. V priebehu 1. polroka 2010 po zhodnotení celkové-

ho stavu a za účelom udržania bezpečného pracovného prostredia bola uznaná potreba výmeny 

nábytku v kanceláriách, platba sa premietla v čerpaní v 3. štvrťroku. Ďalej bolo zaobstarané iba 

najnutnejšie počítačové vybavenie a kopírovacia – tlačiarenská technika ako náhrada za zasta-

ralé a neopraviteľné vybavenie.

Vyradený bol majetok v celkovej hodnote 165 858,88 €. Išlo o vyradený, odpísaný a nepo-

užiteľný majetok, z ktorého najväčšiu položku predstavovalo vyradenie bývalej prevádzkovej 

budovy a garáže Výskumného ústavu bezpečnosti práce na Trnavskej ceste 55 57 v nadobú-

dacej cene 125 776,19 €. Uvedená nehnuteľnosť bola označená za prebytočnú a ponúkaná na 

predaj už od roku 2002. V roku 2010 prebehol úspešne proces odpredaja tejto nehnuteľnosti. 

Nehnuteľnosť bola vyradená k 31.12.2010 z užívania IVPR a následne odovzdaná na základe 

preberacieho protokolu novému majiteľovi. 
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4. Personálno-mzdové otázky

Charakteristika organizačnej štruktúry
 

Výskumné činnosti zabezpečuje IVPR prostredníctvom troch výskumných pracovných skupín:

● pracovná skupina výskumu práce a zamestnanosti,

● pracovná skupina výskumu sociálnej a rodinnej politiky,

● pracovná skupina výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na vecne rôznorodých výskumných projektoch bolo v roku 2010 zainteresovaných v prvom 

polroku 16 výskumno–vývojových zamestnancov/kýň a v druhom polroku 15 výskumno – vý-

vojových zamestnancov na plný úväzok. 

Dňom 1. 4. 2010 bol prijatý jeden výskumno-vývojový zamestnanec, dňom 7. 4. 2010 bola 

prijatá jedna výskumno – vývojová zamestnankyňa a dňom 2. 6. 2010 ďalšia výskumno –vývo-

jová zamestnankyňa, všetci na skrátené úväzky do pracovnej skupiny sociálnej a rodinnej po-

litiky. Od 1. 7. 2010 bol vedúcemu pracovnej skupiny výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci skrátený úväzok a zároveň bol do tejto pracovnej skupiny prijatý jeden zamestnanec.

Sedem zamestnancov/kýň ekonomického úseku na plný úväzok a dve zamestnankyne na skrá-

tený úväzok zabezpečovali komplexný administratívny, ekonomický, prevádzkový a technický 

servis celej organizácie, správu majetku, materiálno-technické potreby organizácie, personálnu 

a mzdovú agendu, knižnicu strediska a DISSO, správu internetovej siete, prevádzku interného 

a internetového servera, správu a aktualizáciu hardwaru a softwaru a projektový manažment. 

Evidenčný stav a kvalifikačná štruktúra zamestnancov/kýň IVPR

V IVPR bol v roku 2010 priemerný evidenčný počet zamestnancov/kýň vo fyzických oso-

bách 27, z toho 19 žien. Priemerný prepočítaný počet predstavoval 26 osôb. K 31.12.2010 bolo 

v IVPR zamestnaných 28 zamestnancov/kýň (7 zamestnancov malo a má uzavretý pracovný 

pomer na dobu určitú). Štruktúru zamestnancov z hľadiska kvalifikácie, veku a pohlavia zná-

zorňujú nasledovné tabuľky.
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov/kýň k 31. 12. 2010
Vzdelanie Počet zamestnancov %

VŠ-1. stupeň 1 3,57

VŠ-2. stupeň 12 42,86

VŠ-3. stupeň 9 32,14

SŠ 6 21,43

Veková štruktúra zamestnancov/kýň k 31. 12. 2010
Vek Počet zamestnancov %

Menej ako 25 r. 1 3,57

25 - 34 rokov 7 25,00

35 - 44 rokov 1 3,57

45 - 54 rokov 7 25,00

55 - 64rokov 10 35,72

Nad 65 rokov 2 7,14

Štruktúra zamestnancov/kýň podľa pohlavia k 31. 12. 2010
Pohlavie Počet zamestnancov %

Muži 9 32,14

Ženy 19 67,86

Týždenný pracovný čas v organizácii predstavoval 37,5 hodiny. Priemerná mesačná hrubá 

mzda za všetky zdroje dosiahla za rok 2010 sumu 1 059,50 €. Priemerná mesačná hrubá mzda 

z rozpočtových zdrojov dosiahla za rok 2010 sumu 991,77 €.

Rozvoj ľudských zdrojov

 Vzdelávanie v oblasti zručností potrebných pre výkon funkcie prebiehalo podľa individu-

álnych potrieb prostredníctvom externých kurzov, školení a samoštúdiom. Na zabezpečenie 

vzdelávania formou školení, seminárov a konferencií IVPR vynaložilo z rozpočtových zdrojov 

sumu vo výške 848,31 €. 

V priebehu roka sa zamestnanci/kyne zúčastňovali rôznych kurzov, školení a odborných 

seminárov organizovaných odbornými vzdelávacími agentúrami a Centrom vzdelávania pri 

MPSVR SR. 
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IVPR aj v roku 2010 vytváralo vhodné pracovné podmienky na zvyšovanie kultúry práce 

a pracovného prostredia (napr. formou výmeny nábytku). Organizácia aj v tomto roku zabez-

pečovala zamestnancom stravovanie formou stravovacích poukážok. Zamestnancom bol po-

skytnutý príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily vo výške 17,00 € na 

zamestnanca.

Organizácia aj v roku 2010 poskytovala priemerne 21 zamestnancom príspevok na doplnkové 

dôchodkové sporenie vo výške 25,00 € mesačne každému zamestnancovi, ktorý o to požiadal. 

Predpokladaný vývoj v personálnej oblasti

Investície do vzdelania a zvyšovania odborných zručností patria k popredným prioritám ve-

denia organizácie. Podporované sú predovšetkým oblasti, ktoré priamo súvisia s plnením úloh 

napojených na financovanie zo štátneho rozpočtu. Osobitný dôraz sa bude klásť na zvyšovanie 

zručností vedeckých zamestnancov/kýň v oblasti metodológie vedy a spracovávania vedeckých 

údajov/poznatkov pre potreby zabezpečovania bežnej činnosti organizácie. 

Nepredpokladajú sa zásadné zmeny v počte a štruktúre kmeňových zamestnancov/kýň 

IVPR. Zmeny možno skôr predpokladať formou „výmeny“ založenej na fakte pomerne vy-

sokého počtu zamestnancov/kýň dôchodkového veku a ich prirodzenou náhradou za mladších 

zamestnancov (napr. zvýšením úväzku terajších mladších zamestnancov alebo angažovaním 

nových). 

Organizačná štruktúra IVPR platná k 31. 12. 2010 je uvedená v prílohe č. 6.
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5. Hlavné skupiny užívateľov

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bol hlavným užívateľom vedecko-výskumnej a inej 

odbornej činnosti zamestnancov/kýň IVPR zriaďovateľ, t.j. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR a prostredníctvom neho celá verejnosť. 

Ďalšie vedecko-výskumné aktivity a odborné služby zamestnancov/kýň IVPR boli orien-

tované nielen na slovenskú, ale aj zahraničnú užívateľskú komunitu, osobitne vo vzťahu 

k Európskej nadácii pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok v Dubline – projekt 

Network, k Európskej komisii – projekty ANED, MISSOC, INTERLINKS, k Rakúskemu mi-

nisterstvu v oblasti práce – projekt FAMO a PROSPEKT, či k európskej nezávislej asociácii 

EUROCARERS – projekt IC. 

6. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti

IVPR vykonával vedecko-výskumnú činnosť na základe Osvedčenia o spôsobilosti vyko-

návať výskum a vývoj vydaného Ministerstvom školstva SR dňa 12. 10. 2009 v súlade s plat-

ným zákonom č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Vo všetkých 

sledovaných ukazovateľov (počet realizovaných vedecko-výskumných projektov, publikačná 

činnosť, organizovanie odborných podujatí a účasť na odborných podujatiach iných organizá-

cií, či vedecko-popularizačná činnosť) sa činnosť IVPR v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

zintenzívnila.

Jednotlivé výskumné projekty  realizované  podľa  kontraktu  so  zriaďovateľom vecne bez-

prostredne nadväzovali na aktuálne sociálne priority rezortu a na prípravu rozličných strategic-

kých dokumentov a legislatívnych zámerov (hodnotenie činnosti IVPR vybranými sekciami 
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zriaďovateľa je uvedené v prílohe č. 7). Okrem práce na výskumných projektoch sa zamestnan-

ci a zamestnankyne zúčastňovali činnosti rozličných expertíznych skupín zriaďovateľa, o kto-

rých sme informovali vyššie. V roku 2010 začala svoju činnosť Koordinačná rada výskumu 

BOZP v SR zriadená na základe požiadavky MPSVR SR ako poradný orgán riaditeľky IVPR.

V rámci zahraničnej spolupráce možno vyzdvihnúť úspešné pôsobenie IVPR pri plnení po-

zície národného monitorovacieho centra pre problematiku kolektívnych pracovných vzťahov, 

pracovných podmienok i podnikovej reštrukturalizácie v SR voči Európskej nadácii pre zlep-

šovanie životných a pracovných podmienok (Dublin). Na základe úspešného tendra počnúc 

marcom 2010 pokračoval IVPR v plnení pozície národného monitorovacieho centra s predpo-

kladom na obdobie ďalších 4 rokov.

Na základe výsledkov doterajšej spolupráce podobným spôsobom predĺžil kontrakt s IVPR 

aj Human European Consultancy (Holandsko), líder európskej akademickej siete ANED za-

meranej na monitoring politiky a výskumu smerovaného na osoby so zdravotným postihnu-

tím v národných podmienkach. Výsledky činnosti tejto siete využila Európska komisia pri 

príprave kľúčového dokumentu „European Disability Strategy 2010-2020“ (Európska straté-

gia zdravotného postihnutia 2010-2020) schváleného v novembri 2010, ktorý má významné 

prepojenie na ratifiovaný OSN Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho 

Opčný protokol. 

V roku 2010 úspešne pokračoval prestížny európsky projekt INTERLINKS zameraný na mo-

delovanie efektívneho systému integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti o starších ľudí 

v Európe financovaný v rámci 7. rámcového programu EÚ. Aj cez tento projekt sa neustále 

v roku 2010 intenzifikovala spolupráca IVPR s Európskym centrom pre sociálnu politiku a vý-

skum vo Viedni, ktorej súčasťou je aj fungovanie EC-siete na Slovensku.

Na základe pôsobenia IVPR v rámci projektu INTERLINKS (ako jedinej novej členskej 

EU krajiny) a serióznosti prístupu k záväzkom vyplývajúcim z projektu bol inštitút oslo-

vený európskou asociáciou EUROCARERS angažujúcou sa v oblasti podpory neformálne 

opatrujúcich osôb so silnou vedecko-výskunou dimenziou k členstvu v tejto organizácii 

a k účasti na realizácii vybraných vedecko-výskumných projektov. Na základe nového 

členstva účinného od 16. 11. 2010 sa IVPR zúčastnil ako krajina zastupujúca región stred-

nej a východnej Európy výskumného projektu „IC“, o ktorom bližšie informujeme v prí-

lohe č. 2.
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V roku 2010 sa zavŕšila 1. fáza intenzívnej viacročnej slovensko-rakúskej vedecko-vý-

skumnej spolupráce k otázkam zosúlaďovania požiadaviek trhu práce s kvalifikačnými 

predpokladmi ľudí v rakúsko-slovenskom príhraničnom regióne v rámci projektov FAMO 

a PROSPECT, ktorej súčasťou bolo aj zorganizovanie bilaterálneho workshopu v rámci série 

Pondelkových rozhovorov. 

Rovnako ako v predchádzajúcom období možno pozitívne hodnotiť informačnú otvorenosť 

IVPR voči ostatnej verejnosti. IVPR zverejňuje na svojej web-stránke plné texty výskumných 

správ, jednotlivých vydaní bulletinu Rodina a práca či prezentácií zamestnancov/kýň IVPR na 

rozličných vedecko-výskumných a odborných podujatiach doma i v zahraničí pre účely ďalšie-

ho využitia. Pridanou diseminačnou hodnotou je od roku 2009 umiestňovanie skrátených verzií 

výskumných správ v anglickom jazyku, čo zvyšuje predpoklad využiteľnosti kľúčových zistení 

v širšom európskom užívateľskom priestore. 

  
Ekonomika 

Hlavnou činnosťou IVPR bolo plnenie základných úloh stanovených zriaďovacou lis-

tinou a štatútom IVPR, ako aj ďalšími relevantnými dokumentmi, akými boli Kontrakt na 

riešenie výskumných úloh v roku 2010 uzatvorený so zriaďovateľom a ďalšie tuzemské 

a zahraničné zmluvy. Z hľadiska finančného hodnotenia a plnenia úloh za rok 2010 všetky 

ciele IVPR, tak ako boli formulované, boli splnené. Užívatelia výstupov jednotlivých úloh 

dostali výsledky v požadovaných termínoch i kvalite. 

Kontrolná činnosť 

V priebehu roka 2010 boli vykonané iba bežné kontroly v rámci prevádzky finanč-

ného hospodárenia – pravidelné kontroly pokladničnej hotovosti a cenín a predbežné 

kontroly oprávnenosti použitia finančných prostriedkov. Neboli zistené žiadne poru-

šenia finančnej disciplíny. V decembri 2010 bola vykonaná komplexná kontrola za-

bezpečovania BOZP na pracovisku zamestnancom Republikovej centrály SLOVES. 
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Výsledkom kontroly bolo konštatovanie, že starostlivosť vedúcich zamestnancov, od-

bornej zamestnankyne na úseku bezpečnosti, hygieny práce a ochrany pred požiarmi, 

zástupkyne zamestnancov pre bezpečnosť, ako aj odborových funkcionárov o predmet-

nú problematiku je príkladná. 

Aktivity IVPR v rámci medzinárodnej spolupráce a zahraničných 
pracovných ciest za rok 2010

Za rok 2010 v súvislosti s riešením úloh štátneho rozpočtu zabezpečených Kontraktom, bolo 

uskutočnených 10 domácich a 21 zahraničných pracovných ciest, na ktoré bolo vynaložených 

1 641,30 € z prostriedkov štátneho rozpočtu. Mnohé cestovné náklady boli čiastočne alebo úpl-

ne hradené pozývajúcou stranou. Predmetom ciest bola účasť na konferenciách, seminároch, 

workshopov, zasadaniach expertných skupín, komisií, rád riaditeľov atď. Zahraničné aktivi-

ty IVPR priamo súviseli s členstvom v medzinárodných organizáciách a s ďalšími aktivitami 

v rámci jednotlivých projektových a iných odborných skupín.

Služobné cesty súvisiace s riešením mimorozpočtových projektov boli hradené z mimorozpočto-

vých prostriedkov a v prevažnej miere boli vykonávané mimo pracovného času účastníka/čky. Celkove 

boli na cestovné náhrady vynaložené z vlastných zdrojov peňažné prostriedky vo výške 6 338,29 €. 

Predpokladaný vývoj

S ohľadom na aktuálny vývoj možno predpokladať, že vedecko-výskumná a iná odborná čin-

nosť IVPR (v rámci nej aj podporná infraštruktúrna činnosť) bude v nasledujúcom období štruk-

turovaná rámcovo do viacerých oblastí, a tým voči viacerým skupinám kľúčových odberateľov:

● Do prvej skupiny budú patriť činnosti  pre  zriaďovateľa. Tak ako doposiaľ budú tvo-

riť obsah hlavnej činnosti s odčerpaním majoritnej časti zdrojových kapacít. Z hľadiska 

odhadovania ďalšieho vývoja IVPR možno za referenčný rámec fungovania považovať 

potrebnosť rezortu v oblasti komplexných sociálno-politických analýz zameraných na 



25

jednotlivé sociálne agendy a vyjadrených v systéme podpory štátneho výskumu a vývoja 

v rámci dlhodobých zámerov štátnej vednej a technickej politiky v Slovenskej republike. 

V rokoch 2011-2012 možno predpokladať určité špecifikum v organizácii práce IVPR vy-

chádzajúce z potreby kombinovať systematické výskumné projekty s operatívnymi ad-hoc 

analýzami k vybraným otázkam sociálnej politiky1. Zvýšená potrebnosť zriaďovateľa 

na kombinované typy výstupových produktov je vyvolaná jeho zámermi zásadnejšie 

meniť legislatívu v oblasti pracovného práva, aktívnych opatrení trhu práce či ochra-

ny práce. Druhá oblasť kombinovaných analýz bude smerovať k problematike účin-

nejšej úpravy právnych a kompetenčných vzťahov na úseku riešenia hmotnej núdze, 

sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately detí, či na úseku sociálnych služieb 

a dlhodobej starostlivosti, všetko so zameraním na podporu potrebných jednotlivcov 

a rodín. 

● Druhá významná skupina činností bude súvisieť so zabezpečovaním vedecko-vý-

skumných a iných expertíz v pozícii národného monitorovacieho centra, resp. koor-

dinátora účasti Slovenska v európskych konzorciách zameraných na vybrané otázky 

sociálnej politiky a výskumu (NETWORK, MISSOC, ANED, INTERLINKS, EURO-

CARERS). Týmto sa minimálne udrží medzinárodná/európska dimenzia vedecko-vý-

skumnej činnosti  IVPR a napojenie jeho aktivít na medzinárodné vedecko-výskumné 

prioritya dianie (vrátane činnosti Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum vo 

Viedni).

● Tretia oblasť bude súvisieť so zabezpečovaním účasti IVPR v kľúčových národných 

expertíznych skupinách vystupujúcich často v pozícii poradných orgánov vlády, jed-

notlivých ministerstiev či iných ústredných orgánov štátnej správy. Vecným rámcom 

takéhoto pôsobenia bude napr. Európsky rok dorovoľníckych aktivít 2011, Európsky 

rok aktívneho starnutia 2012, či ratifikovaný OSN Dohovor o právach osôb so zdravot-

ným postihnutím a jeho Opčný protokol. Dôležitý pre angažovanie IVPR bude aj spô-

sob transformácie jednotlivých poradných orgánov vlády SR (napr. Rady vlády SR pre 

rodovú rovnosť, Rady vlády SR pre seniorov, Rady vlády SR pre osoby so zdravotným 

postihnutím, či Sekretariátu výboru ministrov pre deti) a organizácia ich činnosti. 

1 Kombinované formy práce boli samozrejme zastúpené aj v predchádzajúcich obdobiach, nie však tak intenzívne, ako ich 
potrebnosť avizuje nové vedenie rezortu.
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● Napokon možno predpokladať intenzívne pôsobenie zamestnancov/kýň IVPR v sú-

vislosti s realizáciou aktivít Operačného Programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, 

a to či vo forme realizovaných aktivít v rámci jednotlivých národných projektov ale-

bo v pozícii členov/niek hodnotiacich a monitorovacích tímov. 

Jednotlivým oblastiam činnosti bude prispôsobený aj obsah a intenzita podporných infraš-

truktúrnych aktivít IVPR na zabezpečenie kvalitného projektového riadenia a všetkých čiastko-

vých činností, ktoré sa v rámci neho realizujú (účtovnícke, personalistické, majetkové, knihov-

nícke, IKT). Pre zvýšenie informačného komfortu domácich i vonkajších užívateľov webovej 

stránky zabezpečí IVPR v roku 2011 jej kompletnú „transformáciu“ formou nového redakčné-

ho systému, prepojenia knižničných a iných služieb a prípravy nového grafického stvárnenia 

stránky zosúladeného so všetkými organizáciami rezortu a s požiadavkami na užívanie osobami 

s poruchami zraku. 



Prílohy
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Príloha 1

Anotácie výskumných projektov realizovaných v rámci 
hlavnej činnosti na základe kontraktu 

so zriaďovateľom na rok 2010

1.  Nové aktívne opatrenia na trhu práce v čase globálnej ekonomickej krízy

 S cieľom zamedzenia negatívneho dopadu globálnej hospodárskej krízy na zamestnanosť 

bola štandardná schéma aktívnych opatrení na trhu práce doplnená o nové -tzv. „proti 

krízové“ nástroje zamerané na udržanie zamestnanosti, na tvorbu nových pracovných 

miest, na stimuláciu vstupu uchádzačov o zamestnanie-poberateľov dávky v hmotnej nú-

dzi na trh práce, na podporu mobility za prácou a na podporu samostatnej zárobkovej 

činnosti. Zámerom výskumnej štúdie je zmapovať rozsah využívania a implementačnú 

prax uvedených opatrení, indikovať externality vzniknuté v dôsledku ich uplatňovania  

a zhodnotiť účinky prijatých opatrení na zamestnanosť. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Eneke Hanzelová, CSc.

2.  Nezamestnanosť absolventov škôl a jej riešenie v členských štátoch EU v období glo-

bálnej ekonomickej krízy

 Dramatický nárast nezamestnanosti mladých ľudí (15-24 rokov) v dôsledku svetovej fi-

nančnej a ekonomickej krízy patrí ku kľúčovým problémom súčasného trhu práce. Pred-

metná výskumná štúdia v podmienkach Slovenska, identifikuje faktory súvisiace s pro-

cesom tranzície zo školy na trh práce, analyzuje nezamestnanosť absolventov stredných  

a vysokych škôl v štruktúre podľa druhu školy, regiónu a odboru vzdelávania, vyhod-

nocuje existujúce nástroje aktívnych opatrení trhu práce zacielené na absolventov škôl 

a v záujme načrtnutia možností zníženia rozsahu nezamestnanosti mladých ľudí, predkla-

dá prístupy a riešenia vo vybraných  krajinách EU 27. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kostolná



29

3.  Analýza vývoja nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR s dôrazom na jej 

ekonomický a sociálny dopad na spoločnosť, zamestnávateľa a zamestnanca

 V súlade s cieľmi projektu bolo riešenie zamerané na: analýzu vývoja právnych predpisov 

týkajúcich sa odhaľovania a potierania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, na 

analýzu dostupných relevantných materiálov a údajov kontrolných a iných orgánov ak-

tívnych v predmetnej oblasti (NIP a inšpektoráty práce, Ústredie práce sociálnych vecí 

a rodiny a úrady práce, Sociálna poisťovňa, Daňové riaditeľstvo SR, Úrad hraničnej a cu-

dzineckej polície), ako aj analýzu poznatkov a skúseností expertov kontrolných orgánov 

s odhaľovaním a potieraním tohto nagatívneho fenoménu, sekundárnu analýzu výsledkov 

monitorovacích a prieskumných aktivít vykonanných v predmetnej oblasti spoločenským 

výskumom, identifikáciu ekonomických a sociálnych dopadov na spoločnosť, zamestná-

vateľa a zamestnanca. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Beata Perichtová

4.  Zelené pracovné miesta v kontexte trhu práce SR

 Predkladaný výskumný projekt sa zaoberá vzťahmi medzi environmentálnymi politikami a 

trhom práce na Slovensku. V prvej časti výstup rámcovo poukazuje na praktické aplikácie 

stratégie trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnych politík s ich dôsledkami pre 

ekonomiku a trh práce, spôsoby definovania a vymedzenia týchto dôsledkov, prístupy k ich 

meraniu a skúmaniu. Z hľadiska podmienok Slovenska ďalej dáva prehľad o dostupných 

zdrojoch dát a výskumných poznatkoch v danej oblasti. Druhá časť sa orientuje na proble-

matiku dopadov klimatických zmien na trh práce na Slovensku. V súvislosti so súčasnými 

nástrojmi a politikami na boj proti klimatickým zmenám patriacimi do dvoch hlavných ob-

lastí - podpory využitia OZE a zvyšovania energetickej efektívnosti a úspornosti, sa snaží 

odhadnúť potenciál pre tvorbu hrubej zamestnanosti a identifikovať niektoré základné kva-

litatívne charakteristiky takto vzniknutých pracovných miest, čiastočne sa pritom zaoberá 

aj dopadmi na celkovú zamestnanosť. Na záver sumarizuje ďalšie potenciálne dopady na 

trh práce, súvisiace so samotnou zmenou klímy a prírodných podmienok.

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavol Bellan



30

5. Vybrané aspekty podnikania žien 

 Štúdia predstavuje 2. etapu riešenia výskumnej úlohy Vybrané aspekty podnikania žien. 

V prvej časti štúdie sú prezentované rodovo členené štatistické údaje (SR, EÚ) za roky 

2008 a 2009, resp. zmeny počtu podnikateľov (celkom, so zamestnancami a bez zamest-

nancov) a vybraných relatívnych ukazovateľov v krízovom roku 2009 v porovnaní s ro-

kom 2008. Zdrojom týchto informácií boli údaje ŠÚ SR a on-line databáza Štatistického 

úradu Európskej únie (výsledky výberových zisťovaní pracovných síl). V prípade SR sú 

v štúdií prezentované aj zmeny v štruktúre podnikateľov v sektoroch, odvetviach, hlav-

ných triedach zamestnaní a v krajoch (VÚC) SR. V druhej časti štúdie je prezentovaná 

analýza výsledkov (sociologického prieskumu) Bleskového Eurobarometra č. 283 o pod-

nikaní v Európe a mimo nej z roku 2010 (za rok 2009), a to za SR a EÚ (v rodovom 

členení).

  Termín riešenia: I. – XII. 2010 

  Zodpovedná riešiteľka: Ing. Margita Barošová

6.  Identifikácia postojov zamestnávateľov a zamestnancov k BOZP

 Druhá etapa dvojročného výskumného projektu zameraného na identifikáciu postojov 

zamestnávateľov a zamestnancov k BOZP bola zameraná na samotný prieskum postojov 

(zber dát) a jeho vyhodnotenie. Terénny prieskum vykonala vybraná agentúra. Prieskum 

poukázal na názory a postoje zamestnávateľov a zamestnancov v rôznych oblastiach eko-

nomickej činnosti a v podnikoch s rôznym stupňom rizika. Hlavným zistením prieskumu 

bolo najmä to, že zamestnanci i zamestnávatelia vnímajú problematiku BOZP rôzne a de-

klarujú svoj postoj k BOZP na svojich pracoviskách najmä kladne. Vedúci zamestnanci 

sa cítia byť zodpovední za stav BOZP v podniku a zamestnanci sú ochotní sa angažovať 

za zlepšenie pracovných podmienok.

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Miroslava Kordošová

7.  Prehĺbenie systému riadenia rizikových faktorov práce

 Predmetom riešenia úlohy bola problematika novovznikajúcich, resp. zvýrazňujúcich sa 

rizikových faktorov pri práci a ich začlenenie do systému riadenia v ekonomických sub-
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jektoch. Riešenie úlohy začalo v roku 2008 a v roku 2010 prebiehala záverečná tretia 

etapa, ktorá bola zameraná na oblasť psychickej záťaže pri práci, a možností jej riadenia. 

Analyzovaná bola nadmerná psychická záťaž, ktorá má v podobe stresu a jeho dôsledkov 

veľmi nepriaznivý vplyv na psychické aj telesné zdravie pracovníkov. Bolo indikované, 

že zníženie výkonnosti a zdravotné ťažkosti pracovníkov sa prejavia aj na ekonomických 

výsledkoch organizácie/podniku a preto je aj v záujme zamestnávateľa riešiť tento prob-

lém. Identifikované boli možné zdroje nadmernej psychickej záťaže a stresu pri práci 

a zdôraznené, že v rámci riadenia rizika je možné aplikovať proces posudzovania rizika 

aj na identifikáciu zdrojov stresu a na jeho následnú elimináciu, resp. redukovanie.  . 

 Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: Ing. Slávka Matulová

8.  Príprava koncepcie prevencie poškodení zdravia pri práci v SR

  Bol vypracovaný návrh na úpravu nástrojov pôsobiacich v systéme prevencie pracov-

ných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. V súlade so zadaním 

projektu bol identifikovaný a stručne charakterizovaný súčasný stav a úroveň prevencie 

uplatňovanej v podmienkach SR. S cieľom objektivizovať situáciu v SR bola táto oblasť 

sledovaná aj vo vybraných krajinách Európskej únie. Osobitná pozornosť bola venovaná 

štruktúre úrazového poistenia vo vybraných najmä priemyslovo-vyspelých krajinách EÚ. 

Vychádzajúc z uvedených rozborových podkladov a s prihliadnutím na špecifické mož-

nosti a potreby SR bol konkretizovaný súbor zámerov a odporúčaní cielených na skva-

litnenie prevencie nežiadúcich účinkov práce prostredníctvom: prehĺbenia ekonomickej 

motivácie, úpravy úrazového poistenia, výkonu inšpekcie práce, úpravu systému duálnej 

legislatívy, koordináciu systému riadenia BOZP, úpravu štruktúry pracovných úrazov 

a ďalšími opatreniami. 

  Termín riešenia: I. –V. 2010

  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Teodor Hatina

9.  Koordinácia verejne financovaného výskumu BOZP v SR

 Koordinácia sa uskutočňovala v súlade s „Návrhom koordinácie výskumu BOZP v SR“ 

vypracovaným v r. 2009. Jej cieľom bolo vytvoriť a uviesť do činnosti organizačný sys-



32

tém koordinácie výskumu BOZP predovšetkým so zámerom oplyvňovať a prehlbovať 

racionálnosť tohto výskumu financovaného z verejných zdrojov. Za tým účelom bolo 

vypracované konečné znenie štatútu Koordinačnej rady výskumu BOZP v SR, zostavený 

súbor orgánov a inštitúcií zúčastnených na činnosti Rady, vypracovaný katalóg inštitúcií 

vykonávajúcich výskum BOZP v SR a súbor programových zámerov výskumu s najvyš-

ším stupňom spoločenskej potreby. Rada sa konštituovala pri IVPR a uskutočnilo sa jej 

prvé zasadnutie. Rada konštatovala účelnosť koordinácie výskumu BOZP a prijala ďalší 

postup svojho pôsobenia.

  Termín riešenia: I. – XII. 2010 

  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Teodor Hatina

10. Tvorba národných dokumentov v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

 (Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2009 – návrh)

 Návrh správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku je každým rokom vypracovávaný 

na základe uznesenia vlády SR č. 862 z 11. októbra 2007 s cieľom zmapovania (re)prog-

resu v tejto oblasti. Návrh správy za rok 2009 sa zameriaval hlavne na kritické oblasti 

rodových nerovností na trhu práce a dopady ekonomickej krízy z rodovej perspektívy, 

indikátory sociálneho vylúčenia a ohrozenia chudobou, na oblasť nevyrovnanej účasti 

žien na politickom rozhodovaní, participácií otcov a matiek na starostlivosti o deti a in-

štitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti na Slovensku. Vzhľadom na skorý termín 

odovzdania návrh správy – 31. januára 2010 nebolo možné do správy začleniť aktuálne 

celoročné ukazovatele za predchádzajúci rok. Dodatočne bola štatistická príloha s vybra-

nými hodnotami indikátorov rodovej rovnosti doplnená o dostupné údaje. Návrh správy 

prešiel vnútrorezortným a medzirezortným pripomienkovaným konaním a správa bola 

schválená vládou SR v apríli 2010. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010   

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová

11. Súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

 V súlade s Kontraktom sa realizovala evidencia, zber, spracovanie, vyhodnotenie, archi-

vácia prihlášok a dotazníkov deviateho, inovovaného ročníka súťaže, vrátane konzultácií 
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so záujemcami o účasť v súťaži. Tak ako každoročne, aj tento rok bola vypracovaná 

podkladová štúdia pre vyhodnotenie ročníka a ocenenie víťazov, i súvisiaci odborný prí-

spevok. Kontinuálne prebiehali odborné a mediálne aktivity popularizujúce doterajšiu i 

inovovanú podobu súťaže, aj vzhľadom na potreby budúceho, 10. jubilejného ročníka 

súťaže a národného auditu Rodina a práca.

  Termín riešenia: I. – VI.. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová

12. Podpora neformálne opatrujúcich osôb – odporúčania pre sociálno-politickú prax.

 V roku 2010 bol ukončený 3-ročný výskumný projekt zameraný na podporu neformálne 

opatrujúcich osôb v rámci sektora dlhodobej starostlivosti. Zhrnuli sme predchádzajúce 

analýzy týkajúce sa pojmologických otázok v tejto oblasti, venovali sme sa postojom k 

financovaniu dlhodobej starostlivosti vo verejnej mienke, otázkam sociálnej a zamest-

naneckej ochrany neformálne opatrujúcich osôb a napokon mikrosimulácii dávkových 

pascí viažucich sa na príjem rodín z kompenzačnej politiky pre oblasť zdravotného po-

stihnutia a zárobkovej činnosti opatrujúcich osôb.

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr.Kvetoslava Repková, CSc.

13. Monitoring implementácie zákona o sociálnych službách

● Názov výstupu č.1: Monitoring  Implementácie  zákona  č.  448/2008  Z.z.  o  sociálnych 

službách v obciach a vyšších územných celkoch – II. polrok 2009 ,výstup – február 2010

  Monitoring za II. polrok 2009 sa zaoberá novými kompetenciami obcí, miest a samo-

správnych krajov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

z hľadiska rozsahu ich plnenia a prípadných problémov pri ich zabezpečovaní. Autor 

spracoval údaje dodané IVPR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 

základe dotazníkového šetrenia. Údaje sú za obdobie 1.7.-31.12.2009. 

●  Názov výstupu č.2: Monitoring Implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál-

nych službách v obciach a vyšších územných celkoch –Súhrn za rok 2009,výstup 

– marec 2010.

 Monitoring za rok 2009 sa zaoberá novými kompetenciami obcí, miest a samospráv-
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nych krajov,. ktoré vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z hľa-

diska rozsahu ich plnenia a prípadných problémov pri ich zabezpečovaní. Publikácia 

využíva informácie z predchádzajúcich 4 monitoringov za jednotlivé štvrťroky 2009 

so zámerom ukázať vývoj v tejto oblasti. Autor spracoval údaje dodané IVPR z Minis-

terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe dotazníkových šetrení v obciach/

mestách a na vyšších územných celkoch. Údaje sú za obdobie celého roku 2009. 

●  Názov výstupu č.3: Monitoring č. 1/2010 Implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách v obciach a vyšších územných celkoch za I. polrok 2010,výstup – 

september 2010

  Monitoring č. 1/2010 sa zaoberá novými kompetenciami obcí, miest a samospráv-

nych krajov vyplývajúcich zo zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z hľadiska 

rozsahu ich plnenia a prípadných problémov pri ich zabezpečovaní. Autor vychádza 

z údajov dodaných IVPR z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe 

dotazníkového šetrenia. Obce a mestá (spolu sa monitoringu zúčastnilo 728 obcí, miest 

a mestských častí a všetkých 8 VÚC) dodali údaje za obdobie 1.1.- 30.6.2010. 

  Termín  riešenia:  I. – XII. 2010 

  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

14. Prieskum názorov expertov na životné minimum

 Výskumná úloha bola zameraná na analýzu názorov expertov na životné minimum. 

V prvej časti sme analyzovali údaje z empirického prieskumu, v druhej vyjadrenia 

v printových médiách. V oboch prípadoch boli identifikované názory expertov na ak-

tuálnu podobu životného minima a predstavy o jeho rekonštrukcii verejnosti na prob-

lematiku životného minima a zabezpečenia minimálnej životnej úrovne. Prieskum 

dopĺňa mozaiku výskumných zistení o názory skupiny ľudí, u ktorých sa na základe 

ich doterajších aktivít, poznatkov a praxe predpokladá hlbšia a dôkladnejšia znalosť 

uvedenej problematiky. Vytvára sa tak priestor pre získanie relevantných hodnotení  

a komentárov, ktoré môžu prispieť do prebiehajúcej diskusie o rekonštrukcii životného 

minima. 

  Termín  riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery, PhD
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15. Analýza zahraničných skúseností s tvorbou minimálneho spotrebného koša

 Výskumná úloha priniesla príklady konštrukcie minimálneho spotrebného koša, ktorý sa 

zvykne využívať v systémoch garancie minimálneho príjmu. Na príkladoch sú ilustro-

vané rôzne postupy a skutočnosti, ktoré sa pri konštrukcii minimálnej životnej úrovne 

zvyknú brať do úvahy. Príklady sú doplnené prehľadom aktuálnych diskusií o metóde 

spotrebného koša v rámci EÚ. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery, PhD

16.  Analýza nerovností príjmov na báze EU SILC

 Výskumná úloha mala za cieľ analýzu súčasnej podoby príjmových nerovností. Skúma-

nie nerovností v príjmoch bolo rámcované zdrojom údajov, ktorým bolo štatistické zis-

ťovanie EU SILC. Vo výskumnej úlohe sme sa sústredili na príjmové nerovnosti v dvoch 

časových momentoch - roku 2004 a 2008, za ktoré existujú dostupné údaje. Boli apli-

kované viaceré analytické perspektívy a koncepty, vrátane využitia rôznych sumárnych 

ukazovateľov nerovností. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery, PhD

17.  Analýza fenoménu žobrania detí

 Výskumná úloha sa zamerala na získanie poznatkov o žobraní detí zo Slovenska v do-

movskej krajine a v zahraničí ale i na žobranie detí zo zahraničia na Slovensku. Na 

poznávanie tohto fenoménu boli zvolené tri techniky práce s rôznymi zdrojmi dát: so-

ciologický prieskum, registrácia rodín na lokálnych úradoch práce a sociálnych vecí po 

ohlásení, že ich deti žobrali a články v tlači, ktoré informovali o tomto jave. Všetky tri 

zdroje potvrdili predpoklad, že na Slovensku sa žobranie detí vyskytuje a že slovenské 

deti žobrú doma i v zahraničí. Aj keď hovoríme, že slovenské deti sa zúčastňujú na 

žobraní, v porovnaní s krajinami, odkiaľ máme poznatky o tomto jave, výskyt žobrania 

slovenských detí je veľmi malý. Rovnako sa ukázalo, že nejde o každodennú aktivitu, ale 

o občasnú alebo sezónnu, že žobrajúce deti boli videné častejšie v regiónoch východného 

a stredného Slovenska, a najčastejšie v okresných mestách. Deti, ktoré občania videli 
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žobrať, najčastejšie žobrali jednotlivo, spolu s iným dieťaťom či deťmi ale vyskytli sa 

aj prípady žobrania deti s dospelou osobou. Len minimum občanov tento jav niekomu 

oznámil. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc.

18.  Aktivity NAP na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012:

 Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách 

a podpory rodovej rovnosti za rok 2009

 Na základe metodiky monitoringu médií vypracovanej v predchádzajúcom roku boli 

prvý krát zbierané a vyhodnocované štandardizované empirické údaje z oblasti me-

diálneho pokrytia správ o násilí páchanom na ženách a správ podporujúcich rodovú 

rovnosť ako nevyhnutnej súčasti štrukturálnej zmeny v eliminácii rodovo podmiene-

ného násilia. Správa prináša analýzu štandardizovaného monitoringu spravodajstva vo 

vybraných médiách z hľadiska miery a spôsobov mediálneho pokrytia problematiky, 

relevancie správ a rodovo citlivého jazyka. Takisto prináša výsledky prípadového mo-

nitoringu vybraných médií z hľadiska sledovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych 

parametrov. Zameriava sa aj na analýzu rodovej rovnosti (zastúpenie žien vo vedení) 

mediálnych subjektov a analýzu efektivity nastavených legislatívnych a samoregulač-

ných opatrení v oblasti nediskriminácie na základe rodu/pohlavia a zobrazovania nási-

lia. Výsledky správy ako aj súvisiacich monitoringov boli prezentované v rámci cyklu 

diskusných stretnutí IVPR – Pondelkové rozhovory dňa 6. 12. 2010 v spolupráci so 

Slovenským syndikátom novinárov a boli publikované v bulletine rodina a práca č. 

7/2010 pod názvom „Úloha médií v prevencii násilia páchaného na ženách a v podpore 

rodovej rovnosti“. 

 Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2009

 Na základe vypracovaného súboru národných ukazovateľov násilia páchaného na ženách 

v predchádzajúcom období boli počas celého roku 2010 zbierané údaje štatistického vý-

kazníctva relevantných rezortov: trestno-právneho systému (polícia, prokuratúra, súdnic-

tvo), zdravotníctva a sociálneho systému. Správa analyzuje efektivitu trestno-právneho 

systému aj vzhľadom na ukazovatele výsledku – aktuálne hodnoty reálnej prevalencie 
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násilia páchaného na ženách (ročná a celoživotná prevalencia). Zameriava sa aj na analý-

zu dostupných údajov z oblasti poskytovania služieb obetiam násilia, ale aj štrukturálne 

ukazovatele v podobe inštitucionálneho,  finančného a personálneho zabezpečenia tejto 

oblasti. Správu dopĺňajú kontextové ukazovatele, ktoré sú vnímané ako rizikové faktory 

výskytu a reprodukcie rodovo-podmieneného násilia na ženách. Vzhľadom na spracová-

vanie údajov za predchádzajúci rok viacerých rezortov (hlavne Národného centra zdra-

votníckych informácií) nebolo možné odovzdať správu v plánovanom termíne (I. polrok 

2010). Na zváženie je teda posunutie termínu tejto pravidelne, každoročne odovzdávanej 

správy, alebo vynechanie viacerých relevantných údajov. 

 Programy pre prácu s mužmi – páchateľmi násilia na ženách v partnerských vzťa-

hoch. Analýza modelov dobre praxe.

 Správa sa zameriava na zmapovanie programov pre páchateľov násilia páchaného na 

ženách, odporúčaných štandardov v tejto oblasti a dostupnú evaluáciu programov. Analy-

zuje najmä modely zavedené v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a Nemec-

ku, ako aj odporúčané štandardy európskej expertnej siete pre prácu s páchateľmi násilia 

páchaného na ženách. Relevantnými v tejto oblasti sú komplexné a systematické eva-

luácie efektivity programov, ktoré však nie sú bežne realizované aj vzhľadom na svoju 

nákladnosť. Správa mapuje aj niektoré zavedené - osvedčené programy/projekty z iných 

krajín a doplnená je aj o výskumné poznatky o maskulínnom násilí a o práci s páchateľmi 

násilia. V závere správy je poskytnutý stručný popis situácie na Slovensku a odporúčania 

pre ďalší vývoj v tejto oblasti.

 V rámci úlohy mala byť v roku 2010 vypracovaná aj „Metodika postupov poskytovania 

pomoci ženám zažívajúcim násilie“ v spolupráci so zainteresovanými rezortmi, ÚPSVaR 

a samosprávnymi krajmi na základe kontraktu medzi IVPR a MPSVR SR, ale aj pros-

tredníctvom projektu OP ZaSI. Vzhľadom na stav prípravy Národného projektu Prevencia 

a eliminácia násilia páchaného na ženách a zriaďovanie koordinačnej jednotky na vypraco-

vanie relevantných metodík na základe konsenzu zainteresovaných inštitúcií a následného 

pilotného overenia poradensko- intervenčnými centrami odporúčame danú úlohu odložiť 

a zaradiť spoluprácu IVPR do prípravy metodík postupov v rámci národného projektu.

 V rámci úlohy malo dôjsť aj k vypracovaniu „Metodiky podporných služieb poskytova-

ných ženám a deťom zažívajúcim násilia vzhľadom na dodržiavanie európskych štan-
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dardov“. Vzhľadom na oneskorenie vypracovania aplikácie európskych štandardov pre 

potreby Slovenska, resp. prebiehajúce prechodné obdobie zavádzania štandardov kvality 

v sociálnych zariadeniach podľa zákona č. 448/2008 Z.z. (v platnosti od 1.1. 2009), ne-

bolo možné vypracovať danú metodiku korektne a zodpovedne. Zároveň bolo zistené, že 

monitoring služieb obetí násilia s podobnou tematikou bol realizovaný Nadáciou otvo-

renej spoločnosti v rámci iných programových štruktúr a výsledky budú publikované 

v roku 2011. Riešiteľka úlohy za IVPR nadviazala s NOS kontakt a požiadala o sprí-

stupnenie metodiky, ktorá po prípadných korekciách a štandardizácii na úrovni VUC 

a dopracovaní štandardov a výkazníctva indikátorov kvality by mohla byť aplikovaná 

ako pravidelný zber monitorovacích údajov v predmetnej oblasti. 

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Barbora Holubová

19.  Podpora udržateľnosti bývania u občanov ohrozených bytovou exklúziou 

 Reflexia otázok bytovej politiky a sociálneho bývania, analýza  ich vývoja na  Sloven-

sku, štatistický prehľad vývoja vo verejnom nájomnom sektore, podpora bývania pre 

marginalizované skupiny obyvateľstva  zo strany jednotlivých sektorov,   identifikácia 

domácností ohrozených bytovou exklúziou na základe vybraných indikátorov so štatisti-

ky EU-SILC, porovnanie stavu s Českou republikou a s hodnotami  indikátorov za celú 

EÚ, identifikácia dobrej praxe v Českej republike.

  Termín riešenia: I. – XII. 2010

  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milav Fico
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Príloha 2 

Anotácie výskumných projektov realizovaných 
v roku 2010 mimo hlavnej činnosti

Projekt INTERLINKS

 Výskumný projekt je financovaný v rámci 7. rámcového programu EÚ. Na jeho účely bolo 

založené európske konzorcium zo 14 európskych štátov a 16 vedecko-výskumných inštitú-

cií zaoberajúcich sa otázkami zdravotnej a dlhodobej starostlivosti o staršie osoby v Európe 

za účelom zefektívnenia integrácie zdravotných a sociálnych aspektov starostlivosti. V roku 

2010 bol IVPR angažovaný najmä v prácach zameraných na prípravu národnej a európskej 

konsolidovanej správy o financovaní a spravovaní (riadení) systému dlhodobej starostli-

vosti a pri príprave príkladov konkrétnych národných aktivít v oblasti dlhodobej starostli-

vosti podľa modelu vypracovaného konzorciom. V rámci projektu sa členovia riešiteľského 

tímu zúčastnili dvoch stretnutí európskeho konzorcia (Annecy, Berlín), zorganizovali dve 

stretnutia Národného panelu expertov/tiek (v júni a októbri). V rámci diseminačných aktivít 

členovia riešiteľského tímu sa aktívne podieľali na zabezpečení prekladu konsolidovaných 

európskych správ o neformálnej starostlivosti a kvalite v dlhodobej starostlivosti a na vy-

daní 1. dielu publikácie o dlhodobej starostlivosti o starších ľudí na Slovensku a v Európe. 

Taktiež participovali na príprave 2 materiálov Policy Brief – k otázkam koncepcie a finan-

covania dlhodobej starostlivosti.

  Termín: I. - XII. 2010

  Zodpovedný riešiteľ za IVPR: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

Projekt ANED

 Viacročný projekt ANED (Academical Network of European Disability Experts) je za-

meraný na monitoring životnej situácie a opatrení týkajúcich sa osôb so zdravotným 

postihnutím vo všetkých EÚ krajinách. Aktivity projektu boli v roku 2010 zamerané na 

nasledovné vecné agendy: 
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● Tvorbu údajovej a informačnej základne v oblasti vzniku nároku na dávky a príspevky súvi-

siace so zdravotným postihnutím v SR a  ich prevoditeľnosti v rámci členských krajín EÚ27

● Prípravu národnej tematickej správy na tému „Rovnosť príležitostí mladých ľudí so zdra-

votným postihnutím v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy“

● Aktualizáciu národných tematických správ v oblasti sociálneho začlenenia a zamestna-

nosti osôb so zdravotným postihnutím

● Prípravu analýz o dopadoch globálnej ekonomickej krízy na sociálne začlenenie a za-

mestnanosť osôb so zdravotným postihnutím. 

 V novembri 2010 sa zodpovedná riešiteľka zúčastnila výročného stretnutia siete v Bruseli. 

  Termín: I. - XI. 2010

  Zodpovedná riešiteľka za IVPR: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.

Projekt FAMO 

 V roku 2010 bol ukončený proces diseminácie výsledkov prvej etapy projektu FAMO, 

ktorý sa realizuje v rámci programu Cezhraničnej teritoriálnej spolupráce Slovenska  

a Rakúska v rokoch 2007-2013. Projekt je finančne podporený z prostriedkov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja a spolufinancovaný Ministerstvom výstavby a regionálneho 

rozvoja SR. Poznatky získané v prvej etape projektu boli komunikované prostredníctvom 

nasledovných podujatí a publikácií: 

●  na medzinárodnej konferencii „Funkcie a úlohy cezhraničnej mobility a spolupráce 

na regionálnych trhoch práce v období hospodárskej krízy“, organizovanej Inštitú-

tom pre výskum práce a rodiny a konanej v Bratislave dňa 6. mája 2010, 

●  na tlačovej konferencii organizovanej rakúskym partnerom a konanej dňa 22. júna 2010 vo Viedni,

●  prostredníctvom slovensko-nemeckej dvojjazyčnej publikácie FAMO „Monitorovanie 

odborných pracovných síl–pravidelný prieskum dopytu a ponuky kvalifikovaných pra-

covných síl v prihraničnom regióne medzi východným Rakúskom a Slovenskom.“

  Termín: I.-XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Zuzana Kostolná

Projekt PROSPEKT

 Projekt „Prospekt“ je samostatná časť (a subdodávka) projektu FAMO. Projekt bol za-
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meraný na prieskum kvalifikačnej situácie a vzdelávania v profesiách vyžadujúcich si 

odborné vzdelanie bez maturity, a to v podnikoch so zvýšenou potrebou pracovníkov. 

Cieľom bolo pripraviť za slovenskú stranu podklady na vypracovanie profilu požiada-

viek na kvalifikácie pre vybrané oblasti pôsobnosti v oblasti Bratislavského a Trnavského 

kraja ako prihraničného regiónu susediaceho s Rakúskom.

 V odvetviach NH stavebníctvo a obchod, vybratých po konzultáciách s riešiteľmi z pro-

jektu FAMO a s vybranými expertmi v SR, boli vykonané rozhovory s 35 personalistami 

z podnikov Bratislavského a Trnavského kraja. Obsahom kvalitatívnych rozhovorov bolo 

zisťovanie názorov personalistov o ekonomickej situácii podnikov, o potrebe odborných 

pracovníkov, o zameraní vzdelávania zamestnancov v pozíciách odborných pracovníkov 

(v profesiách nevyžadujúcich si úroveň maturitného vzdelania). Výsledky rozhovorov 

boli spracované do záznamov (vo formáte Excel) a po preklade do nemčiny poskytnuté 

firme Prospect.

 Ďalšími výstupmi boli 2 štúdie popisujúce situáciu v stavebníctve a obchode a odborné vzde-

lávanie v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Po preklade do nemčiny, tak záznamy z rozhovo-

rov ako aj štúdie, boli využité v súhrnnom materiáli vypracovanom firmou Prospect.

 Unternehmensberatung GsmbH z Viedne a poskytnuté projektu FAMO.

  Termín: I. 2010

  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

Projekt NETWORK 

 Vykonávanie a koordinovanie činností vyplývajúcich z plnenia kontraktu s Európskou 

nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok v Dubline. V rámci jed-

notlivých častí projektu EIRO, EWCO a ERM sa v roku 2010 realizovali nasledovné 

konkrétne úlohy:

EIRO: spracovanie príspevkov do štyroch EÚ porovnávacích štúdií (CAR):

● Kolektívne pracovné vzťahy v odvetví zdravotníctva

● Vplyv Smernice EU o informovaní a prerokovaní 

● MSP – zamestnanosť, kolektívne pracovné vzťahy a miestne partnerstvá

● Pomoc mladým pracovníkom počas krízy.
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● Spracovanie 8 aktuálnych informácií o kolektívnych pracovných vzťahoch v SR, 

spracovanie piatich príspevkov do štúdií o organizovanosti sociálnych partnerov  

v odvetviach (REP) za odvetvia: obchod, bankovníctvo, výroba papiera, súkromné 

bezpečnostné služby, poisťovníctvo. Príprava štúdií za odvetvia: šport a voľný čas 

a rybárstvo, príprava spracovania výročnej správy o SR a ročnej aktualizácie údajov 

v oblastiach: mzdy, pracovný čas a kolektívne vyjednávanie, príprava aktualizácie 

Profilu zamestnaneckých vzťahov v SR. 

  Termín: I.-XII.2010

  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudovít Cziria, CSc.

EWCO : Monitorovanie situácie v SR v oblasti pracovných podmienok. V rámci zmluvného 

vzťahu boli vypracované: 

a) informačné monitorovacie príspevky na témy

- opatrenie proti rodovej diskriminácii v odmeňovaní

- pracovné podmienky a zosúlaďovanie práce a rodinného života

- kvalita prostriedkov individuálnej ochrany a ich vplyv na pracovné podmienky v SR

b) podklady pre medzinárodné komparatívne štúdie (CAR) na témy

- dopad krízy na pracovné podmienky -z hľadiska kvalifikačných požiadaviek a výchovy

- predchádzajúci vývoj v oblasti organizácie práce v 27 členských štátoch EÚ

- pracovné podmienky občanov so zahraničným pôvodom

- 20 rokov pracovných podmienok.

Termín: I.-XII.2010

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Teodor Hatina

ERM : Monitorovanie prípadov reštrukturalizácie podnikov v SR z určených informačných 

zdrojov. Bolo vypracovaných 28 príspevkov o podnikoch v predpísanej štruktúre.

  Termín: I. - XII. 2010

  Zdopovedný riešiteľ: Ing. Ľudovít Czíria, CSc.

Projekt IC (Quality of life in caregivers of dependent people affected by incontinence in Europe

 Projekt bol zameraný na poznanie kvality života manželov/iek, detí, neviest a zaťov, ktorí 
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sa starajú o svojich blízkych príbuzných vo veku nad 65 rokov, ktorí trpia únikom moču 

a/alebo stolice a súčasne majú kognitívne a fyzické problémy a žijú v domácom pros-

tredí v mestských sídlach. Výskum sa uskutočnil v 4 krajinách (v Holandsku, Taliansku, 

Švédsku a na Slovensku). Každá zo zúčastnených krajín reprezentuje jednu geografickú 

oblasť Európy (Taliansko zastupuje južnú Európu, Holandsko západnú Európu, Švédsko 

Škandináviu a Slovensko je zástupcom východnej Európy). Výskum bol financovaný 

talianskou firmou I.R.C.C.S. (Istituto Nazionale di Riposo a Cura per Anziani V.E.II) zo 

sídlom v Ancone. Cieľom bola identifikácia efektov, odvodených z tejto starostlivosti  

a to v emocionálnej (napr. psychologická záťaž) i fyzickej oblasti (napr. ťažké dvíhanie), 

ako i lepšie pochopenie opatrení a pomoci, ktoré by mohli súčasnú situáciu zlepšiť. 

 Výskum sa realizoval ako kvalitatívny výskum a dáta boli zbierané formou rozhovorov. 

Rozhovory sa realizovali v domácnostiach respondentov, ktorí zodpovedali kritériám pre 

konštrukciu výskumnej vzorky. 

  Termín: III. - XII. 2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc.

Projekt Rovnosť šancí sa oplatí (Séria aktivít podporujúcich identifikáciu príkladov dobrej 

praxe pri predchádzaní diskriminácii a presadzovaní rovnosti)

 Projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu PROGRESS spolurealizovalo 

v roku 2010 IVPR (bez finančnej spolúčasti) formou partnerstva so SNSĽP.  Realizač-

ne projekt predstavoval cyklus školení (NGO-S, verejná správa, miestna správa, podni-

kateľský sektor) na tému možností a prínosov hodnôt individuálnej rozmanitosti v pra-

covno- právnych vzťahoch, vrátane širšej medializácie výskumných zistení. Hlavným 

výsledkom participácie na projekte je za IVPR predovšetkým zborník autorských štúdií 

Osvedčené postupy v nediskriminácií a v presadzovaní diverzity v pracovnoprávnych 

vzťahoch.

  Termín: I. - XII.2010

  Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Sylvia Porubänová
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Príloha 3

Publikačná činnosť v Slovenskej republike a v zahraničí v roku 2010
Druh publikácie počet Tematické zameranie

kniha, kapitola 
v knihe, 
pramenná 
publikácia

7 •	 Minimálna mzda a nízke mzdy
•	 Kvalita života v staršom veku
•	 Sociálna politika, sociálny štát
•	 Rodové aspekty ekonómie
•	 Rodová asymetria vo vede
•	 Dlhodobá starostlivosť
•	 Neformálna starostlivosť

Štúdia vo 
vedeckom, 
odbornom 
časopise,  
v zborníku

20 •	 Výzvy pre sociológiu na Slovensku
•	 Činnosť opatrovateľov na Slovensku 
•	 Sociálne ukazovatele a možnosti ich využitia
•	 Sociálne aspekty doktorandského štúdia 
•	 Monitorovanie odborných pracovných síl
•	 Domáce násilie
•	 Obete kriminality
•	 Diverzita na pracovisku
•	 Partnerstvá, spoločenská zodpovednosť firiem
•	 Podpora otcovstva
•	 Rovnosť príležitostí (rómske deti)
•	 Sexuálne obťažovanie
•	 Poznatky psychológie práce z oblasti režimu práce a odpočinku, zmenovej práce a práce v noci
•	 Bezpečnosť práce vo svetle demografických zmien
•	 Úrazy pri práci a iné nežiadúce udalosti 
•	 Pracovné podmienky a BOZP v kontexte zamestnávania mladých ľudí, zdravotne 

postihnutých osôb a žien na materskej a rodičovskej dovolenke
•	 Telepráca a bezpečnosť práce

Bulletin 
„Rodina  
a práca“

7 •	 1/2010: Prechodný trh práce ako nástroj tranzície dlhodobo nezamestnaných na 
otvorený trh práce 

•	 2/2010: Nelegálna práce v kontexte cezhraničnej spolupráce
•	 3/2010: Systém prevencie poškodenia zdravia pri práci v SR
•	 4/2010: Výsledky štatistického monitoringu podnikania žien
•	 5/2010: Identifikácia postojov zamestnávateľských štruktúr k vytváranu podmienok pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
•	 6/2010: Subjektívna reflexia finančnej situácie domácností
•	 7/2010: Úloha médií v prevencii násilia páchaného na ženách a v podpore rodovej rovnosti

Výskumné 
správy 
(záverečné, 
priebežné)

24 •	 Nezamestnanosť absolventov škôl v SR
•	 Uplatňovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce v čase globálnej ekonomickej 

krízy
•	 Zelené pracovné miesta v kontexte trhu práce SR
•	 Vybrané aspekty podnikania žien
•	 Monitorovacie správy o implementácii zákona o sociálnych službách č.1 až č.4
•	 Návrh/ podklady pre Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti
•	 Správa /podklady o súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti, rovnosti 

príležitostí
•	 Aktivity NAP na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách, návrhy, podklady 
•	 Analýza fenoménu žobrania detí
•	 Podpora udržateľnosti bývania u občanov 
•	 ohrozených sociálnou exklúziou
•	 Prieskum názorov medzi expertami z rôznych oblastí na životné minimum
•	 Analýza zahraničných skúseností s tvorbou minimálneho spotrebného koša
•	 Analýza nerovností príjmov na báze EÚ SILC
•	 Analýza vývoja nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR s dôrazom na jej 

ekonomický a sociálny dopad na spoločosť, zamestnávateľa a zamestnanca
•	 Identifikácia postojov zamestnávateľov a zamestnancov k BOZP
•	 Prehľbenie systému riadenia rizikových faktorov práce,
•	 Príprava koncepcie prevencie poškodení zdravia pri práci v SR
•	 Koordinácia verejne financovaného výskumu BOZP v
•	 Dlhodobá starostlivosť
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Výskumné/
monitorovacie 
správy 
pre potreby 
európskych 
projektov

 89 •	 ANED (problemtika zdravotného postihnutia)
•	 INTERLINKS (problematika dlhodobej starostlivosti)
•	 FAMO (problematika cezhraničnej pracovnej mobility)
•	 PROSPEKT (problematika cezhraničnej pracovnej mobility)
•	 NETWORK (problematika zamestnaneckých vzťahov, pracovných podmienok 

a reštrukturalizácie) 

Z uvedených 147 publikácií bolo 89 spracovaných ako zahraničné, resp. ako súčasť medzinárodných publikácií.
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Príloha 4

Organizácia, účasť na domácich i zahraničných odborných podujatiach (konferenciách, 
seminároch, workshopoch v roku 2010)
Aktívna účasť 
(vedenie 
podujatia, 

vedenie sekcie, 
príspevok)

Pasívna 
účasť

Domáce 
podujatia

Zahraničné 
podujati

Tematické zameranie

 61

38

49

31

12

7

•	 European Research Dialogue- workshop: Support 
for green and sustainable growth and jobs 
(Brussels)

•	 Forecasting skill supply and demand in Europe: 
new scenarious and better tools (Bratislava)

•	 Otázky migračného potenciálu prihraničných 
regiónov Rakúska a Slovenska

•	 Otázky globálnej hospodárskej krízy
•	 Otázky rodiny a rodinnej politiky 
•	 Otázky nelegálnej práce
•	 Migrácia cudzincov a pracovná migrácia
•	 Štatistiky trhu práce
•	 Pracovné právo na prelome v 21 storočí
•	 Reformy sociálnej politiky
•	 Chudoba na Slovensku
•	 Rodové aspekty v ekonómii
•	 Násilie na ženách
•	 Obete kriminality
•	 Aktívne stárnutie
•	 Európsky rok dobrovoľníctva
•	 Medzikultúrny dialóg
•	 Sociálno-právna ochrana detí
•	 Profesionálne rodičovstvo
•	 Špeciálne školstvo a rómske deti
•	 Rodová rovnosť 
•	 Udržateľnosť politík rodovej rovnosti
•	 Rovnosť príležitostí na pracovisku
•	 Diverzita na pracovisku
•	 Nové otcovstvo
•	 Sexuálne obťažovanie
•	 XXIII. Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky BOZP
•	 Konferencia: Závislá práca
•	 High Level Conference Anticipating and Managing 

Restructuring in a Socially Responsible Way 

 

•	 otázky BOZP
•	 Konferencia: Závislá práca
•	 High Level Conference Anticipating and Managing 

Restructuring in a Socially Responsible Way 
•	 Verejná starostlivosť o detí v krajinách 

Vyšehradskej štvorky 
•	 Konferencia slovenských podnikateliek 

a manažeriek
•	 Aktívne opatrenia na trhu práce v období krízy 
•	 Migrácia
•	 Integrácia a identita
•	 Výzvy nezamestnanosti v kontexte krízy
•	 9th European Congress of the International 

Industrial Relations Association 
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Príloha 5

Vystúpenia v médiách, popularizačné články v roku 2010
Druh média Počet vystúpení Témy

Rozhlas (Slovenský rozhlas, Fun 
rádio

Regina, Okey, Expres, Rádio 
NAJ, Rádio VIVA)

Televízia (STV, Markíza, JOJ, 
TA3, TV Bratislava, )

22

59

•	 Reforma dôchodkového systému 
•	 Pracovná migrácia do Rakúska 
•	 Rodičovské príspevky
•	 Výročie nežnej revolúcie
•	 Vývoj zamestnanosti 
•	 Nezamestnanosť absolventov škôl
•	 Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí
•	 Zosúlaďovanie pracovného a rodinného 

života, rozmanitosť na pracovisku
•	 Kontext svetovej hospodárskej krízy
•	 Rómska inklúzia
•	 Dopady globalizácie
•	 Migrácia, integrácia, identita

Popularizačný článok 54 •	 Nezamestnanosť absolventov škôl 
•	 Deti a rodina
•	 Rovnosť príležitostí
•	 Kultúrna rozmanitosť a medzikultúrny dialóg
•	 Hospodárska kríza
•	 Nezamestnanosť
•	 Slovensko a EÚ
•	 Globalizácia
•	 Rodinné dávky
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Príloha 6

Organizačná štruktúra IVPR
(platná do 31. decembra 2010)
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Príloha č. 7

Hodnotenie 

činnosti IVPR za rok 2010 zo strany zriaďovateľa
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Príloha

 
Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej 
rovnosti za rok 2009
Na základe metodiky monitoringu médií vypracovanej v predchádzajúcom roku boli prvý krát zbierané 
a vyhodnocované štandardizované empirické údaje z oblasti mediálneho pokrytia správ o násilí páchanom 
na ženách a správ podporujúcich rodovú rovnosť ako nevyhnutnej súčasti štrukturálnej zmeny v eliminá-
cii rodovo podmieneného násilia. Správa prináša analýzu štandardizovaného monitoringu spravodajstva 
vo vybraných médiách z hľadiska miery a spôsobov mediálneho pokrytia problematiky, relevancie správ 
a rodovo citlivého jazyka. Takisto prináša výsledky prípadového monitoringu vybraných médií z hľadiska 
sledovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov. Zameriava sa aj na analýzu rodovej rovnosti 
(zastúpenie žien vo vedení) mediálnych subjektov a analýzu efektivity nastavených legislatívnych a samo-
regulačných opatrení v oblasti nediskriminácie na základe rodu/pohlavia a zobrazovania násilia. Výsledky 
správy ako aj súvisiacich monitoringov boli prezentované v rámci cyklu diskusných stretnutí IVPR – Pon-
delkové rozhovory dňa 6. 12. 2010 v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov a boli publikované 
v bulletine rodina a práca č. 7/2010 pod názvom „Úloha médií v prevencii násilia páchaného na ženách 
a v podpore rodovej rovnosti“. 

Podkladová analýza pre Správu o násilí páchanom na ženách za rok 2009
Na základe vypracovaného súboru národných ukazovateľov násilia páchaného na ženách v predchádzajú-
com období boli počas celého roku 2010 zbierané údaje štatistického výkazníctva relevantných rezortov: 
trestno-právneho systému (polícia, prokuratúra, súdnictvo), zdravotníctva a sociálneho systému. Správa 
analyzuje efektivitu trestno-právneho systému aj vzhľadom na ukazovatele výsledku – aktuálne hodnoty 
reálnej prevalencie násilia páchaného na ženách (ročná a celoživotná prevalencia). Zameriava sa aj na 
analýzu dostupných údajov z oblasti poskytovania služieb obetiam násilia, ale aj štrukturálne ukazovatele 
v podobe inštitucionálneho,  finančného a personálneho zabezpečenia tejto oblasti. Správu dopĺňajú kon-
textové ukazovatele, ktoré sú vnímané ako rizikové faktory výskytu a reprodukcie rodovo-podmieneného 
násilia na ženách. Vzhľadom na spracovávanie údajov za predchádzajúci rok viacerých rezortov (hlavne 
Národného centra zdravotníckych informácií) nebolo možné odovzdať správu v plánovanom termíne (I. 
polrok 2010). Na zváženie je teda posunutie termínu tejto pravidelne, každoročne odovzdávanej správy, 
alebo vynechanie viacerých relevantných údajov. 

Programy pre prácu s mužmi – páchateľmi násilia na ženách v partnerských vzťahoch. Analýza 
modelov dobre praxe.
Správa sa zameriava na zmapovanie programov pre páchateľov násilia páchaného na ženách, odporúča-
ných štandardov v tejto oblasti a dostupnú evaluáciu programov. Analyzuje najmä modely zavedené v Spo-
jených štátoch amerických, Veľkej Británii a Nemecku, ako aj odporúčané štandardy európskej expertnej 
siete pre prácu s páchateľmi násilia páchaného na ženách. Relevantnými v tejto oblasti sú komplexné 
a systematické evaluácie efektivity programov, ktoré však nie sú bežne realizované aj vzhľadom na svoju 
nákladnosť. Správa mapuje aj niektoré zavedené - osvedčené programy/projekty z iných krajín a doplnená 
je aj o výskumné poznatky o maskulínnom násilí a o práci s páchateľmi násilia. V závere správy je poskyt-
nutý stručný popis situácie na Slovensku a odporúčania pre ďalší vývoj v tejto oblasti.
 
Vybrané aspekty podnikania žien 
Štúdia predstavuje 2. etapu riešenia výskumnej úlohy Vybrané aspekty podnikania žien. V prvej časti štú-
die sú prezentované rodovo členené štatistické údaje (SR, EÚ) za roky 2008 a 2009, resp. zmeny poč-
tu podnikateľov (celkom, so zamestnancami a bez zamestnancov) a vybraných relatívnych ukazovateľov 
v krízovom roku 2009 v porovnaní s rokom 2008. Zdrojom týchto informácií boli údaje ŠÚ SR a on-line 
databáza Štatistického úradu Európskej únie (výsledky výberových zisťovaní pracovných síl). V prípade 
SR sú v štúdií prezentované aj zmeny v štruktúre podnikateľov v sektoroch, odvetviach, hlavných triedach 
zamestnaní a v krajoch (VÚC) SR. V druhej časti štúdie je prezentovaná analýza výsledkov (sociologic-
kého prieskumu) Bleskového Eurobarometra č. 283 o podnikaní v Európe a mimo nej z roku 2010 (za rok 
2009), a to za SR a EÚ (v rodovom členení).
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Podkladová analýza v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
(Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2009)
Podkladová analýza pre návrh správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku, ktorá je každoročne vypra-
covávaná na základe uznesenia vlády SR č. 862 z 11. októbra 2007. Podkladová analýzy pre návrh správy 
za rok 2009 sa zameriavala hlavne na kritické oblasti rodových nerovností na trhu práce a dopady eko-
nomickej krízy z rodovej perspektívy, indikátory sociálneho vylúčenia a ohrozenia chudobou, na oblasť 
nevyrovnanej účasti žien na politickom rozhodovaní, participácií otcov a matiek na starostlivosti o deti 
a inštitucionálneho zabezpečenia rodovej rovnosti na Slovensku. Vzhľadom na termín odovzdania analý-
zy – 31. januára 2010 nebolo možné do správy začleniť aktuálne celoročné ukazovatele za predchádzajúci 
rok. Dodatočne bola štatistická príloha s vybranými hodnotami indikátorov rodovej rovnosti doplnená 
o dostupné údaje. 

Súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí:
V súlade s Kontraktom sa realizovala evidencia, zber, spracovanie, vyhodnotenie, archivácia prihlášok 
a dotazníkov deviateho, inovovaného ročníka súťaže, vrátane konzultácií so záujemcami o účasť v súťaži. 
Tak ako každoročne, aj tento rok bola vypracovaná podkladová štúdia pre vyhodnotenie ročníka a ocenenie 
víťazov, podrobná špecifikácia ocenených opatrení, súvisiaci odborný príspevok na konferenciu „Udrža-
teľnosť politík rodovej rovnosti a nové trendy“, ktorá sa uskutočnila dňa 11. mája 2010.
Kontinuálne prebiehali odborné a mediálne aktivity popularizujúce doterajšiu i inovovanú podobu súťaže, 
aj vzhľadom na potreby budúceho, 10. jubilejného ročníka súťaže a národného auditu Rodina a práca.


