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Príspevok Inštitútu pre výskum práce a
rodiny ku skvalitneniu výskumu v oblasti
BOZP

IVPR - Inštitút pre výskum práce a rodiny


Príspevková, vedeckovýskumná inštitúcia v rezorte MPSVR SR,
financovanie na základe kontraktu na príslušný kalendárny rok
Od roku 2003-zlúčenie 3 výskumných inštitúcií



Aplikovaný sociálny výskum v oblasti :








sociálnej a rodinnej politiky, chudoby, sociálnej inklúzie, práv
detí, rodovo podmieneného násilia,či sociálnych služieb
dlhodobej starostlivosti pre odkázané staršie osoby a osoby so
zdravotným postihnutím,
politiky trhu práce a zamestnanosti, zamestnaneckých vzťahov,
pracovnoprávnych vzťahov,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácie výskumu v
oblasti BOZP,
Horizontálnou prioritou je uplatňovanie rodovej dimenzie v
aplikovanom sociálnom výskume.

Aktivity IVPR
 Nad rámec úloh kontraktu sa IVPR angažuje aj v iných
vedecko-výskumných projektoch v spolupráci s
domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami.
(EU Foundation Dublin, Eurocare, ANED, Interlinks
apod.)
 Vedecko-výskumné aktivity sú základom pre bohatú
publikačnú činnosť a pre organizáciu rozličných
vedecko-výskumných podujatí.
 Okrem výskumnej, publikačnej a vedecko organizačnej činnosti vyvíja IVPR prostredníctvom
Dokumentačného a informačného strediska sociálnej
ochrany (knižnica DISSO) dokumentačné,
rešeršné, knižničné a informačné aktivity.

Výskum v oblasti BOZP
 Cieľ výskumu : vytvárať najmä systémové predpoklady
pre zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce a tým prispieť
ku zvyšovaniu úrovne riadenia BOZP a kvality práce.
 Predmetom výskumu sú:






výskumné úlohy riešené v rámci kontraktu uzatvoreného na
príslušný kalendárny rok so zriaďovateľom inštitútu –MPSVR
SR,
projekty vychádzajú zo Stratégie politiky bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci na roky 2013 až 2015 s
výhľadom do roku 2020 a Hlavných priorít MPSVR SR v
oblasti výskumu BOZP na roky 2012 až 2015
výskumná činnosť uskutočňovaná v rámci štátnych programov
výskumu a vývoja (napr. APVV) a iných grantových schém.

Výskum v oblasti BOZP
 výstupy výskumných úloh sú nehmotného charakteru,
 majú celospoločenský význam a ich zámerom je prispieť
k prevencii pracovných úrazov, chorôb z povolania,
havárií a porúch technických zariadení,
 prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania a výchovy
v oblasti BOZP, k ochrane pracovného a životného
prostredia a k ochrane ekonomických hodnôt.

Koordinácia výskumu a vzdelávania BOZP

 V roku 2013 sa uskutočnili aj dve zasadnutia
Koordinačnej rady výskumu BOZP, ako poradného
orgánu riaditeľky IVPR.
 Rada na konci roku 2013 ukončila svoju činnosť,
vzhľadom na skutočnosť, že v novej Stratégii politiky
BOZP v SR na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku
2020 bola navrhnutá úloha zriadiť Radu ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vzdelávanie
a výskum BOZP.

Rada ministra PSVR SR pre vzdelávania a
výskum BOZP
 Cieľom Rady je monitorovať, koordinovať a navrhovať
opatrenia na úseku vzdelávania a výskumu v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej
republike a hodnotiť ich efektívnosť.
 Rada prihliada na vývoj vzdelávania a výskumu v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zahraničí,
najmä v Európskej únii, a na smerovanie vývoja
výskumu na úseku integrovanej bezpečnosti.
 Pozostáva z 26 členov z rôznych oblastí vedy, výskumu,
vzdelávania, decíznej sféry, podnikovej praxe,
zamestnávateľov...
 Funkcia tajomníka rady-IVPR

Rada ministra PSVR SR pre vzdelávania a
výskum BOZP












Úlohou rady je
a) definovať strategické východiská, úlohy a ciele vo vzdelávaní a
výskume v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci
vzdelávacieho a výskumného potenciálu Slovenskej republiky,
sledovať trendy vzdelávania výskumu v oblasti BOZP a odporúčať ich
aplikáciu v podmienkach SR,
navrhovať opatrenia na riešenie vzdelávania a výskumu v oblasti BOZP,
odporúčať témy a projekty na úseku vzdelávania a výskumu v oblasti
BOZP a na ich realizáciu v rámci štrukturálnych fondov EÚ, APVV
a VEGA,
navrhnúť kritériá pre evaluáciu vzdelávacích programov pre oblasť
BOZP.
Rokovanie rady sa koná minimálne jedenkrát v kalendárnom roku.
Rada prvýkrát zasadala 29.9.2014 na pôde MPSVR SR.
Prijala uznesenie k zvýšeniu úrovne vzdelávania a výskumu BOZP v SR
(viac na webe IVPR)

Výskumné úlohy v roku 2013



BOZP a rizikové faktory zamestnancov vekovej kategórie
50 + : Uplatnenie starších osôb v pracovnom procese a
návrhy opatrení na úrovni vybraných odvetví a podniku.
Autori správy: Kordošová Miroslava; Novotný Miroslav

Výstupy: návrhy opatrení a odporúčaní pre aktívne starnutie
a zvyšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pre generáciu zamestnancov 50+.
Odporúčania do podnikovej praxe, odbory, inšpekciu práce,
decíznu sféru a iné...


2. Uplatnenie e-learningu ako metódy výchovy a
vzdelávania BOZP v podnikovej praxi : Autori správy:
Novotný Miroslav; Kordošová Miroslava

Výstupy: vyhodnotenie súčasného stavu a odporúčania na
aplikáciu e-learningu v oblasti BOZP.

Výskumné úlohy v roku 2014
 BOZP a zelené pracovné miesta
 Uplatňovanie e-learningu pri vzdelávaní BOZP
v školskom systéme SR a zamestnancov MSP.
 Aktualizácia koncepcie vzdelávania v oblasti BOZP v SR
 Ekonomické vyhodnotenie strát z pracovných úrazov
a chorôb z povolania u zamestnávateľov v SR.


Zabezpečenie úloh tajomníka rady ministra PSVR SR pre
vzdelávanie a výskum v oblasti BOZP.

 Výskumné úlohy v plnom znení sú
dostupné na www.ivpr.gov.sk
Ďakujem za pozornosť !
Miroslava.Kordosova@ivpr.gov.sk

