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Účel dokumentu 

 

 Účelom tohto dokumentu je predstaviť plánovanú štruktúru vedecko-výskumnej a inej 

odbornej činnosti Inštitútu pre výskum práce a rodiny (ďalej len „IVPR“) na rok 2019 

vykonávanú v rámci hlavnej činnosti. Dokument sa pripravuje v súlade s čl. 7 Štatútu IVPR. 

Primárne vychádza zo Zriaďovacej listiny schválenej ministrom práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR, doplnenej následnými dodatkami, čím sa zabezpečí kontinuálne nadviazanie na 

doterajšie zameranie činnosti IVPR a vecné priority zriaďovateľa na najbližšie obdobie. Na 

dokument nadväzuje znenie Kontraktu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. 

 

 

A. Výskumné projekty na rok 2019 v rámci hlavnej činnosti 

 

 

ZOZNAM NAVRHOVANÝCH VÝSKUMNÝCH ÚLOH PRE IVPR NA ROK 2019 

 

1. Zavádzanie podmienok kvality sociálnych služieb - prieskum stavu implementácie 

u poskytovateľov sociálnych služieb 

 

Prijatím zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v platnom znení) vznikla 

s účinnosťou od januára 2009, presnejšie od januára 2014 poskytovateľom všetkých druhov 

a foriem sociálnych služieb povinnosť zavádzať podmienky kvality poskytovaných 

sociálnych služieb v súlade s požiadavkami upravenými v prílohe č. 2 zákona. Keďže 

začiatok výkonu hodnotenia podmienok kvality bol opakovane posúvaný na neskoršie 

obdobie (najnovšie na september 2019), v súčasnosti absentuje informácia, ako poskytovatelia 

aplikujú do svojej činnosti povinnosti na úseku kvality, t.j. aký je ich implementačný status 

v tejto oblasti.  Vybrané výskumné zistenia (napr. Repková, 2016), rovnako skúsenosti 

z realizácie doterajších vzdelávacích aktivít k otázkam kvality sociálnych služieb, poukazujú 

na skutočnosť, že časť poskytovateľov zastáva tzv. „vyčkávaciu stratégiu“. Aplikáciu 

podmienok kvality podľa zákona vzťahujú totiž skôr k výkonu hodnotiteľskej (z ich pohľadu 

kontrolnej) činnosti MPSVR SR a k potrebe „dobre v nej obstáť“, než k možnosti 

rekapitulovať svoju doterajšiu prácu a hľadať možnosti jej zlepšenia/zefektívnenia.  

Absencia podrobnejšej informácie o implementačnom statuse poskytovateľov na úseku 

kvality sociálnych služieb sťažuje, okrem iného, možnosť kvalitného plánovania budúcej 

hodnotiteľskej činnosti, rovnako vyhodnocovania vplyvu zákonnej úpravy problematiky 

kvality sociálnych služieb na správanie sa poskytovateľov, a to aj mimo rámca hodnotiteľskej 

činnosti. 
 

Cieľom výskumnej úlohy je zvýšiť informovanosť o stave implementácie podmienok kvality 

do činnosti poskytovateľov sociálnych služieb. Nadväzujúc na pôvodnú prácu autorky z roku 

2016 bude poskytovateľom elektronicky administrovaný dotazník, čím sa umožní porovnanie 
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situácie v priebehu rokov 2016-2019. Výsledky kvantitatívneho zisťovania budú využiteľné aj 

rámci pripravovaného NP Kvalita sociálnych služieb. 

 

Riešiteľka: Kvetoslava Repková 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

2. Uplatnenie a podpora starších občanov na trhu práce. Empirický prieskum. Námety 

na politiky 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prejavilo záujem o prieskum a následné využitie 

poznatkov získaných prieskumom u starších občanov a zamestnávateľov z hľadiska ich 

uplatnenia na trhu práce. Širšia požiadavka zahŕňa: 

 analýzu postojov zamestnávateľov k zamestnávaniu starších pracovníkov, 

 analýzu postojov a správania sa starších UoZ v procese ich návratu na trh práce, 

 analýzu postojov evidovaných nezamestnaných žien po 50. roku veku k rôznym 

formám zamestnania (všeobecne aj s ohľadom na dosiahnuté vzdelanie) 

 bariéry a príležitosti pre pracovné uplatnenie starších pracovníkov, 

 postojové bariéry starších ľudí v súvislosti s trhom práce, 

 úroveň zručností pre riadenie vlastnej kariéry, resp. zručností pre hľadanie 

zamestnania starších UoZ, 

 analýzu potrieb starších ľudí v kontexte meniaceho sa trhu práce - portfólia povolaní 

preferovaných staršími ľuďmi. 

Pre vykonanie prieskumu je potrebné nadviazať spoluprácu s aktérmi trhu práce tak, aby sa 

minimalizovali náklady na zber údajov (napr. s Jednotou dôchodcov Slovenska, z odborovými 

a zamestnávateľskými zväzmi atď.). 

Zámer na rok 2019: V priebehu roku 2018 bolo upresnené zameranie na terénne zbery údajov 

o záujme a zameraní pracovať starších ľudí – jednak už starobných dôchodcov (zber údajov 

v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska) a jednak toho času nezamestnaných starších 

vo veku 50 +, evidovaných na úradoch práce (zber údajov cez Úrady práce). Vyhodnotenie 

získaných údajov sa predpokladá v prvom kvartáli 2019. Predpokladáme ešte zistiť záujem 

o prácu u starších zamestnaných pracovníkov – a to v rámci terénneho zberu údajov 

v spolupráci s odbormi. Na rok 2019 tak predpokladáme vyhodnotenie všetkých 3 terénnych 

prieskumov spolu s námetmi na relevantné politiky pre podporu zamestnávania starších. 

 

Riešiteľ: Rastislav Bednárik 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 
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3. BREXIT - prieskum očakávaní občanov SR žijúcich dlhodobo vo Veľkej Británii 

 

Veľká Británia prestane byť o pár mesiacov členskou krajinou Európskej únie. Náš štát musí 

byť na všetkých úrovniach rozhodovania pripravený čeliť ekonomickým a spoločenským 

dôsledkom tohto procesu. Rovnakú pozornosť treba venovať predpokladaným 

i neočakávaným dopadom na pracovný, rodinný a súkromný život mužov a žien na 

Slovensku. Občanov a občianky Slovenskej republiky, ktorí z akýchkoľvek dôvodov aktuálne 

a dlhodobo žijú  vo Veľkej Británii oslovíme  s prosbou o zodpovedanie niekoľkých otázok, 

ktoré súvisia s ich osobnými plánmi a očakávaniami s ohľadom na BREXIT. Výsledky 

anonymného dotazníka budú po spracovaní (nielen) pre Odbor zahraničných vzťahov 

a európskych záležitostí MPSVR významným informačným zdrojom ohľadom predstáv 

respondentov a respondentiek o živote a práci v Slovenskej republike.  

 

Riešiteľka: Silvia Porubänová 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

4. Koncept rezortnej vzdelávacej inštitúcie, príprava a realizácia špecializačných 

vzdelávacích programov  

 

V súvislosti s pripravovaným  Národným projektom (Osobný úrad MPSVR SR) „Podpora 

zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb 

sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ bude IVPR odborne spolupracovať na: 

- realizácii úloh súvisiacich s činnosťou rezortnej vzdelávacej inštitúcie  

- zabezpečení lektorov pre špecializačné vzdelávacie programy 

- realizácii špecializačných vzdelávacích programov 

- koordinácii lektorského tímu 

 

Riešiteľka: Daniela Kešelová 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

5. Dopady  rekvalifikačných programov na osobnostný rozvoj účastníkov a ich 

spoločenskú integráciu  

 

Rekvalifikačné programy realizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(ÚPSVAR), sú pravidelne vyhodnocované. Popri hodnoteniach samotného ÚPSVAR-u sú 

rekvalifikačné intervencie predmetom evaluácie aj zo strany ďalších aktérov. V poslednom 

období tak vznikli evaluačné štúdie z dielne Ekonomického ústavu SAV, Inštitútu finančnej 

politiky alebo Inštitútu sociálnej politiky, ktoré priniesli kľúčové informácie o efektoch 

jednotlivých intervencií. Jednou z oblastí, ktorá zostala nepokrytá ekonometrickou analýzou 

administratívnych údajov, je širšie koncipovaná zmena osobnostného nastavenia účastníkov 
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rekvalifikácie, ich názorov a postojov k vlastnej budúcnosti a uplatneniu sa, ako aj celková 

zmena v ich väzbe k spoločnosti a spoločenskom začlenení. 

V snahe vyplniť túto medzeru sa navrhuje v roku 2019 realizovať výskumný projekt „Dopady 

rekvalifikačných programov na osobnostný rozvoj účastníkov a ich spoločenskú integráciu“ 

s cieľom identifikovať dopady rekvalifikačných programov na širokú škálu „mäkkých“ 

charakteristík, zahŕňajúcich posuny v ich hodnotových orientáciách, subjektívnom vnímaní 

vlastnej pozície a potenciálu, budúcich plánov, schopnosti/ochote osobnostného rastu a pod. 

Výskumné aktivity budú zamerané aj na získanie spätnej väzby na obsah a formu 

rekvalifikácií a subjektívne zhodnotenie naplnenia potrieb a očakávaní. Súčasťou projektu 

bude aj formulácia odporúčaní ohľadne obsahu intervencií. 

 

Riešiteľ: Daniel Gerbery 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

6. Situácia detí na Slovensku - koncepčné a operatívne  analýzy a expertízy pre  rezort 

PSVR  

 

Koncepčná, analytická a operatívna činnosť pre vecné sekcie a odbory rezortu MPSVR 

(najmä SSRP, SP, ORRRRP), vyplývajúca z rámcových dokumentov (PVV SR, koncepcie, 

stratégie, akčné plány) a aktuálnych expertných požiadaviek a potrieb. 

 

Riešiteľ:  Milan Fico                   
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

7. Možnosť zavedenia poistenia v odkázanosti na pomoc inej osoby - analytické 

východiská 

 

Prijatím Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014-2020 (MPSVR SR, 2014) sa 

v rámci bodu 7.3, cieľa 10 vláda SR zaviazala „Zanalyzovať možnosti zavedenia poistenia 

v odkázanosti na pomoc inej osoby“. Reagovalo sa tým na trendy demografického vývoja 

spoločnosti, štrukturálne zmeny v zabezpečovaní starostlivosti o osoby odkázané na pomoc 

inej osoby (najmä v rámci rodiny, ale aj v neformálnych sieťach, či vo formálnom sektore 

služieb dlhodobej starostlivosti), ale aj na ľudsko-právne aspekty uspokojovania potrieb tejto 

cieľovej skupiny s prihliadnutím na možnosti verejných zdrojov. 

Cieľom výskumnej úlohy bude zhodnotiť doterajšie odborné poznanie (domáce i zahraničné) 

k otázkam financovania tak špecifickej sociálnej udalosti akou je odkázanosť na pomoc inej 

osoby, s osobitným dôrazom na možnosti zavedenia poistenia v odkázanosti ako ďalšieho 

zdroja viaczdrojového financovania nákladov spojených s touto sociálnou udalosťou 

prítomnou u stále rastúceho počtu ľudí. Za uvedeným účelom bude zriadená expertná 

pracovná skupina zložená zo zástupcov a zástupkýň kľúčových aktérov relevantných pre 
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riešenie tohto odborného a sociálno-politického zadania. Na základe výsledkov 

preliminárneho rokovania na sekcii sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR 

SR dňa 16.11.2018, IVPR gestorsky zabezpečí najmä: a) spracovanie vybraných odborných 

aspektov danej problematiky (najmä predstavenie odkázanosti na pomoc inej osoby ako 

sociálnej udalosti v kontexte demografického vývoja, analýzu medzinárodnej skúsenosti 

s financovaním jej nákladov či sumarizáciu doterajšieho  domáceho odborného poznania 

v tejto oblasti); b) manažment činnosti expertnej pracovnej skupiny a facilitovanie odborných 

procesov v rámci jej činnosti; c) vypracovanie finálnej verzie analytického dokumentu. 

 

Riešiteľka: Kvetoslava Repková 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

8. Situácia znevýhodnených skupín obyvateľstva na Slovensku - koncepčné a operatívne 

analýzy a expertízy pre rezort PSVR SR 

 

Koncepčná, analytická a operatívna činnosť pre vecné sekcie a odbory rezortu MPSVR 

(najmä SSRP, SP, ORRRRP), vyplývajúca z rámcových dokumentov (PVV SR, koncepcie, 

stratégie, akčné plány) a aktuálnych expertných požiadaviek a potrieb. 

 

Riešiteľka: Darina Ondrušová 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

9. Súťaž MPSVR SR - Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí (in VIA BONA) 

Cenou „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti 

príležitostí“ upriamujeme pozornosť na firmy, ktoré vo svojich firemných hodnotách a 

projektoch podporujú diverzitu a inklúziu a zároveň ju uplatňujú v praxi. Žiadny podnik 

nemôže byť prevádzkovaný v sociálnom vákuu. Pre mnoho ľudí je ich osobná identita 

zviazaná s ich postavením v práci. Pritom platí aj to, že najväčší kapitál každého podniku sú 

kvalitní ľudia a rozmanitosť je motorom inovácií. Túto skutočnosť už dávno pochopili vo 

vedení väčšiny globálnych korporácií a snažia sa preto vytvárať čo najlepšie podmienky na to, 

aby si udržali a motivovali dobrých zamestnancov a zamestnankyne. Na Slovensku takýto 

prístup zatiaľ nie je pravidlom, preto by sme chceli zviditeľniť tie podniky, ktoré prinášajú a 

podporujú dôležité spoločenské zmeny v postavení žien i mužov, ako aj rôznych 

znevýhodnených skupín v našej spoločnosti. Želáme si, aby tieto pozitívne príklady slúžili 

ako vzor aj ostatným zamestnávateľom a motivovali ich vo vytváraní ústretového prostredia k 

rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 

Riešiteľka: Silvia Porubänová 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 
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10. Situácia žien na Slovensku - operatívne analýzy a expertízy pre rezort PSVR SR 

 

Koncepčná, analytická a operatívna činnosť pre vecné sekcie a odbory rezortu MPSVR 

(najmä SSRP, SP, ORRRRP), vyplývajúca z rámcových dokumentov (PVV SR, koncepcie, 

stratégie, akčné plány) a aktuálnych expertných požiadaviek a potrieb. 

 

Riešiteľka: Silvia Porubänová 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

11. Aktuálne problémy trhu práce na Slovensku - koncepčné, operatívne analýzy 

a expertízy pre rezort PSVR SR 

 

Koncepčná, analytická a operatívna činnosť pre vecné sekcie a odbory rezortu MPSVR 

(najmä SSRP, SP, ORRRRP), vyplývajúca z rámcových dokumentov (PVV SR, koncepcie, 

stratégie, akčné plány) a aktuálnych expertných požiadaviek a potrieb. 

 

Riešiteľ: TBC 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

12. Situácia rómskej populácie na Slovensku - operatívne analýzy a expertízy pre rezort 

PSVR SR 

 

Koncepčná, analytická a operatívna činnosť pre vecné sekcie a odbory rezortu MPSVR 

(najmä SSRP, SP, ORRRRP), vyplývajúca z rámcových dokumentov (PVV SR, koncepcie, 

stratégie, akčné plány) a aktuálnych expertných požiadaviek a potrieb. 

 

Riešiteľ: Daniel Škobla 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 

 

 

13. Odstraňovanie bariér a zvyšovanie úrovne BOZP u zahraničných pracovníkov 

 

Hlavným cieľom výskumnej úlohy bude napomôcť k presadzovaniu rovnakých podmienok, 

odstraňovania bariér, diskriminácie a znižovania pracovných úrazov a zvyšovanie celkovej 

úrovne zahraničných pracovníkov. Výskumná úloha poskytne analýzu a trendy v oblasti 

zamestnávania cudzích pracovníkov – z krajín EÚ a z tretích krajín. Zameria sa na 

spracovanie návrhu spôsobov, foriem a prostriedkov na vytváranie vhodných pracovných 

podmienok prispievajúcich k BOZP zahraničných pracovníkov. Hlavným výstupom bude 

séria propagačných materiálov v jazykoch najpočetnejších skupín pracovníkov a návrh 

osnovy výchovy a vzdelávania BOZP. Ide o 2-ročný výskumný projekt. 

 



8 

 

Riešiteľka: Miroslava Kordošová 

Spoluriešiteľka: Jana Urdziková 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 (I. etapa) 

 

 

14. Výchova a vzdelávanie žiakov na základných školách k  bezpečnému správaniu sa  

 

Hlavným cieľom výskumnej úlohy je podpora výchovy a vzdelávania žiakov na základných 

školách k bezpečnému správaniu sa. Formovať a rozvíjať ich osobnosť v školskom veku, aby 

získali návyky a správne postoje k bezpečnosti a ochrane zdravia. Budovanie a rozvoj 

bezpečného správania sa žiakov už v školskom veku pomáha formovať vzdelanostnú úroveň 

v oblasti BOZP budúcej generácie, ktorá bude v budúcnosti kreovať našu spoločnosť a tvoriť 

hodnoty.  

Výskumná úloha poskytne analýzu súčasného stavu štátnych a školských vzdelávacích 

programov ISCED 1 a ISCED 2 v predmetnej problematike, vymedzí rámce výchovy 

a vzdelávania žiakov základných škôl k bezpečnosti a ochrane zdravia a následne prinesie 

odporúčania a návrh možných zmien rámcového vzdelávacieho programu vo vzťahu 

k bezpečnosti a ochrane zdravia. 

 

Riešiteľka: Jana Urdziková 

Spoluriešiteľka: Miroslava Kordošová 
 

Termín riešenia: I.-XII. 2019 
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B. Výskumné projekty na rok 2019 mimo hlavnej činnosti 

 

Projekt ANED (Academic Network of European Disability experts) 

 

Pokračovanie zabezpečovania priebežných monitorovacích a iných expertíznych prác pre 

Európsku komisiu v otázkach politík zdravotného postihnutia.  

Zodpovedná riešiteľka:  Darina Ondrušová 

Spoluriešiteľky: Kvetoslava Repková, Daniela Kešelová 

 

Projekt Network 

 

Pokračovanie spolupráce s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných 

podmienok v Dubline v rámci monitoringu situácie v oblasti pracovných podmienok, 

zamestnaneckých vzťahov a reštrukturalizácie. Práce sú financované výhradne z prostriedkov 

Európskej nadácie. 

Zodpovedný riešiteľ: Ľudovít Czíria 

 

Pozn.: Účasť IVPR v ďalších projektoch vychádza z kontraktu a zmlúv uzatvorených medzi 

zadávateľom a IVPR: 

 

 

Národný projekt Podpora eliminácie rodovej diskriminácie 
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C. Edukácia a rozvoj vlastných zamestnancov/kýň IVPR 

 

C1. Predpokladaná organizácia a účasť na konferenciách a iných odborných 

         podujatiach 

 

Príprava odborných podujatí 

- konferencie, ad-hoc workshopy a odborné podujatia ako súčasť aktuálne riešených 

výskumných projektov a prioritnej agendy rezortu PSVR, vrátane medzinárodných odborných 

podujatí 

  

Účasť na odborných podujatiach 

 v rámci výskumných projektov NETWORK, ANED a iných, aktuálne riešených v roku 

2019, 

 v rámci spolupráce s Európskym centrom pre sociálnu politiku a výskum vo Viedni, 

 v rámci spolupráce s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť vo Vilniuse, 

 podľa aktuálnych potrieb a ponúk. 

 

C2. Organizácia domácich a zahraničných študijných pobytov 

- študijné návštevy a pobyty expertov/iek, študentov/tiek rozličných fakúlt na pracovisku 

IVPR (najmä z odborov sociológia, sociálna práca a politológia). 

 

C3. Zapojenie zamestnancov/kýň do doktorandského štúdia 

- viacero interných zamestnancov/kýň výskumu a vývoja IVPR bude pokračovať 

v doktorandskom štúdiu, alebo ho ukončí. 

  

C4. Účasť na vzdelávacích aktivitách 

Podľa aktuálnej potreby v jednotlivých agendách IVPR (jazykové zručnosti, zručnosti 

vedeckej komunikácie, PC zručnosti, osobitne SPSS, nová legislatíva pracovno-právnych 

vzťahov, účtovníctvo, moderný projektový manažment, riadenie kvality atď.) a podľa 

požiadaviek zriaďovateľa. 
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D. Iná expertízna činnosť 

 

D1. Účasť/členstvo v expertných pracovných skupinách 

 

Silvia Porubänová - členka (za SR) Expertnej rady EIGE vo Vilniuse, členka Poradného 

výboru Európskej Komisie pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov, Brusel, členka Výboru 

pre rodovú rovnosť a Výboru pre ochranu práv LBGTI osôb Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť, členka Komisie MK SR pre kultúru znevýhodnených 

skupín obyvateľstva, predsedníčka Prípravného výboru súťaže Roma Spirit. 

 

Kvetoslava Repková - členka Rady riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku  

a výskum vo Viedni, členka odborovej komisie PhD programu MTF STU v Trnave v odbore 

Integrovaná bezpečnosť, členka odborovej komisie PhD programu FF PU v Prešove v odbore 

Sociálna práca, členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím a členka Rady vlády  SR 

pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. 

 

Rastislav Bednárik - člen pracovnej skupiny Európskej komisie MISSOC (porovnávanie 

systémov sociálnej ochrany), člen expertného poradného orgánu Kolégia podpredsedu vlády 

SR a ministra PSVR pre oblasť práce, člen pracovnej skupiny pre rekonštrukciu životného 

minima. 

 

Daniel Gerbery - člen pracovnej skupiny pre rekonštrukciu životného minima, delegát SR za 

oblasť výskumu v European Alliance for Families, platformy pri Európskej komisii pre 

politiky ústretové voči rodine, národný expert European Platform for Investing in Children pri 

EK, člen medzinárodnej siete Childwatch International a International Leave Network. 

 

Jarmila Filadelfiová - členka Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, 

národnostné menšiny a rodovú rovnosť, členka komisie na vykonanie súťaže „Zamestnávateľ 

ústretový k rodine“ pri MPSVR SR. 

 

Darina Ondrušová - členka Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu 

štúdia študentov so špecifickými potrebami. 

 

Miroslava Kordošová - členka a korešpondentka Národnej siete Focal Point Európskej 

agentúry BOZP v Bilbao, členka Koordinačného výboru BOZP pri NIP, členka Asociácie 

BOZP a OPP v SR. 
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D2. Pedagogický proces na vysokých školách, univerzitách a iných edukačných 

pracoviskách 

 

Kvetoslava Repková, Rastislav Bednárik, Ľudovít Czíria, Daniel Gerbery - interní a externí 

vysokoškolskí učitelia/ľky (FF UK, PdF UK, FF PU v Prešove, Ústav aplikovanej 

psychológie, FSEV UK, TU v Trnave), 

 

Rastislav Bednárik, Silvia Porubänová, Kvetoslava Repková, Daniel Gerbery - školitelia/ľky 

a oponenti/tky bakalárskych, magisterských, inžinierskych, doktorandských a habilitačných 

prác, 

 

Kvetoslava Repková - členka odborovej komisie PhD v odbore Integrovaná bezpečnosť na 

MTF STU v Trnave, členka odborovej komisie PhD v odbore Sociálna práca FF PU 

v Prešove, 

 

všetci vedecko-výskumní zamestnanci/kyne IVPR - ad-hoc konzultácie v rámci prípravy Bc., 

Mgr./Ing., PhD prác a v rámci študijných pobytov domácich i zahraničných študentov/tiek. 

 

 

E. Publikačná činnosť 

 

- knižné publikácie, 

- CD publikácie, 

- záverečné správy/výskumné štúdie, 

- štúdie v domácich i zahraničných vedeckých a iných odborných časopisoch a zborníkoch, 

- Policy brief - pravidelný publikačný formát komunikujúci aktuálne odborné problémy 

rezortu PSVR  

- Policy paper - rozsiahlejší publikačný formát - vedecko-výskumné témy v rámci IVPR a 

rezortu PSVR  

- bulletin Informačný spravodajca, 

- informačné letáky a plagáty. 

 

 

V Bratislave .........................                                      

 

 Schvaľuje:   

                                                                                            

                             

     

 

                                                                              ....................................................... 

       JUDr. Ján Richter 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR 


