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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 2014
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 2014 v rámci hlavnej činnosti1
1. Súhrnná správa o rodine
Cieľom je pripraviť ucelený, vnútorne prepojený analytický materiál, ktorý pomenuje
hlavné výzvy a problémy, ktorým čelia rodiny na Slovensku, poznatky o trendoch
v rodinnom správaní a stratégiách zvládania sociálnych rizík, ako aj informácie
o spoločenských a rodinno-politických konzekvenciách. Súčasťou správy budú aj analýzy
vybraných rodinno-politických opatrení s návrhmi možných zmien.
Súhrnná správa bude vypracovaná pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roku rodín
a v súvislosti s nadchádzajúcimi prípravami Koncepcie štátnej rodinnej politiky.
Inšpiráciou je príklad Nemecka, kde príslušné ministerstvo v pravidelných intervaloch
publikuje Správu o rodine (Familienbericht), ktorá je pevnou súčasťou sociálneho reportingu,
predstavuje základ pre diskusie v odbornej i laickej verejnosti.
Súčasťou úlohy bude pre IVPR odborná i organizačná príprava a realizácia medzinárodnej
konferencie o rodine a rodinnej politike pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného roku
rodín.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery, PhD.
Riešitelia: Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.; PhDr. Bernardína Bodnárová, PhD.; Mgr. Milan
Fico; Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, PhD.; PhDr. Silvia Porubänová .
2. Správa o situácii rómskych rodín
Úloha venovaná viacnásobne znevýhodneným rodinám . Správa sa pokúsi zhrnúť
doterajšie zistenia výskumov rómskej populácie a domácností za jednotlivé oblasti
sociálneho vylúčenia, identifikuje nepokryté sféry a problémy, čo by mohlo napomôcť
nastaveniu úloh a riešení pre budúce obdobie.
Správa by mala pripraviť analytický podklad pre vyhodnotenie Dekády rómskej
inklúzie, ktorá sa končí rokom 2015 (Dekáda rómskej inklúzie 2005-2015). Obsahovo bude
vychádzať a nadväzovať na všeobecnú správu o rodinách, pričom zmapuje špecifiká
východiskovej situácie i dopadov všeobecných politík pre rómske rodiny.
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Personálne zdroje vyjadrené v človeko-hodinách obsahujú aj náklady na externú spoluprácu v prípade, že to
povaha zadania vyžaduje.
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Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedné riešiteľky: Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.; PhDr. Bernardína Bodnárová, PhD.

3. Udržateľnosť sociálneho/nájomného bývania v kontexte agendy MPSVR
Úloha vo vzťahu ku Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020, resp. potrebami
rezortu MPSVR v súvislosti s týmto zadaním. Specifikácia a konkretizácia podľa
aktualizovanej a operatívnej požiadavky Sekcie sociálnej a rodinnej politiky.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Daniel Gerbery, PhD.
4. Stanovenie a realizovanie dlhodobého plánu výskumu v oblasti násilia páchaného
na deťoch + fokusové skupiny odborníkov + zabezpečenie systematického monitoringu
a hodnotenie systémov ochrany deti pred násilím ( úloha pre IVPR vyplýva z Národnej
stratégie na ochranu detí pred násilím ).
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milan Fico
5. Odkázanosť na pomoc inej osoby v domácom prostredí – návrhy systémového
riešenia
Výskumná úloha bude spracovaná ako súčasť prípravy systémových zmien financovania
odkázanosti na pomoc inej osoby z verejných zdrojov na roky 2014-2020. Osobitne sa
zameria na skúmanie potreby odkázaných osôb na nejakú formu sociálnej intervencie
v domácom (rodinnom) prostredí, v súčasnosti riešených formou peňažného príspevku na
opatrovanie a opatrovateľskej služby. Zámerom bude priniesť výskumnú evidenciu o tom,
koľko je rámcovo v podmienkach Slovenska osôb, ktoré sú z dôvodu vyššieho veku či
nepriaznivého zdravotného stavu (zdravotného postihnutia) odkázané na pomoc inej osoby
v oblasti sebaobsluhy. Evidencia sa získa na základe:
- elektronického prieskumu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
- na základe organizácie fokusových skupín (alternatívne rozhovorov s expertmi/kami), ktorí
na miestnej úrovni organizujú a poskytujú opatrovateľskú službu,
- spracovaním rámcového odhadu aj na základe porovnania získaných údajov
s komparatívnymi medzinárodnými výskumnými zisteniami.
Súčasťou výskumného projektu bude aj poskytovanie priebežných konzultácií a ad-hoc
expertíz pre odberateľa (OSS) podľa aktuálneho zadania.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedná riešiteľka: Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, PhD.
6. Úlohy vyplývajúce z napĺňania NAP na prevenciu a elimináciu násilia páchaného
na ženách na roky 2014 - 2017
V rámci predmetného NAP na rok 2014 vyplývajú pre IVPR viaceré úlohy v oblasti
monitoringu, spracovania administratívnych údajov a nastavenia výskumov v oblasti násilia
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páchaného na ženách a domáceho násilia. Ide zväčša o dlhodobé úlohy s ročnou periodicitou
na sledovanie trendov v predmetných oblastiach. Ide o dve nasledovné rámcové úlohy:
a) Monitoring médií : sledovať problematiku násilia na ženách a domáceho násilia v
oblasti médií a marketingovej komunikácie na základe každoročného monitoringu
vybraných médií s cieľom zefektívnenia legislatívnych a samoregulačných opatrení v
oblasti médií
b) Štatistika v oblasti násilia na ženách: vytvoriť systém súhrnného spracovania
štatistických údajov a zabezpečiť pravidelné publikovanie štatistických údajov o násilí
páchanom na ženách
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Barbora Holubová, PhD.
7. Stratégia rodovej rovnosti
Vypracovanie kompletného textu Stratégie na roky 2014-2020, vrátane podkladov do
Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti za rok 2013 a inovovaného Návrhu opatrení na
zosúladenie pracovného, rodinného a osobného života v spolupráci a na základe
kontinuálnych požiadaviek ORRRP.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Silvia Porubänová
Riešitelia: Mgr. Barbora Holubová, PhD. Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.
8. Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Hodnotiaca, organizačná, administratívna činnosť IVPR podľa nového formátu súťaže
MPSVR SR a podľa aktuálnych požiadaviek rezortu / ORRRP/, konkretizácia termínov
a špecifikácia zadania v 1. štvrťroku 2013. 23. januára sa uskutoční tlačová konferencia na
ktorej bude 12.ročník súťaže MPSVR SR oficiálne vyhlásený.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedná koordinátorka: PhDr. Silvia Porubänová
9. Zdroje a prekážky rastu zamestnanosti žien s dôrazom na stratégiu zosúladenia
rodinného, osobného a pracovného života
Vecné zameranie výskumného projektu vyplýva z cieľov zvýšenia miery zamestnanosti
zakotvenej v Stratégii Európa 2020 a v Národnom programe reforiem. Cieľom výskumného
projektu bude identifikácia bariér a možnosti zvýšenia úrovne zamestnanosti žien.
Výskumný projekt sa sústredí na:
 Analýzu trendov vývoja zamestnanosti žien v SR a rozbor základných determinantov
zamestnanosti žien;
 Analýzu prechodu žien z rodičovskej dovolenky na trh práce a programov podpory
prechodu na trh práce v SR a v zahraničí,
 Flexibilitu trhu práce z hľadiska diverzity atypických foriem zamestnanosti: analýza
ponuky a dopytu po týchto formách,
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 Individuálne stratégie žien pri návrate na trh práce: socio-demografické aspekty,
 Systém starostlivosti o detí predškolského veku a jeho vplyv na zamestnanosť žien
(zariadenia predškolskej starostlivosti o detí – súčasný stav, dostupnosť ).
 Návrh opatrení zvýšenie úrovne zamestnanosti žien.
Doba riešenia: január 2014- december 2014
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Eneke Hanzelová, PhD.
Riešiteľky: PhDr. Eneke Hanzelová, PhD., PhDr. Daniela Kešelová.
10. Stratégie nezamestnaných na trhu práce SR
(prieskum nezamestnanosti)
Nevyhnutným predpokladom zníženia vysokej nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti
je detailne poznanie faktorov ovplyvňujúcich správanie sa nezamestnaných osôb pri návrate
na trh práce. Výskumný projekt bude zameraný na získanie empirických poznatkov o:
 stratégiách, ktoré uplatňujú nezamestnané osoby pri hľadaní zamestnania včítane
faktorov pôsobiacich na tieto stratégie ,
 sklonoch (miere ochoty) nezamestnaných k návratu na trh práce,
 determinantoch regionálnej, profesiovej a kvalifikačnej mobility a mzdovej flexibility
nezamestnaných osôb ,
 zmenách v stratégiách nezamestnaných pod vplyvom časového faktora (doba trvania
nezamestnanosti).
Získané výskumné poznatky umožnia vytvoriť základnú typológiu stratégií nezamestnaných
osôb a na základe toho, identifikovať a kreovať cielene opatrenia na ich ovplyvňovanie
s cieľom redukovať rozsah nezamestnanosti a predchádzať dlhodobej nezamestnanosti.
Vecné zameranie výskumného projektu vyplýva zo Stratégie Európa 2020, Programového
vyhlásenia vlády SR a z Národného programu reforiem.
Doba riešenia: január 2014-december 2015
Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Daniela Kešelová
Riešiteľky: PhDr. Daniela Kešelová, PhDr. Eneke Hanzelová, PhD.
11. Štruktúra zamestnancov v chránených dielňach a na chránených pracoviskách
a na otvorenom trhu práce: komparatívna analýza
Cieľom výskumného projektu je identifikácia faktorov úspešnosti zamestnávania osôb so
zdravotným postihnutím v chránenom zamestnaní a na otvorenom trhu práce. Predmetom
výskumného projektu bude: porovnanie modelov chráneného zamestnávania s modelom
zamestnávania na otvorenom trhu práce;
 definovanie spoločných a rozdielnych znakov uvedených typov zamestnávania;
 analýza možnosti a podmienok prepojenosti chráneného zamestnávania so
zamestnávaním na otvorenom trhu práce;
 definičné vymedzenie otvoreného trhu práce a jeho základných znakov
Analýza štruktúry zamestnancov v oboch modeloch zamestnávania bude realizovaná na
základe:
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 socio-demografických znakov (vek, rodová príslušnosť, stupeň dosiahnutého
vzdelania),
 typu a závažnosti zdravotného postihnutia,
 obdobia, v ktorom došlo k poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 profesie resp. zastávanej pracovnej pozícii,
 dobe trvania zamestnania resp. počtu odpracovaných rokov na danej pracovnej
pozícii,
 ďalších relevantných kritérií.
Zároveň sa výskumný projekt zameria na analýzu stratégií, ktoré uplatňujú osoby s ZP pri
hľadaní zamestnania a identifikáciu faktorov ich úspešnosti na trhu práce.
Výskumný projekt bude založený na sekundárnej analýze dát Ústredia PSVaR, podnikového
výkazníctva a syntéze kvantitatívnych a kvalitatívnych metód.
Výstupy výskumného projektu budú využité ako podkladový materiál pre optimalizáciu
systému chráneného zamestnávania.
Doba riešenia: január 2014- december 2014
Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Darina Ondrušová, PhD.
12. Nedeklarovaná práca na Slovensku
Cieľom výskumného projektu je identifikácia súčasného rozsahu, príčin a spôsobov
eliminácie nedeklarovanej práce v SR. V rámci riešenia výskumného projektu bude
vykonaný empirický prieskum zameraný na získanie poznatkov aplikačnej praxe v oblasti
eliminácie nedeklarovanej práce. Prieskum bude vykonaný na výberovom súbore
respondentov – kľúčových aktérov –odborníkov z Inšpektorátov práce, z Úradov práce,
z Daňových úradov, zo Sociálnej poisťovne, zo Živnostenských úradov, z mestských úradov,
zo samosprávy, z Obchodnej komory, z ďalších podnikateľských zväzov (ktoré majú
v okresoch svoje zastupiteľstvá) resp. ďalších relevantných aktérov. Získané výsledky
empirického prieskumu budú porovnané s výsledkami analogického prieskumu
uskutočneného v roku 2003 s cieľom indikácie zmien v rozsahu nedeklarovanej práce.
Súčasťou výskumného projektu bude vyhodnotenie politík potierania nedeklarovanej práce za
obdobie posledných 10 rokov na Slovensku v komparácii s politikami uplatňovanými
v členských krajinách Európskej únie.
Doba riešenia : január 2014- december 2015 (január 2014-december 2014: príprava, terénny
zber údajov a spracovanie výsledkov prieskumu ; január 2015-december 2015: vyhodnotenie
politík potierania nedeklarovanej práce).
Zodpovedný riešiteľ : doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.
13. BOZP a zelené pracovné miesta (zelená ekonomika)
Dopady nových moderných technológií šetriacich životné prostredie na pracovné
podmienky a BOZP zamestnancov pracujúcich v ekologických prevádzkach.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.
Riešitelia: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Miroslav Novotný, PhD., Ing. Blanka
Galbičková
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14. Uplatňovanie e-learningu pri vzdelávaní BOZP v školskom systéme SR
a zamestnancov malých a stredných podnikov
Implementácia nových inovatívnych foriem vzdelávania vo výchove a vzdelávaní
v oblasti BOZP pre zamestnancov a študentov.E-learning ako forma výchovy a vzdelávania
BOZP pri vzdelávaní zamestnancov a študentov.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Novotný, PhD.
Riešitelia: Ing. Miroslav Novotný, PhD., RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Blanka
Galbičková

15. Aktualizácia Koncepcie vzdelávania v oblasti BOZP v Slovenskej republike
Aktualizácia a novelizácia hlavných zámerov Koncepcie vzdelávania v oblasti BOZP
z rokov 2004-2006. Jedná sa o výchovu a vzdelávanie v školskom systéme,
u zamestnávateľských subjektov, zamestnancov, odborníkov v oblasti BOZP, inšpektorov
práce, v oblasti rekvalifikácií a v oblasti osvetovovýchovného pôsobenia a vzdelávania
obyvateľov SR.
Doba riešenia: január 2014-december 2014
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Novotný, PhD.
Riešitelia: Ing. Miroslav Novotný, PhD., RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Blanka
Galbičková
16. Ekonomické vyhodnotenie strát z pracovných úrazov a chorôb z povolania
u zamestnávateľov v Slovenskej republike a uplatnenie ekonomických
zákonitostí na celoslovenskej aj podnikovej úrovni v riadení BOZP (motivačné
prvky, ekonomická stimulácia)
Ekonomické vyhodnotenie strát u zamestnávateľov a na úrovni štátu, ktoré vznikajú pri
pracovných úrazoch a chorobách z povolania u zamestnancov v SR. Uplatnenie
ekonomických zákonitostí na celoslovenskej i podnikovej úrovni v riadení BOZP (najmä
motivačné prvky, ekonomická stimulácia, osveta, prevencia)
Doba riešenia: rozdelená na II etapy
I. etapa : január 2014-december 2014 zber údajov, prieskum v podnikoch
II. etapa: január 2015-december 2015 vyhodnotenie a návrh ekonomických nástrojov
Zodpovedná riešiteľka: RNDr. Miroslava Kordošová,PhD.
Riešitelia: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD, Ing. Miroslav Novotný, PhD., Ing. Blanka
Galbičková a spolupráca s inštitúciami ekonomického a prognostického výskumu v SR
17. Zabezpečenie úloh tajomníka Rady ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky pre vzdelávanie a výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
Zodpovedný koordinátor: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD, + Ing. Blanka Galbičková
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B.Výskumné projekty na rok 2014 mimo hlavnej činnosti
Projekt ANED (Academic Network of European Disability experts)
Pokračovanie spolupráce s Human European Consultancy (Holandsko) a Univerzity v Leeds
pri zabezpečovaní priebežných monitorovacích a iných expertíznych prác pre Európsku
komisiu v otázkach politík zdravotného postihnutia. Práce budú financované v rámci
programu Progress.
Zodpovedná riešiteľka: Kvetoslava Repková
Spoluriešiteľka: Daniela Kešelová + externá spolupráca
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 budú financované z prostriedkov
Európskej nadácie.
Zodpovedný riešiteľ: Ľudovít Czíria
Spoluriešitelia: Miroslava Kordošová, Miroslav Novotný, externá spolupráca
Pozn. Účasť IVPR v ďalších grantových schémach
uzatvorených medzi zadávateľom a IVPR.:

vychádza

z kontraktu

a zmlúv

Národná rámcová stratégia sociálneho začlenenia a boja proti chudobe
Národná stratégia zamestnanosti
Mikrosimulačný model dôchodkového systému v SR

C. Edukácia a rozvoj vlastných zamestnancov/kýň IVPR
C1. Predpokladaná
podujatiach

organizácia a účasť na konferenciách a iných odborných

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
2014,
 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
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- viacero interných zamestnancov/kýň výskumu a vývoja IVPR bude pokračovať
v doktorandskom štúdiu na FF UK a PdF UK v Bratislave, príp. 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).

D. Iná expertízna činnosť
D1. Účasť/členstvo v expertných pracovných skupinách
Sylvia 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 práva LBGTI osôb Rady vlády SR pre ľudské
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, členka redakčného tímu a prac. skupiny pre
prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, členka Komisie MK
SR pre kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva, predsedníčka Prípravného výboru
súťaže Gypsy Spirit.
Kvetoslava Repková - členka Rady riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku
a výskum vo Viedni, členka prac. skupín (práva starších ľudí a práva osôb so zdravotným
postihnutím) pre prípravu Celoštátnej stratégie na podporu a ochranu ľudských práv v SR,
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.
Bernardína Bodnárová – členka komisie na vykonanie súťaže „Zamestnávateľ ústretový
k rodine“ pri MPSVR SR
Daniel Gerbery – člen pracovnej skupiny pre rekonštrukciu životného minima, delegát SR za
oblasť výskumu v European Alliance for Families, platformy pri Európskej komisii pre
politiky ústretové voči rodine, národný expert European Platform for Investing in Children pri
EK, člen medzinárodnej siete Childwatch International a International Leave Network.
Barbora Holubová- členka pracovnej skupiny na Elimináciu násilia páchanom na ženách
a pracovnej skupiny Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti Výboru pre rodovú rovnosť
pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
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
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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, lenka Koordinačného výboru BOZP pri NIP, členka Asociácie
BOZP a OPP v SR
Miroslav Novotný- člen Asociácie BOZP a OPP v SR.
D2. Pedagogický proces na vysokých školách, univerzitách a iných edukačných
pracoviskách
Kvetoslava Repková, Rastislav Bednárik, Sylvia Porubänová, 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, Ústav verejnej politiky FSEV UK,
Rastislav Bednárik, Sylvia 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 briefs- 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, 31. decembra 2013

Schvaľuje:
Ján Richter
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

10

