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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 2017 

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 najbliţšie 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 2017 v rámci hlavnej činnosti 

 

 

 

1. Návrh obsahových a organizačných aspektov vzdelávania pre účely hodnotenia 

podmienok kvality sociálnych služieb 

Obsahové zameranie: Návrh obsahových a organizačných aspektov vzdelávania budúcich 

hodnotiteľov a hodnotiteliek podmienok kvality poskytovaných sociálnych sluţieb. Návrh sa 

bude opierať o metodiky spracované v rokoch 2015-2016, pričom sa bliţšie zameria na 

aspekty ako: 

- Celkový obsah a zameranie vzdelávania 

- Členenie vzdelávania do vecných blokov, 

- Časová dotácia a usporiadanie vzdelávania, 

- Iné organizačné aspekty vzdelávania. 

Spracovaný návrh bude základom pre dizajnovanie a realizáciu národného projektu 

zameraného na otázky kvality sociálnych sluţieb. 

Kontext: Pôjde o pokračovanie výskumnej úlohy „Kvalita sociálnych sluţieb “dizajnovanej 

od roku 2015 ako trojročnej (2015-2017). Táto bola v prvej fáze zameraná na prípravu 

metodických podkladov pre implementáciu podmienok kvality do poskytovateľskej praxe 

(Repková, 2015); následne na prípravu metodických podkladov pre výkon hodnotenia 

podmienok kvality (Repková, 2016).  

Riešiteľka: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. 

Trvanie: január - jún 2017 

 

2. Podoby domáceho násilia a násilia na ženách na Slovensku 

Obsahové zameranie: Vo výskumnej úlohe budú analyzované údaje z reprezentatívnych 

výskumov prevalencie rôznych foriem násilia na ţenách, ktorých realizácia sa predpokladá 

podľa NAP-u na rok 2016 (financované z NFM v rámci KMC). Analýza sa zameria nielen na 

zachytenie samotnej prevalencie násilia, ale aj na vytvorenie podkladov pre lepšie pochopenie 

jeho príčin a dôsledkov. Nové poznatky môţu argumentačne posilniť presadzovanie 

ratifikácie Istanbulského dohovoru (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 

a domácemu násiliu a o boji proti nemu) a následne napomôcť pri jeho implementácii. 
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Kontext: Výskumná úloha sa opiera o Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia 

na ženách na roky 2014-2019 (schválený Vládou SR na svojom zasadnutí 18. decembra 

2013), v ktorom sa konštatuje, ţe na prijatie efektívnych opatrení zaloţených na dôkazoch je 

nutné zlepšiť a priebeţne budovať poznatkovú bázu o násilí na ţenách v SR. Preto sa ukazuje 

ako nevyhnutné pokračovať vo výskumoch so zameraním na špecifické otázky násilia, formy 

násilia a jeho ekonomické a sociálne dopady. 

Riešiteľský tím: Jarmila Filadelfiová, PhD., Daniel Gerbery, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 

 

3. Medzigeneračný prenos znevýhodnení a chudoby 

Obsahové zameranie: Cieľom úlohy je poskytnúť obraz o rozsahu a formách 

medzigeneračného prenosu znevýhodnení na Slovensku. Výsledky medzinárodných zisťovaní 

poukazujú na silný vplyv rodinného zázemia a sociálneho pôvodu na ţivotné šance. 

Príkladom je zisťovania PISA, podľa ktorého výsledky ţiakov a študentov sú do veľkej miery 

determinované sociálnym a ekonomickým zázemím rodičov (vzťah medzi výsledkami v škole 

a rodinným backgroundom je na Slovensku jeden z najvyšších v krajinách OECD). 

Budovanie meritokratickej spoločnosti však predpokladá, ţe ţivotné šance ľudí 

v produktívnom veku sa odvíjajú od ich schopností a úsilia, a nie od vlastností prostredia, 

v ktorom vyrastali.  

Cieľom úlohy je identifikovať vplyv charakteristík rodičov na ţivotné šance ľudí 

v produktívnom veku a poodhaliť hlavné mechanizmy, ktoré tu pôsobia. Výskumná úloha sa 

bude opierať o kvantitatívne analýzy vyuţívajúce databázu EU SILC (ad hoc moduly 

o medzigeneračnom prenose znevýhodnení) a databázu PISA, ako aj kvalitatívne sondy 

zamerané na identifikáciu hlavných mechanizmov.  

Kontext: Výskumná úloha nadväzuje na národný cieľ v oblasti sociálneho začleňovania 

v Stratégii Európa 2020.  

Riešiteľský tím: Daniel Gerbery, PhD., Jarmila Filadelfiová, PhD., Daniel Škobla, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 

 

4. Akčný plán prechodu z chránených dielní k otvorenému trhu práce 

Obsahové zameranie: Vytvorenie akčného plánu 

Kontext: Odporúčanie Výboru OSN k čl. 27 „Práca a zamestnanosť“ Východiskovej správy 

SR k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím („...spracovať návrh na prechod 

od chránených dielní k otvorenému trhu pre všetkých“) a ţiadosť riaditeľky Odboru politiky 

trhu práce MPSVR SR zo 7.6.2016 o zaradenie tejto úlohy do prípravy plánu úloh IVPR na 

rok 2017. 

Riešiteľský tím: Mgr. Darina Ondrušová, PhD., PhDr. Daniela Kešelová, PhD., doc. PhDr. 

Kvetoslava Repková, CSc. 

Trvanie: január - december 2017 
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5. Kvalita služieb zamestnanosti 

Obsahové zameranie: Cieľom úlohy bude identifikovať atribúty kvality sluţieb 

zamestnanosti a vymedziť identifikátory kvality s ich praktickou aplikáciou na verejné sluţby 

zamestnanosti, nastaviť kritériá pre štandardy kvality na národnej úrovni, pripraviť podklady 

pre zavedenie systému kvality sluţieb zamestnanosti v Slovenskej republike, s vyústením 

do návrhu štandardov kvality pri poskytovaní sluţieb zamestnanosti aj s ohľadom na 

špecifické skupiny klientov. 

Výsledkom navrhovanej výskumnej úlohy po zavedení systému kvality sluţieb zamestnanosti 

by bolo moţné merať konkrétne štandardy kvality sluţieb zamestnanosti, čo by slúţilo 

k zlepšeniu stavu poskytovaných verejných sluţieb zamestnanosti. 

Úloha sa navrhuje ako 2-ročná. V roku 2017 sa navrhujú nasledujúce aktivity: 

- Konceptualizácia kvality sluţieb zamestnanosti: zadefinovanie vhodných indikátorov na 

meranie kvality sluţieb zamestnanosti (indikátory kvality, rozdelenie indikátorov do 

základných oblastí, inšpirácie pre konceptualizáciu v iných systémoch kvality v zahraničí 

a v iných oblastiach, u nás napr. v Zákone č. 448/2008 o sociálnych sluţbách); 

- Príprava analýzy kvality sluţieb zamestnanosti s dôrazom na jej vybrané prvky 

a rozdelenie indikátorov do základných oblastí ako sú ochrana ľudských práv, 

procedurálne štandardy kvality, prevádzkové štandardy a personálne štandardy. 

- Návrh indikátorov kvality v sluţbách zamestnanosti – merateľnosť indikátorov -

navrhnutie ich hodnoty a váhy. 

Na rok 2018 sa navrhujú nasledujúce činnosti: 

- Realizácia analýzy kvality sluţieb zamestnanosti na základe navrhnutých indikátorov 

kvality v sluţbách zamestnanosti. 

- Návrh štandardov kvality poskytovania sluţieb zamestnanosti. 

- Návrh pre špecifické skupiny klientov (občania so ZP a dlhodobo nezamestnaní občania). 

- Celonárodné štandardy kvality. 

Úloha predpokladá úzku spoluprácu s Ústredím PSVR a úradmi PSVR najmä v oblasti 

empirického prieskumu zameraného na analýzu ľudských zdrojov a podmienok, v ktorých sú 

sluţby poskytované. 

Kontext: Navrhovaná výskumná úloha vychádza z dokument Európskej komisie „Country 

Report 2016“ a z Národného programu reforiem 2016, ktoré zdôrazňujú posilnenie 

individualizovaných sluţieb evidovaným uchádzačom o zamestnanie a celkové zvýšenie 

kvality sluţieb zamestnanosti ako jedno z hlavných opatrení pri zniţovaní dlhodobej 

nezamestnanosti.  

Riešiteľský tím: PhDr. Daniela Kešelová, PhD., Mgr. Darina Ondrušová, PhD., Ing. Mgr. 

Jana Urdziková, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 

 

6. Dlhodobá nezamestnanosť a znevýhodnené skupiny v aktívnych opatreniach na trhu 

práce 

Obsahové zameranie: Cieľom úlohy bude analyzovať účasť znevýhodnených skupín na trhu 

práce (predovšetkým dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a mladých ľudí) vo 

vybraných aktívnych opatreniach na trhu práce a projektoch, vyhodnotiť ich vplyv na vznik 

pracovného pomeru u uvedených znevýhodnených skupín a vytvoriť návrhy na opatrenia pre 
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integráciu znevýhodnených skupín po pracovného pomeru. Výsledkom by mali byť návrhy na 

vytvorenie opatrení pre cielenú prácu so znevýhodnenými skupinami uchádzačov 

o zamestnanie podľa ich profilu. 

Úloha predpokladá anonymizované detailné individuálne údaje o uchádzačoch o zamestnanie 

evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Kontext: Úloha vychádza z Odporúčaní Komisie (Country Specific Recommendation 2016) 

zameraných na zdokonalenie nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce pre dlhodobo 

nezamestnaných a ďalšie znevýhodnené skupiny, vrátane individualizovaných sluţieb 

a cieleného vzdelávania prípravy pre trh práce. Podobné akcenty obsahuje aj Národný 

program reforiem 2016. 

Riešiteľský tím: PhDr. Daniela Kešelová, PhD.,  

Trvanie: január - december 2017 

  

7. Prieskum podmienok práce pridelenej cez agentúry dočasného zamestnávania 

Obsahové zameranie:  Rámec pre prieskum dôsledkov fraudulentnej práce v podmienkach 

agentúrneho zamestnávania na pracovné podmienky a BOZP dáva Národná stratégia 

zamestnanosti SR do roku 2020, v ktorej sa zdôrazňuje potreba vytvárať dôstojné pracovné 

podmienky s osobitným dôrazom na prerokovanie týchto podmienok so sociálnymi partnermi. 

Účelom predkladaného  prieskumu je, okrem iného pripraviť podklady pre spresňovanie  

právneho rámca  pre  pôsobenie agentúr dočasného zamestnávania, ktoré zamestnávajú 

občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k uţívateľskému 

zamestnávateľovi.  

Prieskum sa zameria na zisťovanie a vyhodnotenie podmienok práce zamestnancov 

pridelených agentúrami dočasného zamestnávania, najmä ohľadom trvanie práce, 

odmeňovania, zabezpečenia BOZP, prípadne ďalších sociálnych aspektov práce. Prieskum 

predpokladá spoluprácu s Národným inšpektorátom práce. Prieskum plánujeme vykonať na 

vybraných ADZ a podnikoch s dočasne pridelenými zamestnancami. Respondentmi budú 

personalisti ADZ a podnikov a zástupcovia sociálnych partnerov (zamestnávateľov 

a zamestnancov) v sledovaných firmách. 

Kontext: Ide o 2. etapu výskumnej úlohy „Nelegálna práca, fraudulentná práca, agentúrne 

zamestnávanie a ich dopady na pracovné podmienky a BOZP“. 

Riešiteľský tím: Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., 

Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 

 

8. Dopady aktivačných prác na nezamestnaných 

Obsahové zameranie: Cieľom úlohy je zhodnotiť dopad aktivačných prác na šance dlhodobo 

nezamestnaných nájsť uplatnenie na trhu práce. S vyuţitím administratívnych mikrodát sa 

bude kvantifikovať pravdepodobnosť opustenia registra uchádzačov o zamestnanie 

a vstúpenie na otvorený trh práce, v porovnaní s klientmi, ktorí na programe neparticipovali. 

Analýza poskytne aj ďalšie informácie o profile týchto skupín z hľadiska, ich geografických, 

sociálnych a demografických charakteristík.  

Kontext: Výskumná úloha vychádza z Odporúčaní Komisie (Country Specific 

Recommendations), v ktorých sa konštatuje nedostatok systematickej evaluácie a analýzy 
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dopadov v oblasti aktívnych opatrení na trhu práce. Konkrétne, pozornosť sa upriamuje na 

zhodnotenie dopadov aktivačných prác, v ktorých participuje signifikantná časť dlhodobo 

nezamestnaných.  

Riešiteľ: MA Gábor Csomor, Daniel Škobla, PhD.  

Trvanie: január - december 2017 

 

9. Cost benefit analýza prístupu „housing first“ 

Obsahové zameranie: Výskumná úloha vychádza z verejnej diskusie o návrhoch 

obsiahnutých v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktoré sa týkajú sektora 

nájomného sociálneho bývania. Ako jedna z alternatív voči formulovaným návrhom (najmä 

voči budovaniu systému prestupného bývania) sa zvykne uvádzať tzv. „housing first“ prístup. 

Analýza nákladov a výnosov „housing first“ prístupu bude zaloţená na porovnaní dvoch 

potenciálnych scenárov: scenára, ktorý predpokladá vybudovaný systém na základe princípu 

„housing first“ a scenár postavený na preferencii prestupného bývania. Výsledky analýz by 

mali ukázať, ktorý z ciest je ekonomicky výhodnejšia pre mesto Bratislava a prispieť tak 

k budovaniu politík zaloţených na empirických poznatkoch.  

Kontext: Výskumná úloha je rámcovaná Koncepciou štátnej bytovej politiky do roku 2020.  

Riešiteľ: MA Gábor Csomor 

Trvanie: január - december 2017 

 

10. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti 2016 

Obsahové zameranie: Vypracovanie pravidelnej Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti za 

uplynulý rok.  

Kontext: V Akčnom pláne rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019 je zadefinovaná pravidelná 

úloha pre IVPR „Kaţdoročne spracovať Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti na 

Slovensku“. 

Riešiteľ: Jarmila Filadelfiová, PhD., PhDr. Silvia Porubänová 

Trvanie: január - december 2017 

 

11. Komparatívna analýza systému výchovy a vzdelávania k BOZP v školskom 

vzdelávaní vo vybraných krajinách EÚ  

Obsahové zameranie: Cieľom výskumnej úlohy bude prieskum stavu a obsahu výchovy 

a vzdelávania k BOZP v školskom vzdelávaní vo vybraných členských štátoch EÚ a hľadanie 

príkladov dobrej praxe z jednotlivých krajín. Je súčasťou výskumného projektu Výchova a 

vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských vzdelávacích programoch v odbornom 

vzdelávaní a príprave ţiakov na povolanie vo vybraných stredných školách vzhľadom na 

potreby príslušných odvetví hospodárstva SR, ktorý sa bude realizovať v roku 2017-2018. 

Kontext: Výskumný projekt vychádza zo strategických dokumentov BOZP (Stratégia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 aţ 2020 

a program jej realizácie; Európsky strategický rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci na obdobie rokov 2014-2020) 

Riešiteľský tím: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 
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12. Analýza rizík a faktorov pracovného prostredia vo vybraných odvetviach 

hospodárstva SR a obsahová analýza školských vzdelávacích programov vybraných 

študijných odboroch na Slovensku  

Obsahové zameranie: Výskumná úloha poskytne analýzu rizík a nebezpečných a škodlivých 

faktorov pracovného prostredia vo vybraných odvetviach hospodárstva SR a zároveň bude 

preskúmaný obsah výchovy a vzdelávania k BOZP v školských vzdelávacích programoch 

vybraných študijných odborov na Slovensku, a to prostredníctvom ich obsahovej analýzy. Je 

súčasťou výskumného projektu Výchova a vzdelávanie k BOZP a prevencii rizík v školských 

vzdelávacích programoch v odbornom vzdelávaní a príprave ţiakov na povolanie vo 

vybraných stredných školách vzhľadom na potreby príslušných odvetví hospodárstva SR, 

ktorý sa bude realizovať v roku 2017-2018.  

Kontext: Výskumný projekt vychádza zo strategických dokumentov BOZP (Stratégia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 aţ 2020 

a program jej realizácie; Európsky strategický rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci na obdobie rokov 2014-2020) 

Riešiteľský tím: Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD., RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 

 

13. Výskum prevalencie a foriem násilia na deťoch 

Obsahové zameranie: Koordinácia a zabezpečenie empirického výskumu násilia páchanom 

na deťoch 8. a 9. ročníkov v Slovenskej republike. Vecný zámer nadväzuje na podobnú 

aktivitu, ktorú IVPR realizovalo v roku 2012. Výsledky tak moţno porovnať a vo vybraných 

ukazovateľoch zhodnotiť základný trend prevalencie násilia na detskej populácií v domácom 

 prostredí dieťaťa (zo strany najbliţších rodinných príslušníkov). 

Kontext: Výskumná úloha vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorá 

si v strategickom cieli č.2 kladie za cieľ zabezpečovať  systematické monitorovanie 

a hodnotenie systémov ochrany detí pred násilím. Výskum tieţ vychádza z cieľov 

Dlhodobého plánu výskumu v oblasti problematiky násilia páchanom na deťoch (IVPR).  

Riešiteľský tím: Milan Fico, PhD., Daniel Gerbery, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 

 

14. Príprava návrhu koncepčného materiálu v oblasti prevencie a riešenia 

bezdomovectva na národnej úrovni  

Obsahové zameranie: Podľa údajov zo Sčítania obyvateľstva, domov a bytov v r. 2011, 

ktoré bolo realizované Štatistickým úradom SR, ţije na Slovensku 23 480 ľudí bez domova. 

Aj keď uvedený údaj nemal za východiskovú ETHOS typológiu bezdomovectva a vylúčenia 

z bývania a nemusí zodpovedať skutočnému stavu, aktuálne politiky túto skupinu 

obyvateľstva a moţnosti efektívneho riešenia bezdomovectva s dôrazom na prevenciu straty 

bývania doposiaľ v značnej miere opomínali. Zároveň sa v tejto súvislosti ukazuje potreba 

komplexného prístupu a koordinácie a spolupráce širokej škály aktérov, vrátane viacerých 

rezortov, samospráv, mimovládnych organizácií, ktorých zapojenie je kľúčovým 

predpokladom realizácie projektu. Vzhľadom na uskutočnené zmapovanie súčasného stavu 

a pomenovanie hlavných výziev v oblasti prevencie a riešenia bezdomovectva v SR 

v navrhovanom projekte ponúkame expertízu pri hľadaní moţných riešení.  
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V projekte budú vyuţité poznatky 2-ročného projektu IVPR zameraného na analýzu nástrojov 

prevencie a riešenia bezdomovectva v SR a realizáciu empirického prieskumu – sčítania ľudí 

bez domova na území mesta Bratislava. Výsledky projektu realizovaného IVPR v r. 2015 pod 

názvom Analýza uplatniteľnosti systému prestupného bývania a housing-first v podmienkach 

SR. Projekt sa tieţ bude opierať o obdobné koncepčné dokumenty v ČR, Dánsku, Francúzsku, 

Nórsku, Fínsku a ďalších európskych krajinách.  

Kontext: Výskumná úloha nadväzuje na Stratégiu Európa 2020, v rámci cieľa boja proti 

chudobe a zniţovania počtu ľudí ohrozených chudobou.  

Riešiteľský tím: Mgr. Darina Ondrušová, PhD., Milan Fico, PhD. 

Trvanie: január - december 2017 

 

15. Výskumná analýza situácie LBGTI párov a rodičov- prekážky pri realizácii práv 

v rámci partnerstva a pri výchove detí 

Obsahové zameranie: Analýza situácie LBGTI párov a rodičov, vypracovanie modelových 

situácií a odhad ich moţného finančného dopadu dávok sociálneho zabezpečenia na štátny 

rozpočet v prípade právneho uznania párov rovnakého pohlavia. 

Kontext: Výskumná úloha vyplýva z návrhu Akčného plánu pre LBGTI ľudí, k realizácii 

úlohy sa MPSVR SR (v súčinnosti s MS SR) zaviazalo vzhľadom na svoju kompetenciu 

v oblasti pred diskrimináciou zo všetkých zákonných dôvodov, teda aj vo vzťahu k LBGTI 

ľudom. 

Riešiteľka: PhDr. Silvia Porubänová 

Trvanie: január - december 2017 

 

 

 

B. Výskumné projekty na rok 2017 mimo hlavnej činnosti 

 

Projekt ANED (Academic Network of European Disability experts) 

 

Pokračovanie zabezpečovania priebeţných 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 ţivotných 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: 



9 

 

 

Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie 

 

Národný projekt Podpora eliminácie rodovej diskriminácie 

 

 

 

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 

2017, 

 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 manaţment, riadenie kvality atď.) a podľa 

poţiadaviek 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 príleţitostí pre ţeny a muţov, 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 súťaţe 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 ţivotného 

minima. 

 

Daniel Gerbery - člen pracovnej skupiny pre rekonštrukciu ţivotného 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 súťaţe „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, inţinierskych, 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 

 

- kniţné 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 


