
 
 

 
 
 
 

Tlačová správa 
 
 

Košice, 4.2.2020.  Pozdvihnúť výskum v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
kvalitatívne novú úroveň a aplikovať výsledky výskumných úloh v praxi má pomôcť 
memorandum o spolupráci, ktoré dnes v Košiciach podpísali riaditeľka Inštitútu pre výskum 
práce a rodiny (IVPR) PhDr. Silvia Porubänová a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu 
práce (NIP) Ing. Karol Habina. 
 
Signatári memoranda sa v dokumente zaväzujú, že  budú spolupracovať okrem iného pri 
tvorbe dokumentov v oblasti riadenia  výkonu inšpekcie práce, bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, pracovných podmienok, pracovnoprávnych vzťahov, eliminácie rodovej 
diskriminácie, resp. diskriminácie na základe pohlavia na pracovisku ale aj prevencie v rámci 
aktuálnej kampane „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“, ktorú Národný inšpektorát práce 
odštartoval začiatkom roku 2020.  
 
„Od podpisu memoranda si sľubujeme predovšetkým zlepšenie komunikácie a výmeny 
informácií týkajúcich sa noviniek z výskumu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, pri navrhovaní tém výskumných projektov a možnosti ich riešení,“ uviedol k tomu 
generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Ing. Karol Habina. Výskumní pracovníci 
IVPR sa už aj v súčasnosti aktívne zúčastňujú na podujatiach organizovaných alebo 
spoluorganizovaných Národným inšpektorátom práce, ako sú rôzne konferencie, semináre 
a rokovania expertných skupín zaoberajúcich sa koordináciou a tvorbou koncepčnej 
a metodickej činnosti. „Aktívna je najmä účasť IVPR na aktivitách Národného kontaktného 
miesta Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri Národnom 
inšpektoráte práce a na práci Koordinačného výboru BOZP,“ poznamenala ďalej riaditeľka 
Inštitútu pre výskum práce a rodiny PhDr. Silvia Porubänová. 
 
Podpis memoranda bude okrem iného znamenať, že výsledky výskumov inštitútu v oblasti 
BOZP a sociologických výskumov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, a osobitne v oblasti 
diskriminácie a rodovej rovnosti, poslúžia na zvýšenie kvality výkonov inšpekcie práce, a na 
druhej strane, zistenia o stave dodržiavania legislatívy v daných oblastiach inšpektorátmi 
práce budú na osoh Inštitútu pre priblíženie riešení výskumných úloh potrebám praxe. 

 
Organizácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR chcú na základe 
memoranda taktiež spolupracovať pri vytváraní metodologických rámcov, podpore 
zvyšovania právneho vedomia a uplatňovania pracovného práva, ako aj antidiskriminačného 
zákona v praxi. Spolupráca sa však bude dotýkať  aj prípravy a realizácie vzdelávacích 
programov pre inšpektorov práce.  



 
 

 
Jednou z nosných tém budúcej spolupráce medzi IVPR a NIP bude problematika rodovej 
diskriminácie, pretože inšpekcia práce sa stretáva s podnetmi týkajúcimi sa nerovnakého 
odmeňovania za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty. Napríklad v roku 2019 bolo 
inšpektorátmi práce zistených celkovo 25 porušení ustanovení § 119a Zákonníka práce, ktorý 
sa zameriava na  diskriminačne dohodnuté mzdové podmienky podľa pohlavia. Pre 
porovnanie, v roku 2018 to bolo 39 prípadov. Vyplýva to z Informatívnej správy 
o diskriminácii a rodovej rovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch, ktorú Národný inšpektorát 
práce pripravuje každý rok. Preukázanie skutkovej podstaty iných oblastí diskriminácie alebo 
sexuálneho obťažovania na pracovisku je náročnejšie.  
 
„Aj preto  plánujeme v spolupráci s Národným inšpektorátom práce pripraviť metodický 
materiál pre inšpektoráty práce, ktorý sa zameria  na odhaľovanie a prevenciu rodovej 
diskriminácie a sexuálneho obťažovania na pracovisku a  ktorý by im mohol pomôcť tieto 
problémy účinnejšie odhaľovať a postihovať,“ vysvetľuje riaditeľka IVPR Silvia Porubänová.  
 
Inštitút pre výskum práce a rodiny zároveň v novembri  2019 spustil  poradenský 
a informačný portál, ktorý poskytuje poradenstvo v situáciách diskriminácie a nezákonných 
postupov na základe pohlavia/rodu na pracovisku. Dostupný pre občanov a občianky je na 
stránke www.totojerovnost.sk, v časti pomoc, kde cez online formulár môžu ľudia anonymne 
popísať svoju situáciu a potreby https://www.totojerovnost.eu/index.php/pomoc-a-
poradenstvo/#kontaktnyformular. 
 
 

 

 

 

Kontaktné osoby:  

• Mgr. Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a 

eliminácia rodovej diskriminácie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, tel. +421 

902138962, email: viera.bottcher@ivpr.gov.sk 

• Ladislav Kerekeš, hovorca a manažér Národného kontaktného miesta EU-OSHA, 

Národný inšpektorát práce, tel. +421 908 118 515, email: ladislav.kerekes@ip.gov.sk 
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