Vážená pani predsedníčka združenia Mgr. Alena Petáková,

dovoľujeme si Vás osloviť a zdvorilo požiadať o podporu a spoluprácu pri realizovaní
prieskumu pracovných podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov pracujúcich
v školstve v Slovenskej republike, ktorý je súčasťou riešenia výskumnej úlohy "Systémy
riadenia a ich vplyv na manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - pracovný stres,
rizikové správanie, pracovné podmienky a ich dopady na BOZP - II. etapa: Riadenie
psychosociálnych rizikových faktorov zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva". Uvedená
výskumná úloha, ktorú riešime na Inštitúte pre výskum práce a rodiny, je priamym zadaním
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vyplynula zo Stratégie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike a programu jej realizácie na roky 2013 až
2015 s výhľadom do roku 2020, schválenej Vládou Slovenskej republiky (Uznesenie Vlády SR
č. 391 z 10. júla 2013). Súčasťou výskumnej úlohy je preskúmanie súčasnej situácie
pracovných podmienok a zistenie rizikových faktorov súvisiacich s prácou a bezpečnosťou
pri práci zamestnancov pracujúcich v školstve s osobitným dôrazom na zamestnancov
vekovej kategórie 50+. Prieskum prebieha v dvoch súbežných fázach:
1) prieskum, ktorý je určený pre všetkých zamestnancov/kyne pracujúcich v školstve,
prebieha v mesiacoch október - november 2016 a je dostupný on-line na web
stránke

http://ivpr.formees.com/f/bozp/.

Dotazník

je

možné

vyplniť

iba

elektronicky. V prílohe listu prikladáme Oznam o realizovaní prieskumu –
pre zamestnancov/kyne;
2) prieskum, ktorý je určený pre zamestnávateľov v regionálnom i vysokom
školstve, tzn. vrcholový manažment inštitúcie (školy, školského zariadenia, univerzity,
fakulty), je dostupný na web stránke http://ivpr.formees.com/f/zamestnavatel/ a prebieha
do 10. decembra 2016. Dotazník je možné vyplniť iba elektronicky.

Obraciame na Vás a zdvorilo Vás žiadame o podporu a spoluprácu pri oslovení
členov Združenia základných škôl Slovenska, aby sa aktívne zapojili do prieskumu
určeného pre zamestnávateľov - inštitúcie (školy a školské zariadenia) a zároveň, aby
podporili a požiadali svojich zamestnancov o zapojenie sa do prieskumu určeného
pre zamestnancov regionálneho a vysokého školstva v SR.

Koordinátorkou riešiteľského tímu je Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD.

-

Jana.Urdzikova@ivpr.gov.sk.
Vopred ďakujeme za Vašu ochotu, podporu a spoluprácu pri realizovanom prieskume
a veríme, že i vďaka Vašej pomoci spoločne oslovíme zamestnávateľov a zamestnancov
regionálneho školstva, ktorí sa aktívne zapoja do realizovaného Prieskumu pracovných
podmienok pedagógov a ostatných zamestnancov pracujúcich v školstve v Slovenskej
republike.
S pozdravom
Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD.
výskumná pracovníčka
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