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Knihy
Sig. 50549
Hurrle, Jakob - Ivanov, Andrey - Grill, Jan - Kling, Jaroslav - Škobla, Daniel
Uncertain Impact: Have the Roma in Slovakia Benefitted from the European
Social Fund? : Findings from an Analysis of ESF Employment and Social
Inclusion Projects in the 2007 - 2013 Programming Period. [Neistý dopad:
Mali slovenskí Rómovia úžitok z Európskeho sociálneho fondu? Zistenia z
analýzy projektov Zamestnanosti a sociálnej inklúzie ESF v programovacom
období 2007 - 2013.] / Hurrle, Jakob ; Ivanov, Andrey ; Grill, Jan ; Kling,
Jaroslav ; Škobla, Daniel. - 1. vyd. - Bratislava : UNDP, Europe and CIS
Bratislava Regional Centre, 2012. - 111 s. - ISBN 978-80-89263-13-4.
Rómovia * európsky sociálny fond * ESF * projekty ESF
Čo dosiahli peniaze investované do inklúzie Rómov? - otázka, ktorú si kladú
mnohí tvorcovia politík, v Bruseli aj v celej Európe. Je zložité presne
odpovedať - nie všetky výstupy sa ľahko kvantifikujú. Na druhej strane, veľa
projektov má mnohonásobné výstupy a kauzalitu nie je jednoduché určiť.
Každý úspešný projekt má viacero "rodičov", ale zlyhanie je vždy "sirotou". Nie
každý účastník projektu alebo implementácie programu by mal radosť z
rigorózneho monitoringu a vyhodnocovania - vtedy sa jednoducho odhaľuje
nedostatok výsledkov. Poskytovanie vágnych výsledkov umožňuje falošné
prístupy, použiteľné pre "uvoľnenie" financií v "rozvojovom biznise". ; Tzv.
rómske projekty sú výborným príkladom. Rozsah exklúzie je extrémny, tak ako
aj komplexnosť nadväzujúcich výziev a prekrývanie sa množstva
začarovaných kruhov, ktoré Rómov uzatvárajú. S prehlbovaním ekonomickej
krízy a vzrastajúcou xenofóbiou tiež stúpa citlivosť verejnosti na spôsoby
používania finančných zdrojov na rómsku inklúziu.
Sig. 50548
Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. / zost. Filčík,
Marián ; rec. Boučková, Pavla. - 1. vyd. - Bratislava : Equilibria, 2012. - 159 s.
- ISBN 978-80-8143-052-7.
zaobchádzanie rovnaké * rovnosť
nediskriminácia * diskriminácia

*

legislatíva

antidiskriminačná

*

Cieľom projektovej aktivity Platforma právnych expertov bolo vytvoriť odborné
fórum pre expertnú diskusiu a hľadanie odporúčaní k dlhodobo známym
problémom implementácie antidiskriminačnej legislatívy. Na jeho naplnenie
slúžili pracovné stretnutia aj príprava príspevkov jednotlivých členov a členiek
platformy. Výsledkom intenzívnej práce platformy je zborník Právne aspekty

1

rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite.; Ambíciou zborníka je prispieť
k zintenzívneniu odbornej diskusie a spolupráce odborníkov a odborníčok
pôsobiacich v oblasti nediskriminácie a zároveň formulovať apel na decíznu
sféru v mene nevyhnutných zmien. Vzhľadom na trvalý plán novelizácie
antidiskriminačného zákona i práce na rekodifikácii Občianskeho zákonníka a
Občianskeho súdneho poriadku môže táto publikácia významne napomôcť
potrebné legislatívne zmeny a následne pevné zakotvenie zásady rovného
zaobchádzania v slovenskom právnom poriadku.
Sig. 50547
Dáta o rovnosti v slovenskej realite. / zost. Kotvanová, Alena ; rec. Kling,
Jaroslav. - 1. vyd. - Bratislava : Equilibria, 2012. - 206 s. - ISBN 978-80-8143053-4.
rovnosť * rovnosť rodová * národnosť * etnicita * diskriminácia * chudoba *
vylúčenie sociálne * vzdelávanie * trh práce * orientácia sexuálna * rod *
postihnutie zdravotné * skupiny marginalizované
Vďaka intenzívnemu úsiliu členov a členiek expertnej platformy pre dáta o
rovnosti v rámci projektovej priority 5 vznikol zborník Dáta o rovnosti v
slovenskej realite. Je výsledkom súboru projektových aktivít Analýza potrieb v
oblasti zhromažďovania dát o rovnosti a identifikácia opatrení na zlepšenie
monitoringu rovnakého zaobchádzania.; Ambíciou zborníka je prispieť k
zintenzívneniu odborného záujmu o prekonávanie existujúcich bariér v oblasti
zberu, zhromažďovania, vyhodnocovania, prezentovania a šírenia dát o
ne/rovnosti. Tento cieľ nie je samoúčelný. Je súčasťou a podmienkou úsilia o
novú úroveň mainstreamingu rovnosti, ktorým je začlenenie posudzovania
vplyvov politík na oblasť nediskriminácie (equality impact assessement) do
procesu tvorby politík na všetkých úrovniach. Ide o ďalší z krokov, ktoré treba
urobiť na ceste od ideálu rovnosti príležitostí k jeho priblíženiu každodennej
realite.; Súbor projektových aktivít zameraných na zhromažďovanie dát o
rovnosti, teda údajov týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého
zaobchádzania a na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania reaguje
na pretrvávajúci problém na Slovensku: nedostatok spoľahlivých dát v oblasti
diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k
rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku, pohlavia/rodu, rodinného
stavu, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho postavenia a
viacnásobnej diskriminácie.; Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť
vyhodnocovať efekty antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení
týkajúcich sa nerovnakého zaobchádzania. Absencia dát sa podpisuje aj pod
nemožnosť merať progres napríklad v oblasti implementácie politík
zameraných na odstraňovanie diskriminácie v oblasti vzdelávania, zdravotnej
starostlivosti či zamestnania a bývania Rómov ako základnej podmienky
sociálnej inklúzie.; Aktivity boli súčasťou úsilia kocentrovaného na
mainstreaming problematiky nediskriminácie v rámci politík na celoštátnej,
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regionálnej i lokálnej úrovni a celkovo lepšej implementácie antidiskriminačnej
legislatívy. Kľúčovou aktivitou bolo vytvorenie platformy pre dáta o rovnosti
(equality data), ktorej členmi a členkami sa stali odborníci a odborníčky z
ústredných orgánov štátnej správy (Štatistický úrad, Úrad pre ochranu
osobných údajov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce
sociálnej práce a rodiny, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity, Úrad
informácií a prognóz školstva, Národné centrum zdravotníckych informácií,
Úrad verejného zdravotníctva), zástupca ZMOS, experti a expertky z
akademických kruhov (FF UK, Ekonomický ústav SAV), z UNDP a
mimovládnych organizácií zaoberajúci sa danou problematikou (NMŠ, CVEK,
IVO, Inakosť).; Cieľom platformy bolo otvoriť priestor na oživenie diskusií o
potrebnosti dát o ne/rovnosti, nadviazať na to, čo sa v tejto oblasti dosiahlo,
preklenúť existujúce rozdiely v prístupe k danej problematike a hľadať
optimálne riešenia pre zber dát na Slovensku.
Sig. 50550
Filadelfiová, Jarmila - Gerbery, Daniel - Vittek, Ján - Škobla, Daniel
Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku 2010. /
Filadelfiová, Jarmila ; Gerbery, Daniel ; Vittek, Ján ; Škobla, Daniel. - 1. vyd.
- Bratislava : UNDP, Bratislave Regional Centre, 2012. - 223 s. - ISBN 978-8089263-10-3.
Rómovia * skupiny marginalizované * podmienky životné * domácnosti *
domácnosti rómske * správy
Správa je jedných z kľúčových výstupov rozsiahleho výskumného projektu
zameraného na analýzu životných podmienok marginalizovanej rómskej
populácie na Slovensku, ktorý realizuje Regionálne centrum Rozvojového
programu OSN pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov /UNDP/ v
Bratislave v spolupráci s MPSVR SR.; Súčasťou správy je CD.; Publikácia je
pre záujemcov zdarma k dispozícii v knižnici DISSO / IVPR.
Sig. 50551
Kusá, Zuzana - Galovičová, Anna - Balica, Jozef - Obšasníková, Dana Duržová, Ľubica - Málek, Ivan - Mareková, Slavomíra
Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike. /
Kusá, Zuzana ; Galovičová, Anna ; Balica, Jozef ; Obšasníková, Dana ;
Duržová, Ľubica ; Málek, Ivan ; Mareková, Slavomíra. - 1. vyd. - Bratislava :
Slovenská sieť proti chudobe, 2012. - 84 s. - ISBN 978-80-971225-5-3.
chudoba * vylúčenie sociálne * správy * boj proti chudobe * vývoj
socioekonomický * príjmy * podpora zamestnanosti * služby * dostupnosť
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služieb * ochrana sociálna * dostatočnosť príjmov * mienka verejná * politika
sociálna
Slovenská sieť proti chudobe, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied a
nadácia Friedrich Ebert Stiftung vytvorili dokument, v ktorom vyhodnocujú
niekoľko štatistických údajov slovenských aj zahraničných inštitútov.
Rozdielom oproti správam, ktoré Slovensko posiela napríklad ústredným
orgánom EÚ, je, že chudobu tieňová správa vyhodnocuje aj z ľudskoprávneho
hľadiska, hovorí jedna z autoriek sociologička Zuzana Kusá.; Zámerom správy
okrem iného je, aby sa o tomto spoločenskom probléme viac diskutovalo, a to
aj inak ako iba o ekonomickej téme alebo ako o záťaži na verejných
výdavkoch. Poukázať chce aj na nedostatočné politiky ochrany pred
chudobou.
Sig. 50554
Kureková, Lucia
Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: Rómske
ženy a imigrantky : Pripravené ako podkladová analýza k výberu cieľovej
skupiny účastníčok projektu "E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien".
/
Kureková, Lucia. - 1. vyd. - Bratislava : Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť, 2012. - 33 s.
ženy * ženy rómske * Rómky * imigrantky * skupiny cieľové * identifikácia
cieľových skupín * analýzy * zamestnateľnosť * postavenie na trhu práce *
skupiny znevýhodnené * skupiny znevýhodnené na trhu práce
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a P-MAT, n.o. organizovali od júna
2011 do marca 2012 projekt E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien. Jeho
hlavným cieľom bolo podporiť inklúziu nezamestnaných rómskych žien,
legálnych migrantiek a nezamestnaných majoritných žien, a zlepšiť ich šance
na pracovnom trhu práve prostredníctvom školení e-zručností. Okrem
odovzdávania na trhu práce nových žiadaných zručností, zámerom projektu
bolo aj zistiť situáciu cieľových skupín na trhu práce a identifikovať možné
problémy pri implementácii vzdelávacích projektov pre znevýhodnené alebo
rizikové skupiny.; Projekt pozostával z výskumnej a praktickej implementačnej
časti. Výskumná časť zahŕňala v prvej fáze výber vhodnej výskumnej vzorky,
jej opis a zhodnotenie jej situácie na trhu práce. Zistenia z tejto výskumnej
časti projektu sú zhrnuté v publikácii Lucii Kurekovej Analýza slovenského trhu
práce s dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky.; Druhú
fázu výskumnej časti projektu, ktorá prebehne v auguste 2012, bude
pozostávať z hodnotenia efektu nadobudnutia zručností pre integráciu na trh
práce. K tejto časti bude vypracovaná samostatná správa.; Výstupy z
praktickej časti projektu a hlavné zistenia z projektu sú k dispozícii na
stiahnutie ako publikácia E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien: Záverečná
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správa z implementácie výskumného a terénneho projektu.; Projekt podporila
spoločnosť Microsoft Slovensko v rámci programu Potenciál bez hraníc a Úrad
vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a
slobôd.
Sig. 50557
Bednárik, Rastislav
Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. januáru 2013. / Bednárik,
Rastislav. - Bratislava : IVPR, 2013. - 62 s.
ochrana sociálna * legislatíva sociálnej ochrany * poistenie sociálne * podpora
rodiny * pomoc sociálna * financovanie * starostlivosť zdravotná * starostlivosť
v chorobe * starostlivosť v invalidite * starostlivosť v materstve * starostlivosť v
starobe * úrazy pracovné * choroby z povolania * dávky pre rodiny * pomoc v
hmotnej núdzi * starostlivosť dlhodobá
Informačná publikácia, vydávaná s polročnou periodicitou. Zachytáva aktuálny
stav legislatívy sociálnej ochrany na Slovensku podľa metodiky MISSOC. Ide
o oblasti starostlivosti pre prípad choroby, materstva, invalidity, staroby, straty
živiteľa, pracovného úrazu, choroby z povolania, rozširovania rodiny,
nezamestnanosti, v prípade finančnej núdze a dlhodobej starostlivosti.
Sig. 50560
Dubowitz, Howard
Neglected Children : Research, Practice, and Policy. [Výskum, prax a
politiky.] / Dubowitz, Howard. - Thousand Oaks : Sage Publications, Inc.,
1999. - 320 s. - ISBN 0-7619-1842-6.
deti * zneužívanie detí * zanedbávanie deti * násilie na deťoch * výskumy *
príčiny * faktory * definície * prevencia * intervencia * politika
Zanedbávanie detí je najčastejšou formou zneužívania detí. Literatúra však
pomerne často túto formu inogruje. Editor H. Dubowitz a skupina vedúcich
expertov na problematiku zneužívania detí ponúkajú perspektívu na celý rad
dôležitých problémov a otázok na túto tému. Publikácia ponúka ucelený a
kritický portrét fenoménu zanedbávania detí, založený na teórii, výskume a
skúsenostiach z klinickej praxe. Zaoberá sa oblasťami ako sú príčiny a faktory
prispievajúce k zanedbávaniu detí, definície, meranie, výskum, kultúrne
otázky, krátkodobé a dlhodobé výstupy, evaluácia a meranie rizika, prevencia
a intervencia, užívanie drog v tehotenstve, fatálne zanedbávanie detí, otázky
politík.
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Sig. 50561
Dubowitz, Howard - Merrick, Joav
International Aspects of Child Abuse and Neglect. [Medzinárodné aspekty
zneužívania a zanedbávania detí.] / Dubowitz, Howard ; Merrick, Joav. - New
York : Nova Science Publishers, Inc., 2010.-286 s. - ISBN 978-1-61122-049-0.
deti * zneužívanie detí * zanedbávanie deti * legislatíva * prístupy * politika *
systémy ochrany detí * ochrana detí
Fenomén zneužívania a zanedbávania detí sa žiaľ vyskytuje v každej krajine
sveta. Charakteristiky systémov sociálnej ochrany detí v rôznych krajinách v
tejto publikácii ilustrujú niektoré spoločné témy: nedostatok jasných definícií,
nedostatočné politiky, zákony bez implementácie, obmedzené dáta o rozsahu
a podstate problému.
Sig. 50562
Cicchetti, Dante - Carlson, Vicki
Child Maltreatment : Theory and Research on the Causes and Consequences
of Child Abuse and Neglect. [Zneužívanie a zanedbávanie detí. Teória a
výskum príčin a dôsledkov.] / Cicchetti, Dante ; Carlson, Vicki. - 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 1997. -794 s.- ISBN 0-521-37969-5.
deti * zneužívanie detí * zanedbávanie deti * výskum
Publikácia, do ktorej prispelo vyše 40 autorov poskytuje komplexný prehľad
príčin a dôsledkov zneužívania a zanedbávania detí z vývojovej perspektívy.
Sig. 50563
Parker, James N. - Parker, Philip M.
Child Neglect : A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research
Guide to Internet References. [Zanedbávanie detí. Slovník, bibliografia a
anotovaná rešeršná príručka k internetovým zdrojom.] / Parker, James N. ;
Parker, Philip M.. - San Diego : ICON Group International, Inc., 2004. - 76 s. ISBN 0-497-00227-2.
deti * zanedbávanie detí * medicína * publikácie * bibliografia * zdroje
informačné * práce dizertačné * štúdie * výskumy * definície
Z obsahu: Prehľad štúdií o zanedbávaní detí. Alternatívna medicína a
zanedbávanie detí. Dizertácie o zanedbávaní detí. Knižné publikácie. Zdroje lekári. Zdroje - pacienti. Lekárske knižnice. Online slovníky. Výkladový slovník
pojmov - téma zanedbávanie detí.
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Sig. 50564
Priority sociálneho zabezpečenia : Materiály z vedeckej konferencie konanej v
dňoch 8.-9. novembra 2012 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a
vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho
teoretické reflexie". - Bratislava : SAP, 2012.- 211 s.-ISBN 978-80-8095-083-5.
zabezpečenie sociálne * neistota * reformy dôchodkové * Česká republika *
legislatíva * ochrana sociálna * štát sociálny * súdnictvo * systémy
dôchodkové * služby sociálne * poistenie sociálne * spravodlivosť sociálna *
solidarita sociálna
Témy na konferencii zahŕňali v rámci priorít sociálneho zabezpečenia aj vplyv
globálnej krízy na sociálne zabezpečenie, piliere tak sociálneho
zabezpečenia, ako aj sociálneho poistenia, sociálne zabezpečenie SR v
kontexte medzinárodného a európskeho práva, životné minimum ako inštitút
sociálneho zabezpečenia, limity sociálnej solidarity a garancie štátu v
sociálnom zabezpečení, úlohu a postavenie rodiny pri riešení sociálnych
problémov, riešenie problémov zdravotne postihnutých, správne a ústavné
súdnictvo vo veciach sociálneho zabezpečenia a bol vytvorený priestor aj na
vyjadrenie sa k akýmkoľvek ďalším otázkam sociálneho zabezpečenia.
Sig. 50565
Olson, Steve - Stroud, Clare
Child Maltreatment Research, Policy, and Practice for the Next Decade :
Workshop Summary. [Týranie a zanedbávanie detí: Výskum, politika a prax
pre ďalšie desaťročie: Sumár workshopu .] / Olson, Steve ; Stroud, Clare. - 1.
vyd. - Washington : The National Academies Press, 2012. - 203 s. - ISBN 9780-309-25442-7.
deti * týranie detí * zneužívanie detí * zanedbávanie deti * výskum * USA *
politiky * prax * workshopy
Publikácia obsahuje príspevky z podujatia, na ktorom sa zúčastnili poprední
vedeckovýskumní pracovníci. V prezentáciách a diskusiách boli obsiahnuté
výskumné úspechy, identifikované medzery, ktoré stále ostávajú v znalostiach
a informovanosti, zvážené výskumné priority. V rámci workshopu tiež odzneli
návrhy pre budúce politické opatrenia a postupy, ktorými je nutné znížiť výskyt
týrania, zanedbávania a zneužívania detí a reagovať na ne. Podkladový
dokument zdôrazňuje hlavné oblasti výskumu a jeho pokroky od vydania
správy z kľúčového výskumu realizovaného v USA na túto tému, správy
Národnej výskumnej rady Understanding Child Abuse and Neglect v roku
1993.
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Sig. 50568
Healy, Lynne M. - Link, Rosemary J.
Handbook of International Social Work : Human rights, development, and the
global profession. [Príručka medzinárodnej sociálnej práce. Ľudské práva,
rozvoj a globálna profesia.] / Healy, Lynne M. ; Link, Rosemary J.. - 1. vyd. New York : Oxford University Press, 2012. - 534 s. - ISBN 978-0-19-533361-9.
práca sociálna * práca sociálna medzinárodná * práva ľudské * rozvoj *
profesie pomáhajúce * perspektíva globálna
Publikácia je inovatívnou kolekciou súčasného výskumu z oblasti
medzinárodnej sociálnej práce. Pre kurikulum sociálnej práce je
nevyhnutnosťou. Svojim obsahom víta interdisciplinaritu, ukazuje, ako je
sociálna práca signifikantne komplexnou profesiou a profesiou o ľudských
právach, najmä z globálnej perspektívy.
Sig. 50569
Zozuľaková, Viera - Kuzyšin, Bohuslav
Volunteering in 21 Century. [Dobrovoľníctvo v 21. storočí.] / Zozuľaková,
Viera ; Kuzyšin, Bohuslav. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. 110 s. - ISBN 978-80-555-0582-4.
dobrovoľníctvo * participácia občianska * študenti * študenti vysokoškolskí *
programy dobrovoľnícke * spoločnosť postmoderná * starostlivosť sociálna *
rodina
Zborník je príspevkom k iniciatíve EU 2001 - Európskemu roku
dobrovoľníctva. Z obsahu: Typy a rozdiely občianskej participácie v Nemecku.
Príspevok univerzitných študentov k rozvoju schopností prostredníctvom
participácie na dobrovoľníckom programe: skúsenosti z univerzity v Porto,
Portugalsko. Dobrovoľníctvo ako metóda neformálneho vzdelávania.
Prognóza dobrovoľníctva v postmodernej spoločnosti. Sociálna starostlivosť o
rodinu.
Sig. 50570
Workie Tiruneh, Menbere
Predvídanie potrieb trhu práce v SR : Teoretické východiská a empirické
výsledky. / Workie Tiruneh, Menbere. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2012. - 181 s. - ISBN 978-80-7144-204-2.
trh práce * prognózovanie trhu práce * potreby trhu práce * sily pracovné *
ponuka práce * dopyt po práci
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Hlavným cieľom monografie je prezentovať predbežné výsledky predvídania
potrieb trhu práce na Slovensku do roku 2025. ; Napriek mnohým
nedokonalostiam, ktoré sprevádzajú sociálno-ekonomické prognózy, hlavným
dôvodom ich realizácie je kvalifikovaný odhad trendu vývoja skúmaného javu,
v tomto prípade rozsahu a štruktúry dopytu ako aj ponuky práce. V dôsledku
dynamického vývoja globalizačného procesu, ktorého základnou črtou sú
neustále technologické zmeny na jednej strane a starnutie obyvateľstva na
druhej strane, je súlad politiky v oblasti vzdelávania, trhu práce a sociálneho
poistenia v súvislosti s očakávaným vývojom východiskom pri riešení
problémov, ktoré sa nachádzajú v prieniku záujmov celej spoločnosti.
Nadväzujúc na poznatky z rozrastajúcej sa vedeckej práce venovanej tejto
problematike a opierajúc sa o určité predpoklady ponúkajú autori
prostredníctvom aplikácie existujúcich modelov, ich modifikácií, ako aj
aplikáciou vlastného modelu a použitím dostupných štatistických databáz,
rámcový pohľad na štruktúru budúcich potrieb trhu práce SR.; Prvá kapitola sa
venuje teoretickým a metodologickým aspektom a významu prognózovania
potrieb trhu práce z aspektu štruktúry vzdelania a povolania. ; Druhá kapitola
prináša výsledky prognózy štruktúry zamestnanosti podľa kategórie pohlavia,
veku, vzdelania a kraja pre Slovenskú republiku do roku 2025 prostredníctvom
modelu VZAM. Tretia kapitola sa zameriava na modelovanie pracovnej sily zo
strany ponuky s dôrazom na prognózovanie miery ekonomickej aktivity
obyvateľstva podľa vekových skupín a priemernej miery participácie podľa
pohlavia (pomocou modelu logit). Štvrtá kapitola sa venuje modelovaniu
dopytu pracovnej sily podľa odvetvovej štruktúry slovenskej ekonomiky,
pričom prognózy sú na základe modelov matice spoločenského účtovníctva
(Social Accounting Matrix) a modelu HERMIN. Posledná piata kapitola ponúka
výsledky odhadov individuálnych výnosov zo vzdelania pre Slovensko a
krajiny Európskej únie (EÚ) na základe dát EU-SILC (štatistického zisťovania
EÚ o príjmoch a životných podmienkach) ako reflexiu meniacej sa "hodnoty
vzdelania."
Sig. 50572
Holcr, Květoň
Kriminológia. / Holcr, Květoň. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2008. - 401
s. - ISBN 978-80-8078-206-1.
kriminológia * kriminalita * teórie kriminologické * páchatelia kriminality * obete
kriminality * viktimácia * výskum kriminologický * prognózovanie kriminologické
* kontrola kriminality * kriminalita násilná * kriminalita majetková * kriminalita
mravnostná * kriminalita hospodárska * kriminalita drogová * kriminalita
počítačová * kriminalita organizovaná
Učebnica je rozdelená do dvoch častí. Prvá, všeobecná časť je venovaná
kriminológii ako vednému odboru, jej miestu vy systéme vied, hlavným
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funkciám a úlohám, páchateľom, obetiam a kontrole kriminality. V druhej
špeciálnej časti, učebnica obsahuje charakteristiku vybraných kategórií,
druhov a foriem kriminality, ako sú násilná a mravnostná kriminalita,
majetková a hospodárska kriminalita, drogová, počítačová a organizovaná
kriminalita.
Sig. 50573
König-Hollerwöger, Rainer
Na ulici... u silnice : Rakousko - Česko. / König-Hollerwöger, Rainer. - 1. vyd.
- Brno : Littera, 2009. - 194 s. - ISBN 978-80-85763-50-8.
prostitúcia * obchodovanie s ľudmi * pohraničie česko-rakúske * ženy *
organizácie mimovládne
Kniha vídeňského autora, vědeckého pracovníka zabývajícího se kulturními,
sociálními a sexuálními problémy, Rainera Königa-Hollerwögera líčí velice
citlivě lidské osudy sexuálních pracovnic v příhraničí.; Osvětluje přitom také
otázku prostitutek v dobách Rakousko-Uherské monarchie a zároveň se
zabývá současnou mezinárodní situací. Celý rok po vydání knihy se jejím
obsahem zabývala rakouská a německy mluvící média, počínaje rozhlasem a
televizí přes noviny i časopisy. Rainer König-Hollerwöger je prezidentem
multikulturního a interdisciplinárního institutu IPS-WIEN, který má rovněž ve
Znojmě svoji pobočku a působí zde pod názvem Kancelář Mikuláš. Autor se
již dlouhá léta věnuje kulturní spolupráci mezi Rakouskem a Českem,
zúčastňuje se řady kulturních akcí jako autor, malíř, pianista a varhaník. Je
vyznavačem české kulturní svébytnosti. Ve své pečlivé a rozsáhlé studii
přichází známý vídeňský badatel Rainer König-Hollerwöger k poznání, že to
jsou převedším Rakušané a Němci, kteří přicházejí do příhraničních regionů
jako sexuální turisté. Jako odborníkovi, který se věnuje otázkám sexu dobře
ví, že prostituce patří mezi nejstarší řemesla.

Sig. 50575
Bieliková, Marcela
Ľudské práva v škole a v rodine. / Bieliková, Marcela. - Bratislava : Ústav
informácií a prognóz školstva, 2013. - 61 s. - ISBN 978-80-7098-513-7.
práva ľudské * škola * rodina * práva detí * Dohovor o právach dieťaťa * deti *
mládež
Publikácia sumarizuje najzaujímavejšie výsledky výskumného zisťovania o
vzdelávaní a uplatňovaní ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí.
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Sig. 50576
Bieliková, Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v základných a stredných školách. / Bieliková,
Marcela. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. - 65 s. ISBN 978-80-7098-503-8.
práva ľudské * škola * mládež * deti * školy základné * školy stredné
Publikácia o najzaujímavejších výsledkoch výskumu vzdelávania uplatňovania
ľudských práv v základných a stredných školách. Cieľom celoslovenského
výskumu problematiky ľudských práv realizovaného s finančnou podporou
MŠVVaS SR na ÚIPŠ bola analýza názorov a postojov žiakov ZŠ a SŠ na
výučbu k ľudským právam, jej kvalitu, zistenie miery spokojnosti žiakov ako aj
analýza dodržiavania ľudských práv v školskom prostredí a porovnanie
výsledkov s predchádzajúcimi výskumnými zisteniami predmetnej
problematiky.
Sig. 50577
Bieliková, Marcela
Uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí očami učiteľov. / Bieliková,
Marcela. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. - 59 s. ISBN 978-80-7098-504-5.
práva ľudské * škola * učitelia * prostredie školské * uplatňovanie ľudských
práv
Výskum uplatňovania ľudských práv v základných a stredných školách bol
realizovaný v ÚIPŠ na základe požiadaviek vyplývajúcich z Národného plánu
výchovy k ľudským právam na roky 2005 - 2014, ako súčasť projektu
Efektívneho monitorovacieho a hodnotiaceho systému rozsahu a kvality
výučby k ľudským právam.
Sig. 50580
Bieliková, Marcela
Ľudské práva v škole a v rodine z pohľadu rodičov žiakov základných a
stredných škôl. / Bieliková, Marcela. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz
školstva, 2013. - 36 s. - ISBN 978-80-7098-514-4.
práva ľudské * škola * rodina * rodičia * žiaci základných škôl * žiaci stredných
škôl
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Cieľom reprezentatívneho výskumu výchovy k ľudským právam v škole a
rodine ako z pohľadu žiakov, tak aj ich rodičov bolo zmapovať právne vedomie
v predmetnej oblasti, analyzovať zdroj informácií o ľudských právach, úroveň
spolupráce rodiny a školy pri výchove k ľudským právam a mieru participácie
rodičov na výchove, analyzovať vzťahy v rodine a škole a dodržiavanie
ľudských práv v škole a rodine.
Sig. 50578
Keller, Jan
Sociologie středních vrstev. / Keller, Jan. - 1. vyd. - Praha : SLON, 2012. 215 s. - (Studie). - ISBN 978-80-7419-109-1.
vrstva spoločenská stredná * vrstvy spoločenské * sociológia * modernita *
kríza strednej vrstvy * psychológia stredných vrstiev * premeny stredných
vrstiev * spoločnosť
Název knihy má dva významy. Na jedné straně kniha popisuje proměny
středních vrstev v průběhu modernity. Líčí vývoj od starých středních vrstev v
období omezeně liberální modernity přes nové střední vrstvy období
organizované modernity až po dnešní třetí vlnu středních vrstev, která
nastupuje v době, kdy se mění struktura společnosti od pouhé nerovnosti v
naprostou nesouměřitelnost, což navozuje krizi středních vrstev. ; Autor se
zabývá také mentalitou středních vrstev a jejími proměnami v uplynulých dvou
stoletích. ; Druhý význam knihy spočívá v tom, že samotná sociologie je v ní
pojata jako konstrukt středních vrstev, jako způsob, kterým si střední vrstvy
vykládají své postavení ve společnosti, promýšlejí svůj vztah vůči ní a ujasňují
si možnosti i meze svého jednání. Autor dokládá, že v rámci sociologie a za
pomoci poměrně abstraktních kategorií, pojmů a schémat si střední vrstvy řeší
své tři hlavní problémy: kam vlastně patří, co je pojí s druhými a co všechno si
mohou vzhledem ke svému postavení ještě dovolit. Konstatuje, že ve všech
těchto ohledech je situace středních vrstev silně ambivalentní. Jejich sociální
umístění je zdrojem velkých aspirací a zároveň neméně velkých obav. Mají
totiž ambice vrstev horních, ale disponují pouze prostředky srovnatelnými
spíše se zdroji těch, kdo stojí pod nimi. Autor se věnuje rozboru příznaků
nastupující krize středních vrstev a ukazuje, jak se tato krize odráží v
samotných nástrojích sociologické analýzy.
Sig. 50579
Košťálová, Petra
Stereotypní obrazy a etnické mýty : Kulturní identita Arménie. / Košťálová,
Petra. - 1. vyd. - Praha : SLON, 2012. - 315 s. - (Studie). - ISBN 978-80-7419093-3.
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obrazy stereotypné * mýty * mýty etnické * Arménsko * Arméni * kultúra *
identita kultúrna * etnicita * antropológia sociálna * antropológia kultúrna *
fenomén etnicity * identita národa * život v exile
Cílem této monografie, vycházející z pozice kulturní a sociální antropologie, je
pokusit se zachytit - nejprve na teoretickém základě, pak na konkrétním
případové studii - proměnlivý a prchavý fenomén etnicity, tj. vědomí
příslušnosti k určité etnické, národní, konfesní či jiné specifické identitě, která
nabývá na síle zejména v interakci s ostatními etniky. Svou vlastní etnicitu si
daná společnost výrazněji uvědomí teprve v bezprostředním a
dlouhodobějším kontaktu s jinakostí, vůči níž má snahu se vymezovat.
Východiskem zkoumání je předpoklad existence určitých stereotypů, které lze
popsat jako kulturně kodifikované a sdílené obrazy, pomocí nichž daná
skupina chápe sebe sama a své okolí - svou vlastní identitu vidí
prostřednictvím pozitivního sebeobrazu, podtrženého negativními vlastnostmi
Jiných, potenciálních Nepřátel. ; Prostřednictvím analýzy stereotypních
obrazů, etnických mýtů a symbolů jsou čtenářům představeny základní pilíře
etnicity arménského národa a specifické rysy jeho kulturní identity.; Kniha je
doplněna anglickým summary a rejstříky.
Sig. 50583
Hubinková, Zuzana
Psychologie a sociologie ekonomického chování. / Hubinková, Zuzana. - 3.
doplnené a aktualiz. vyd. - Praha : Grada, 2008. - 280 s. - (Psyché). - ISBN
978-80-247-1593-3.
psychológia * sociológia * sociológia ekonomická * vývoj ekonomický * trh
práce * rast ekonomický * globalizácia * spoločnosť * hodnoty životné * kvalita
života * spoločnosť spotrebná * spoločnosť konzumná * systémy daňové *
obchod * ženy * darovanie * peniaze * prostriedky komunikačné * komunikácia
* patológia sociálna * patológia psychologická * vzťahy * správanie
ekonomické * závislosti
Publikace, kterou máte právě před sebou, představuje odlišný úhel pohledu na
relativně známá témata ekonomie, za nimiž stojí řada podnětných
psychologických, sociologických i filozofických otázek. Měla by být určitým
vodítkem k zhodnocení společensko-ekonomické situace v širších
souvislostech, ale i literaturou, která pomůže při uchopení interdisciplinárních
témat. Autoři se zaměřili nejen na ekonomické chování lidí, ale také na jejich
prožívání v rámci mnoha ekonomicko-společenských změn. Knihu jistě ocení
studenti i odborníci, kteří tak získají dokonalý přehled o řadě ekonomických
témat z hlediska psychologie a sociologie.
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Sig. 50587
Reynolds, Garr
Prezentace a zen : Jednoduše a srozumitelně o designu prezentací a jejich
předvádění. / Reynolds, Garr. - 1. vyd. - Brno : Zoner Press, 2009. - 230 s. (Encyklopedie Zoner Press). - ISBN 978-80-7413-047-2.
prezentácie * prezentácie počítačové * tvorba prezentácií * dizajn * dizajn
prezentácií * kreativita * komunikácia * komunikácia profesionálna * zen
Počítačové prezentace - velmi často můra pro autory a nuda pro diváky.
Nesmyslná množství dat a textů, které není nikdo z diváků schopen pojmout,
navíc obvykle na "uměleckých" pozadích podle hesla: Čím více, tím lépe.
Autor světového bestselleru "presentation zen" Garr Reynolds dokazuje, že
tomu tak být nemusí. Kniha není manuálem pro PowerPoint (nebo podobné
programy), je to "návod" na přípravu prezentace tak, aby byla zajímavá, aby
zaujala diváky a podpořila a doprovodila slova přednášejícího.; Autor se
postupně zabývá všemi jednotlivými kroky vytváření prezentace: od úvodního
zamyšlení nad úlohou počítačové prezentace, co by mělo být jejím obsahem a
co nikoli, přes plánování a přípravu jejího designu až k závěrečnému
předvedení před posluchači. Čerpá z vlastních zkušeností konzultanta
předních světových společností, přednášejícího profesora na japonských
univerzitách a také z množství diskuzí a názorů, které se objevují na jeho
webu (a také webu této knihy) www.presentationzen.com. Autor žije v
Japonsku a jeho pohled na prezentace je prostoupen zkušenostmi se zenem,
který se svým vnímáním světa stává velmi populární v Evropě a Americe,
zejména v oblasti estetiky, umění, ale i životního stylu. Autor velmi názorně
ukazuje, jak lze řadu principů zenu - např. jednoduchost - aplikovat na
přípravu prezentací.; Kniha je proložena nejen ukázkami slajdů, ale rovněž
celou řadou působivých snímků typických pro japonskou kulturu a umění.
Sig. 50586
Hsieh, Tony
Štěstí doručeno : Pohled do budoucnosti firem, které vytvářejí štěstí, pak
peníze. / Hsieh, Tony. - 1. vyd. - Praha : PeopleComm, 2011. - 254 s. - ISBN
978-80-904890-2-8.
firmy * firma úspešná * zisk * kultúra firemná * biznis * manažment * riadenie *
zdroje ľudské * kapitál ľudský * zamestnanci * šťastie
Štěstí doručeno je příběhem organizace, která vznikla na zelené louce a dnes,
po deseti letech existence, dosahuje obratu přes miliardu dolarů ročně. O
internetovém prodejci obuvi Zapposu se hovoří jako o nejvíce "sexy“ firmě
dnešních Spojených států. Patří k rostoucímu počtu firem, které se začínají
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zaměřovat na štěstí svých zaměstnanců i zákazníků a jejich finanční výsledky
tak díky tomu ohromují svět. Autora této knihy Tonyho Hsieha považují mnozí
za nového Jacka Welche. Štěstí doručeno patří v oblasti byznysu od svého
vydání mezi celosvětově nejčtenější knihy.
Sig. 50585
Scott, David Meerman
Nové pravidlá marketingu a PR : Ako efektívne využívať sociálne siete a
médiá, blogy, správy, online video a virálny marketing na získavanie
zákazníkov. / Scott, David Meerman. - 1. vyd. - Bratislava : Eastone Books,
2010. - 257 s. - ISBN 978-80-8109-149-0.
marketing * marketing elektronický * marketing inovatívny * marketing nový *
internet * komunikácia * komunikácia elektronická * komunikácia internetová *
riadenie * manažment * siete sociálne * blogy * médiá * video * marketing
virálny * technológie informačné
Táto kniha sa hneď po svojom vydaní v USA stala bestsellerom a vyvolala
veľký záujem marketérov, PR špecialistov, ale aj začínajúcich podnikateľov.
Práve im sociálne médiá ponúkajú skvelé možnosti na prezentáciu produktov,
budovanie značky a rozvoj predaja bez obrovských vstupných nákladov, ktoré
by v minulosti museli vynaložiť.; Rozšírené a doplnené vydanie Nových
pravidiel marketingu a PR obsahuje:; - množstvo prípadových štúdií, ktoré
ilustrujú najnovšie trendy internetového marketingu a PR,; - nové techniky
využívania sociálnych médií a sietí ako Twitter, Facebook či YouTube,; návod, ako s pomocou internetu komunikovať priamo so zákazníkmi, zvýšiť
úroveň predaja a zviditeľniť firmu či značku,; - formulovať efektívne
marketingové posolstvá a doručiť ich cieľovej skupine, ktorej sú určené,; množstvo zaujímavých, inšpiratívnych príkladov využitia marketingových
možností, ktoré ponúka internet.
Sig. 50584
Šikl, Radovan
Zrakové vnímání. / Šikl, Radovan. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2012. - 312 s. (Psyché). - ISBN 978-80-247-3029-5.
zrak * vnímanie zrakové * svetlo * oko * mozog * farby * priestor * vnímanie
priestorové * vnímanie objektové * vnímanie pohybu * vnímanie v pohybe
Proč se nám zdá obloha modrá? Jakou výhodu nám dávají dvě oči? Co o
vnímání prozrazují oční pohyby? Skutečně vidí psi černobíle? Proč nám
připadají Asiati navzájem podobní? Připadáme tak i my jim? Kniha Zrakové
vnímání popisuje, jak prostřednictvím zraku poznáváme okolní svět, ukazuje
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překvapující komplexnost procesu vnímání a pomáhá pochopit, jakou úlohu
má zrakové vnímání v lidském životě. Poskytuje čtenáři encyklopedické
znalosti v hlavních oblastech oboru a seznamuje jej s výsledky klíčových
výzkumů. Současně mu ale také dává možnost pohlédnout na vybrané otázky
v širších mezioborových souvislostech a předkládané informace ilustruje na
příkladech z každodenní zkušenosti. Tato kniha, která je první ucelenou prací
na českém knižním trhu věnovanou tomuto obsáhlému tématu, je určena
studentům a odborníkům z různých oborů, pro něž je znalost zvláštností
lidského vnímání nezbytností, stejně jako všem zájemcům o záhady lidského
poznání.
Sig. 50588
Šulcová, Margaréta - Čižnár, Ivan - Fabianová, Eleonóra
Verejné zdravotníctvo. / Šulcová, Margaréta ; Čižnár, Ivan ; Fabianová,
Eleonóra. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012.-651 s.- ISBN 978-80-224-1283-4.
zdravotníctvo verejné * zdravie * epidemiológia * bioštatistika * starostlivosť o
zdravie * spoločnosť * prevencia * hygiena * zdravie environmentálne * zdravie
pri práci * zdravie v práci * podmienky pracovné * medicína komunitná *
skupiny zraniteľné * situácie mimoriadne
Verejné zdravotníctvo ako vedný odbor v posledných desaťročiach
charakterizuje prudký rozmach. Je to aj výsledok toho, že ide o
multidisciplinárny vedný odbor, stojaci na pilieroch biomedicínskych a
prírodných vied, ako sú hygiena, epidemiológia, environmentálne vedy a tiež
bioštatistika, ekonomika a manažment starostlivosti o zdravie populácie. K
jeho rozvoju prispievajú aj genomika, proteomika, lipidomika, ako aj
molekulová biológia, genetika, genetické inžinierstvo a ďalšie nové vedné
disciplíny. Okrem toho liečebná starostlivosť o človeka začína v súčasnosti
pociťovať pri hodnotení svojej efektívnosti silnejúci tlak ekonomických
faktorov, a tak sa pozornosť stále viac upriamuje na prevenciu poškodení
zdravia, predlžovanie veku (vrátane pracovného) a zvyšovanie kvality života,
ktorú zdravie významne ovplyvňuje. Tento trend zvyšuje požiadavky na
výchovu odborníkov verejného zdravotníctva na úrovni univerzitného
vzdelávania vrátane postgraduálneho celoživotného vzdelávania. S týmito
požiadavkami rastú aj nároky na kvalitnú odbornú literatúru.; Kolektív autorov,
pracovníkov a spolupracovníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave, Fakulty verejného zdravotníctva, predkladá čitateľom túto
monografiu s cieľom vyplniť túto požiadavku a prispieť tak k zvýšeniu kvality
vzdelanostnej úrovne a výchovy. Veríme, že sa splní svoje poslanie a stane
sa cenným zdrojom informácií nielen pre študentov, vedeckých pracovníkov,
pedagógov, ale aj pracovníkov v oblasti verejného zdravotníctva,
poskytovania liečebnej starostlivosti, riadiacich pracovníkov na rôznych
stupňoch štátnej správy a samosprávy, ako aj neštátnych organizácií,
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Sig. 50590, 50591
Filadelfiová, Jarmila
Situačná analýza vybraných aspektov životnej úrovne domácností vylúčených
rómskych osídlení. / Filadelfiová, Jarmila. - 1. vyd. - Bratislava : UNDP, 2013.
- 208 s. - ISBN 978-80-89263-14-1.
Rómovia * domácnosti rómske * vylúčenie sociálne * osídlenia rómske * osady
rómske * podmienky životné * stravovanie * starostlivosť zdravotná * bývanie *
rodina * rodina rómska * komunity rómske * skupiny marginalizované
Publikácia analyzuje, koľko úsilia musia vylúčené rómske domácnosti
vynaložiť na riešenie bežných situácií a na aké prekážky a bariéry narážajú ľ
vrátane finančných. Táto štúdia veľmi úzko nadväzuje na kvantitatívny výskum
UNDP 2011 o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku.
Sig. 50595
Filadelfiová, Jarmila
Príjmy, výdavky a spotreba domácností vylúčených rómskych osídlení. /
Filadelfiová, Jarmila. - 1. vyd. - Bratislava : UNDP, 2013. - 104 s. - ISBN 97880-89263-15-8.
domácnosti * domácnosti rómske * príjmy domácností * výdavky domácností *
spotreba domácností * osídlenia rómske * skupiny marginalizované * Rómovia
* osady rómske
Jednou zo súčastí rozsiahlych výskumných aktivít realizovaných v rámci tohto
projektu bolo zisťovanie príjmov a výdavkov, ako aj spotreby vybraných
potravín v domácnostiach obývajúcich vylúčené rómske osídlenia. Táto
výskumná aktivita nadväzovala priamo na kvantitatívny výskum rómskych
domácností (koniec roka 2010), ktorý nedokázal zachytiť podrobnú štruktúru
príjmov a výdavkov v požadovanej podobe.; Z obsahu: Zloženie skúmaných
domácností podľa základných triediacich znakov. Veľkosť, štruktúra a
diferenciácia príjmov marginalizovaných rómskych domácností. Prehľad
výdavkov. Príjmy verzus výdavky. Spotreba vybraných potravín podľa typu
domácnosti. Zhrnutie základných zistení.
Sig. 50596
Smith, Mark
Rethinking Residential Child Care : Positive Perspectives. / Smith, Mark. - 1.
vyd. - The Policy Press : Bristol, 2009. - 209 s. - ISBN 978-1-86134-908-8.

17

starostlivosť o deti ústavná
inštitucionálna * práca sociálna

*

starostlivosť

ústavná

*

starostlivosť

Ústavná starostlivosť o deti a mládež je kľúčovou, avšak relatívne
zanedbávanou oblasťou sociálnej práce. Publikácia poskytuje široký a kritický
pohľad na myšlienky a vývoj v politikách určujúcich smer v tejto oblasti.
Zameriava sa na súčasnú politiku a prax v rámci historického, politického a
organizačného kontextu.
Sig. 50597
Huttová, Jana - Gyárfášová, Olga - Sekulová, Martina
Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?. / Huttová,
Jana ; Gyárfášová, Olga ; Sekulová, Martina. - 1. vyd. - Bratislava : Nadácia
otvorenej spoločnosti, 2012. - 270 s. - ISBN 978-80-89571-05-5.
Rómovia * vzdelávanie * školy * školstvo * žiaci rómski * deti rómske *
segregácia * inklúzia * diskriminácia * odporúčania
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v spolupráci s
partnermi v období január až september 2012 realizovala výskum Benefity
inklúzie vo vzdelávaní. Výskumný tím v zložení Jana Huttová (nezávislá
konzultantka), Oľga Gyárfašová (IVO), Martina Sekulová (IVO) vypracoval na
základe výsledkov výskumu rozsiahlu štúdiu Segregácia alebo inklúzia Rómov
vo vzdelávaní: Voľba pre školy?, ktorá sa koncentruje na otázky inklúzie a
exklúzie vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na
základných školách. Na základe výstupov z kvalitatívneho terénneho výskumu
a komparatívnych údajov z medzinárodných, aj slovenských výskumov k
téme, autorky formulujú súbor odporúčaní a možné riešenia na podporu
inkluzívneho vzdelávania. Prípadové štúdie sú súčasťou textu, ktorý účastníci
diskusie dostanú v tlačenej, aj elektronickej podobe.

Výskumné správy
Sig. V 50541
Bellan, Pavol - Olšovská, Andrea
Flexibilné formy zamestnania v rámci EÚ - možnosti a riziká ich uplatnenia v
Slovenskej republike. / Aut. správy Bellan, Pavol ; Olšovská, Andrea. Inštitút
pre výskum práce a rodiny, Bratislava. -2157.- Bratislava : IVPR, 2012.- 124 s.
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formy zamestnania flexibilné * trh práce * flexibilita trhu práce * pomer
pracovný * dohody * čas pracovný * úpravy pracovného času
Štúdia podáva základný prehľad o flexibilných (neštandardných) formách
zamestnávania, vo vybratých krajinách EÚ a na Slovensku. Ťažisko štúdie
tvoria výsledky monitoringu flexibilných foriem zamestnania, z pohľadu ich
pracovnoprávnej úpravy vo vybratých krajinách EÚ. Tieto dopĺňa popis
pracovnoprávnej úpravy flexibilných foriem v SR, spojený s kvantifikáciou
rozsahu a štruktúry zamestnanosti v týchto formách zamestnania na základe
dát VZPS. Záverom štúdie je právna analýza možností implementácie
vybraných foriem z monitoringu, do pracovnoprávnej úpravy SR.
Sig. V 50542
Holubová, Barbora
Monitoring médií a reklamy z hľadiska prevencie násilia páchaného na ženách
a podpory rodovej rovnosti za rok 2011. / Aut. správy Holubová, Barbora.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2261. - Bratislava : IVPR,
2012. - 56 s.
násilie * násilie páchané na ženách * rovnosť rodová * médiá * reklama *
komunikácia marketingová * sexualizácia
Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím
medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná
metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o
násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v
rokoch 2009 - 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzu vybraných správ o
násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky
prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané
prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a
objektifikácie žien - mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových
stereotypov.
Sig. V 50543
Bodnárová, Bernardína
Monitoring uplatňovania osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi obcami
a neštátnymi subjektmi, identifikácia problémov v praxi, príprava návrhov
riešení. / Aut. správy Bodnárová, Bernardína. Inštitút pre výskum práce a
rodiny, Bratislava. - 2268. - Bratislava : IVPR, 2012. - 98 s.
dávky v hmotnej núdzi * príspevky k dávke * inštitút osobitného príjemcu *
príjemca osobitný * formy uplatňovania * efekty * subjekty * využívanie účelné
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Inštitút osobitného príjemcu pomoci v hmotnej núdzi funguje v praxi už
niekoľko rokov, no napriek tomu je málo poznatkov o jeho uplatňovaní.;
Riešená úloha sa zamerala na získanie takýchto poznatkov, a to hlavne na
zistenie hlavných dôvodov jeho uplatňovania, štruktúru poberateľov dávok v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke podľa kategórií poberateľov, pre ktorých
sa najčastejšie navrhuje osobitný príjemca, štruktúru subjektov, ktoré
vykonávajú povinnosti osobitného príjemcu, proces pri zaradení do režimu
osobitného príjemcu, dôvody zavedenia režimu osobitného príjemcu a efekty z
hľadiska riešenia problému, ich trvanlivosť po zrušení inštitútu osobitného
príjemcu voči poberateľom pomoci v hmotnej núdzi a tiež návrhy na zmeny.;
Na zber informácií sme použili dva záznamové hárky a texty publikované v
médiách. Jeden záznamový hárok bol určený pre pracovníkov obcí a miest a
druhý pre pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.; Na základe
monitoringu sme získali tieto základné poznatky: IOP uplatňuje na Slovensku
približne 10 % obcí a miest; počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ktorí sú
v režime OP v obciach a mestách sa pohybuje od 1 do 123 poberateľov;
regionálne sa vyskytujú rozdiely v uplatňovaní OP. Uplatňovanie IOP ako
nástroja na zlepšenie nakladania s poskytovanými zdrojmi bolo hodnotené
pozitívne, a to tak pre obce/mestá, ako aj pre samotných poberateľov dávok a
ich rodiny. Problémovou stránkou je, že pozitívne efekty trvajú po uvoľnení
režimu OP len dočasne.
Sig. V 50544
Holubová, Barbora
Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011. / Aut. správy Holubová,
Barbora. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2261. - Bratislava :
IVPR, 2012. - 131 s.
násilie * násilie páchané na ženách * ukazovatele * údaje štatistické * údaje
evidenčné * služby
Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a zistených
vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia
páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva,
zdravotníctva a sociálneho systému indikujú efektívnosť nastavených
procesov v týchto rezortoch. Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele dôležité strategické dokumenty a legislatívne zmeny v oblasti násilia
páchaného na ženách. Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a sociálnej
inklúzie, ako aj spoločenskej anómie dopĺňajú obraz o rizikových faktoroch
výskytu násilia páchaného na ženách.
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Sig. V 50545
Holubová, Barbora
Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska
európskych štandardov. / Aut. správy Holubová, Barbora. Inštitút pre výskum
práce a rodiny, Bratislava. - 2261. - Bratislava : IVPR, 2012. - 208 s.
násilie * násilie páchané na ženách * služby sociálne * štandardy * monitoring
* služby podporné
Monitoring predstavuje Minimálne štandardy Rady Európy pre podporné
služby pre ženy zažívajúce násilie ako východiskový dokument pre nastavenie
parametrov monitoringu špecifických služieb pre ženy - obete násilia a ich
deti. Na základe metodiky vypracovanej NOS-OSF bol realizovaný terénny
zber údajov a informácií vo všetkých regiónoch Slovenska. Analýza údajov
poskytuje arbitrárne zhodnotenie kvality a kvantity špecializovaných
sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a navrhuje ich
skvalitnenie či rozšírenie vzhľadom na minimálne štandardy Rady Európy.
Sig. V 50546
Bodnárová, Bernardína
Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu voči sociálne vylúčeným
spoločenstvám : Vypracovanie konceptuálneho rámca pre výskumnú úlohu. /
Aut. správy Bodnárová, Bernardína. Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Bratislava. - 2264. - Bratislava : IVPR, 2012. - 29 s.
intolerancia * násilie * extrémizmus * spoločenstvá sociálne vylúčené *
menšina rómska * Rómovia
Podobne ako v iných demokratických krajinách, aj v slovenskej spoločnosti sa
vyskytujú prejavy intolerantného, násilného správania, ktoré nadobúdajú
extrémistické podoby. Takéto javy sa zvyknú označovať ako sociálnopatologické a ohrozujú kohéziu spoločnosti. Sú to javy, ktoré sú pre
spoločnosť nežiaduce, ale nedajú sa odstrániť jednoduchým zákazom.
Slovensko vypracovalo stratégie boja proti prejavom extrémizmu,
diskriminácie a intolerancie, na ktorých realizácii sa majú podieľať všetky
úrovne správy, ale aj rôzne organizácie, ktoré preberajú zodpovednosť za
formovanie tolerantného, antidiskriminačného prostredia. ; Na Slovensku sú
najčastejšie cieľovou skupinou intolerantných a násilných prejavov členovia
rómskej menšiny. Určitá časť tejto menšiny žije vo veľmi biednych
podmienkach, čo ju vylučuje zo sociálnych vzťahov ale tiež ju marginalizuje
geograficky. V mnohých rodinách tvoria sociálne dávky jediný zdroj ich príjmu
a ich spôsob života je často terčom nepriateľských prejavov určitých skupín
obyvateľstva. ; V súvislostí s úlohami na realizácií stratégie boja proti
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extrémizmu zadalo MPSVR SR výskumnú úlohu: Prejavy intolerancie, násilia
a extrémizmu voči sociálne vylúčeným spoločenstvám. Výskumnú úlohu by
malo riešiť IVPR v Bratislave v roku 2013 a v roku 2012 sa zameria na
vypracovanie metodologického rámca pre realizáciu empirického výskumu, čo
je zároveň aj cieľom zadania na tento rok. V nej sa zameriame hlavne na
zozbieranie poznatkov, ktoré o danej problematike existujú, na pracovné
definície základných pojmov, s ktorými budeme v empirickom výskume
pracovať.
Sig. V 50555
Bednárik, Rastislav
Kvalita pracovných miest v SR v kontexte doterajšieho vývoja : VÚ v rámci
úlohy č. 2160. Kvalita pracovných miest II. etapa. / Aut. správy Bednárik,
Rastislav. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2160. - Bratislava :
IVPR, 2012. - 90 s.
trh práce * kvalita pracovného miesta * miesta pracovné * indikátory kvality
práce * kvalita práce * indikátory kvality pracovných miest * politika trhu práce
* index kvality práce
Výskumná štúdia predstavuje druhú etapu riešenia výskumnej úlohy "Kvalita
pracovných miest". Zámerom bolo analyzovať kvalitu pracovných miest v
kontexte priorít stratégie Európa 2020, a vo vzťahu vývoja ekonomiky a politík
štátu (v oblasti trhu práce a sociálnej ochrany) po vstupe Slovenska do EÚ.
Štúdia obsahuje naplnenie 50 indikátorov kvality práce (definovaných
pracovnou skupinou Európskej komisie) za Slovensko : porovnanie stavov
tesne po vstupe do EÚ (rok 2005) a tesne po vyvrcholení globálnej krízy (rok
2010). Údaje za Slovensko sú komparované s údajmi za priemer 27 krajín EU.
Analýza sleduje vývoj kvality práce a pracovných miest v oblastiach:
socioekonomické zabezpečenie, vzdelávanie a odborná príprava, pracovné
podmienky, pracovná a rodová rovnosť.
Osobitne je popísaná
socioekonomická situácia a politiky štátu v oblasti práce v období po vstupe
SR do EÚ a empirické koncepty hodnotenia kvality práce na základe
národných indexov.
Sig. V 50556
Barošová, Margita - Kešelová, Daniela - Dováľová, Gabriela - Košta, Ján
Uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce v kontexte s aplikačnou praxou
Európskej únie. / Aut. správy Barošová, Margita ; Kešelová, Daniela ;
Dováľová, Gabriela ; Košta, Ján. Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Bratislava. - 2159. - Bratislava : IVPR, 2012. - 355 s.
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uchádzači o zamestnanie * nezamestnaní dlhodobo * nezamestnanosť *
politika trhu práce aktívna * opatrenia na trhu práce aktívne * príspevok na
samostatnú zárobkovú činnosť * príspevok na podporu zamestnanosti *
príspevok na absolventskú prax * činnosť aktivačná * príspevok na aktivačnú
činnosť * miera nezamestnanosti * porovnania medzinárodné
Predmetom štúdie je analýza štatistických ukazovateľov o aktívnej politike trhu
práce v SR a EÚ 27. Je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá kapitola obsahuje
analýzu celkových výdavkov a počtu účastníkov aktívnych opatrení na trhu
práce (AOTP) v členských štátoch EÚ. Druhá kapitola obsahuje analýzu
aplikačnej praxe vybraných nástrojov AOTP v SR (príspevku na samostatnú
zárobkovú činnosť, príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie, príspevku na vykonávanie absolventskej praxe a
príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj). Sú v nej prezentované
aj výsledky monitoringu aplikačnej praxe týchto opatrení v praxi úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Sig. V 50558
Gerbery, Daniel
Vybrané aspekty materiálnej deprivácie. / Aut. správy Gerbery, Daniel. Inštitút
pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2266. - Bratislava: IVPR, 2012. - 43 s.
deprivácia materiálna * chudoba príjmová * indikátory * meranie * chudoba
Správa prináša analýzu fenoménu materiálnej deprivácie na Slovensku.
Využíva k tomu najmä indikátory deprivácie zaradené medzi indikátory
sociálnej inklúzie v EÚ ľ mieru materiálnej deprivácie a hĺbku materiálnej
deprivácie. Materiálna deprivácie je skúmaná v súvislosti s príjmovou
chudobou, v centre pozornosti sú socioekonomické faktory diferencujúce
životný štandard populácie SR. V správa sú využívané nielen štandardné
údaje z EU SILC, ale aj údaje zo špeciálneho modulu EU SILC 2009
venovaného materiálnej deprivácie. Súčasťou správy je aj reflexia konštrukcie
indikátorov deprivácie.
Sig. V 50566
Fico, Milan
Mladí ľudia odchádzajúci z detských domovov a ich uplatnenie sa na trhu
práce. / Aut. správy Fico, Milan. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.
- 2262. - Bratislava : IVPR, 2012. - 140 s.
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ľudia mladí * odchod z detského domova * ľudia mladí po odchode z detského
domova * trh práce * uplatnenie sa na trhu práce * dospelí mladí *
transformácia detských domovov * rodina * prostredie detského domova
Z detských domov na Slovensku postupne odchádza po dosiahnutí plnoletosti
veľké množstvo mladých ľudí, ktorí boli vyňatí zo svojho pôvodného rodinného
prostredia. Aj keď nejde o homogénnu skupinu, nezamestnanosť, slabá
kvalifikácia a celkovo zvýšené riziko sociálnej exklúzie zasahujú týchto ľudí
častejšie ako rovesníkov, vyrastajúcich vo svojich rodinách. Cieľom práce je
otestovať vybrané faktory, ktoré môžu svojim vplyvom prispievať k
(ne)úspešnosti uplatnenia sa na trhu práce, najmä v priebehu prvých dvoch
rokov po odchode z detských domovov. Kľúčovú os tvorí preskúmanie téz
transformácie a deinštitucionalizácie. Zamerali sme sa aj na ukazovatele z
pôvodných rodín, bývanie a charakteristiky trhu práce.
Sig. V 50567
Filadelfiová, Jarmila - Porubänová, Silvia
Kontext a okolnosti vybraných aspektov zdravia a reprodukčného zdravia
rómskych žien. / Aut. správy Filadelfiová, Jarmila ; Porubänová, Silvia.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2259. - Bratislava : IVPR,
2012. - 79 s.
ženy * ženy rómske * Rómky * situácia sociálna * starostlivosť zdravotná *
dostupnosť zdravotnej starostlivosti * zdravie reprodukčné * správanie
reprodukčné
Výskumná štúdia sa zameriava na základné okruhy tém, ktoré súvisia so zlou
sociálno-ekonomickou situáciou skupín rómskych žien. Cieľom je
argumentačne podporiť zaradenie niektorých druhov antikoncepcie medzi
neplatené zdravotné služby, resp. ich hradenie zo štátneho rozpočtu pre
sociálne znevýhodnené skupiny žien.
Sig. V 50581
Repková, Kvetoslava - Fico, Milan
Prevalencia násilia páchaného na deťoch vo verejnej mienke na Slovensku. /
Aut. správy Repková, Kvetoslava ; Fico, Milan. Inštitút pre výskum práce a
rodiny, Bratislava. - 2273. - Bratislava : IVPR, 2013. - 72 s.
násilie * týranie fyzické * týranie psychické * zneužívanie sexuálne *
zanedbávanie * násilie páchané na deťoch * deti
Čiastková správa sprostredkováva výsledky prieskumu verejnej mienky
zameraného na problematiku rozšírenosti násilia páchaného na detskej
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populácii do 18 rokov veku na Slovensku a jeho jednotlivých foriem (telesného
a psychického týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania). Zber údajov
sa uskutočnil v decembri 2012 ako súčasť multi-klientskeho prieskumu
OMNIBUS. V úvodnej časti autorka a autor sprostredkovávajú sociálnopolitický kontext prieskumu, predstavujú násilie na deťoch ako ľudsko-právnu
agendu riešenú na celosvetovej (OSN), európskej (Rada Európy) a národnej
úrovni (Národná stratégia ochrany detí pred násilím). Predstavujú výskum ako
súčasť integrovanej stratégie proti násiliu a jeho základné terminologické
portfóliu. Nosnú časť práce tvorí informácia o prieskume - jeho
metodologickom dizajne, otázkach a výsledkoch. Na záver je zaradená
diskusia k vybraným výsledkom.
Sig. V 50582
Kordošová, Miroslava - Novotný, Miroslav
Posúdenie ochranných vlastností prostriedkov individuálnej ochrany počas ich
prevádzkového používania : Správa z VÚ č. 2339, II. etapa. / Aut. správy
Kordošová, Miroslava ; Novotný, Miroslav. Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Bratislava. - 2339. - Bratislava : IVPR, 2012. - 162 s.
prostriedky pracovné osobné ochranné * vlastnosti ochranné * posúdenie
stavu OOPP * zamestnávatelia * zamestnanci * používanie OOPP *
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP
Predkladaná správa je pokračovaním 1.etapy VÚ z roku 2011. Nadväzuje na
zistenia z I. etapy riešenia. Na príkladoch vybraných odvetví a pracovných
pozícií poukazuje na možnosti laického i odborného posúdenia stavu a kvality
používaných OOPP počas pracovného procesu. Poskytuje návody, rady a
odporúčania zamestnávateľom a zamestnancom v oblasti
posúdenia
ochranných vlastností OOPP počas ich prevádzkového používania.
Sig. V 50589
Gerbery, Daniel
Nízka intenzita práce a riziko chudoby u pracujúcich v nadväznosti na
hodnotenie chudoby a sociálneho vylúčenia. / Aut. správy Gerbery, Daniel.
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2265. - Bratislava : IVPR,
2012. - 32 s.
intenzita práce veľmi nízka * chudoba * pracujúci chudobní * chudoba
pracujúca * vylúčenie sociálne * ciele v stratégii EU 2020
Správa prináša analýzu kľúčových faktorov vplývajúcich na výskyt nízkej
intenzity práce a pracujúcej chudoby. Ukazovateľ intenzity práce sumarizuje
informácie o všetkých členoch domácností a umožňuje tak získať celkový
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pohľad na situáciu domácností z hľadiska uplatnenia na trhu práce a
identifikovať dôležité faktory pôsobiace na úrovni domácnosti. Zároveň
predstavuje jeden z pilierov hodnotenia záväzkov v oblasti boja proti chudobe
v rámci Stratégie EU 2020. Popri nízkej intenzite domácnosti boli v centre
pozornosti aj determinanty pracujúcej chudoby. Empirické analýzy vychádzali
údajov štatistického zisťovania EU SILC. Výsledná štúdia ponúka podklady
pre zhodnotenie politík v danej oblasti.
Sig. V 50592
Novotný, Miroslav - Kordošová, Miroslava
Odborná spôsobilosť osôb v oblasti bezpečnosti prevádzky vybraných
pracovných prostriedkov : Správa z VÚ č. 2338, II. etapa. / Aut. správy
Novotný, Miroslav ; Kordošová, Miroslava. Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Bratislava. - 2338. - Bratislava : IVPR, 2012. - 119 s.
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * spôsobilosť odborná *
výchova a vzdelávanie * zariadenia technické
Nadviazanie na prvú časť výskumnej úlohy zameranej na slovenské technické
normy a odbornú spôsobilosť v koncepcii právnych predpisov. Identifikácia
aktuálneho stavu získavania oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti
odbornej spôsobilosti, ich získavanie a jeho vykonávanie. Analýza pracovných
úrazov a zistených nedostatkov v súvislosti s odbornou spôsobilosťou a
regulované profesie v tejto oblasti v zahraničí. Vypracovanie návrhov a
odporúčaní v oblasti získavania odbornej spôsobilosti.
Sig. V 50593
Kostolná, Zuzana
Partnerstvá na podporu zamestnanosti v Slovenskej republike : Správa z VÚ
č. 2158. / Aut. správy Kostolná, Zuzana. Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Bratislava. - 2158. - Bratislava : IVPR, 2012. - 44 s.
partnerstvo * podpora rozvoja zamestnanosti * rozvoj zamestnanosti *
zamestnanosť * zamestnateľnosť * úrady práce, sociálnych vecí a rodiny *
úrady práce * prax aplikačná * agentúry rozvojové * aktivity partnerstva *
bariéry fungovania partnerstva
Predmetná štúdia mapuje aplikačnú prax partnerstiev uzatváraných podľa §10
zákona č. 5 /2004 o službách zamestnanosti, zameraných na realizáciu
projektov a programov na podporu rozvoja zamestnanosti na regionálnej
úrovni. Na základe výsledkov empirického zisťovania na úradoch práce
sociálnych vecí a rodiny a v Regionálnych rozvojových agentúrach upozorňuje
na silné a slabé stránky uvedeného inštitútu, jeho potenciál pri zvyšovaní
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zamestnanosti s osobitným dôrazom na zvyšovanie zamestnanosti
znevýhodnených skupín na trhu práce. Štúdia prináša príklady dobrej praxe
partnerstiev na podporu zamestnanosti v krajinách EÚ.

Štatistiky

Sig. ŠI 2109/13
Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2011. - Bratislava :
Sociálna poisťovňa, 2012. - 80 s. + 21 s. príl.
dôchodky * Sociálna poisťovňa * ročenky * poistenie dôchodkové * dôchodky
vyplácané * dôchodcovia * dôchodky starobné * dôchodky invalidné *
dôchodky vdovecké * dôchodky vdovské * dôchodky starobné predčasné
Sig. ŠI 2110/13
Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike 2011. - Bratislava : ŠÚ SR, 2012. 63 s. + príl. - (Demografická štatistika)
SLO
obyvateľstvo * demografia * populácia * vývoj obyvateľstva * štruktúra
obyvateľstva * sobášnosť * rozvodovosť * pôrodnosť * plodnosť * potratovosť *
úmrtnosť * sťahovanie obyvateľov * prírastky obyvateľov * porovnanie
regionálne * porovnanie medzinárodné
Sig. ŠI 2111/13
EU SILC 2011 : Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : ŠÚ
SR, 2012. - 26 s. + príl. - (Sociálna štatistika)
chudoba * meranie chudoby * indikátory chudoby * vylúčenie sociálne * riziko
chudoby * údaje štatistické
Sig. ŠI 2112/13
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2012. - Bratislava :
Trexima, 2012. - 106 s. - (Informačný systém o cene práce)
zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena
práce * sféra podnikateľská * sféra nepodnikateľská
Sig. ŠI 2113/13
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 3. štvrťrok 2012. - Bratislava :
Trexima, 2012. - 106 s. - (Informačný systém o cene práce)
zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena
práce * sféra podnikateľská * sféra nepodnikateľská
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Sig. ŠI 2114/13
Informačný systém o pracovných podmienkach 2012. - Bratislava : Trexima,
2012. - 115 s. - (Informačný systém o cene práce)
podmienky pracovné * údaje štatistické
Sig. ŠI 2115/13
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 4. štvrťrok 2012. - Bratislava :
Trexima, 2012. - 108 s. - (Informačný systém o cene práce)
zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena
práce * sféra podnikateľská * sféra nepodnikateľská

Dokumenty na CD

Sig. CD 50594
Diskriminácia sa ma (do) týka : Cyklus publicisticko-dokumentárnych filmov. Bratislava : Úrad vlády SR, 2013.
diskriminácia * filmy dokumentárne * solidarita medzigeneračná * starnutie
aktívne * diskriminácia veková * diskriminácia rodová * diskriminácia z dôvodu
sexuálnej orientácie * diskriminácia rasová * diskriminácia etnická *
diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia
Hlavným cieľom cyklu je upriamiť pozornosť divákov na to, že na Slovensku
je diskriminácia stále rozšíreným javom. Zároveň zámerom jednotlivých častí
je vyjasniť kontext práva na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred
diskrimináciou, keďže v bežnom vedomí sa často vnímajú príliš široko a
nejednoznačne. V rámci cyklu sa pozornosť venuje jednotlivým dôvodom i
oblastiam diskriminácie. Prostredníctvom názorov odborníkov a odborníčok,
aktivistov a aktivistiek, ale aj bežných ľudí sa priblíži divákom legislatívny
rámec rovnakého zaobchádzania, ako aj možnosti ochrany pred
diskrimináciou.; Prvé dve časti seriálu sú venované aktuálnym témam
európskeho roka 2012 - aktívnemu starnutiu a solidarity medzi generáciami.
Ďalšie sú venované diskriminácii z dôvodu veku, rodu, etnickej príslušnosti,
sexuálnej orientácie a zdravotného postihnutia.
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Sig. CD 50598
Huttová, Jana - Gyárfášová, Olga - Sekulová, Martina
Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?. / Huttová,
Jana ; Gyárfášová, Olga ; Sekulová, Martina. - 1. vyd. - Bratislava : Nadácia
otvorenej spoločnosti, 2012.
Rómovia * vzdelávanie * školy * školstvo * žiaci rómski * deti rómske *
segregácia * inklúzia * diskriminácia * odporúčania
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v spolupráci s
partnermi v období január až september 2012 realizovala výskum Benefity
inklúzie vo vzdelávaní. Výskumný tím v zložení Jana Huttová (nezávislá
konzultantka), Oľga Gyárfašová (IVO), Martina Sekulová (IVO) vypracoval na
základe výsledkov výskumu rozsiahlu štúdiu Segregácia alebo inklúzia Rómov
vo vzdelávaní: Voľba pre školy?, ktorá sa koncentruje na otázky inklúzie a
exklúzie vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na
základných školách. Na základe výstupov z kvalitatívneho terénneho výskumu
a komparatívnych údajov z medzinárodných, aj slovenských výskumov k
téme, autorky formulujú súbor odporúčaní a možné riešenia na podporu
inkluzívneho vzdelávania. Prípadové štúdie sú súčasťou textu, ktorý účastníci
diskusie dostanú v tlačenej, aj elektronickej podobe.

Články z periodík
Ageing and Society
Warburton, Jeni - Hung Ng, Sik - Shardlow, Steven M.
Social Inclusion in an Ageing World: Introduction to the Special Issue /
Warburton, Jeni ; Hung Ng, Sik ; Shardlow, Steven M.
In: Ageing and Society.- 1/2013, s. 1-15
inklúzia sociálna * ľudia starší * politika starnutia * participácia sociálna *
starnutie
Taylor, Philip - McLoughlin, Christopher - Brooke, Elizabeth - Di Biase, Tia Steinberg, Margaret
Managing Older Workers during a Period of Tight Labour Supply / Taylor,
Philip ; McLoughlin, Christopher ; Brooke, Elizabeth ; Di Biase, Tia ;
Steinberg, Margaret
In: Ageing and Society.- 1/2013, s. 16-43
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pracovníci starší * riadenie ľudských zdrojov * zdroje ľudské * riadenie *
manažment * manažment personálny
Du, Peng
Intergenerational solidarity and old-age support for the social inclusion of
elders in Mainland China: the changing roles of family and government / Du,
Peng
In: Ageing and Society.- 1/2013, s. 44-63
starnutie * inklúzia sociálna * ľudia starší * solidarita medzigeneračná * rodina
* Čína
Buffel, Tine - Phillipson, Chris - Scharf, Thomas
Experiences of neighbourhood exclusion and inclusion among older people
living in deprived inner-city areas in Belgium and England / Buffel, Tine ;
Phillipson, Chris ; Scharf, Thomas
In: Ageing and Society.- 1/2013, s. 89-109
inklúzia sociálna * exklúzia sociálna * vylúčenie sociálne * deprivácia *
chudoba * oblasti chudobné * ľudia starší * menšiny etnické * Belgicko *
Anglicko * vzťahy susedské * susedstvo * oblasti periférne
Scharlach, Andrew E. - Lehning, Amanda J.
Ageing-friendly communities and social inclusion in the United States of
America / Scharlach, Andrew E. ; Lehning, Amanda J.
In: Ageing and Society.- 1/2013, s. 110-136
spoločnosť priateľská k starším ľuďom * ľudia starší * komunita * inklúzia
sociálna * bývanie * Spojené štáty americké
Wild, Kirsty - Wiles, Janine L. - Allen, Ruth E.S.
Resilience: thoughts on the value of the concept for critical gerontology / Wild,
Kirsty ; Wiles, Janine L. ; Allen, Ruth E.S.
In: Ageing and Society.- 1/2013, s. 137-158
reziliencia * gerontológia * gerontológia kritická * nezávislosť * ľudia starší
Nygard, Mikael - Jakobsson, Gunborg
Senior citizens and political participation - evidence from a Finnish regional
study / Nygard, Mikael ; Jakobsson, Gunborg
In: Ageing and Society.- 1/2013, s. 159-180
občania starší * občania * ľudia starší * participácia politická * dobrovoľníctvo *
dobrovoľníctvo občianske * dobrovoľníctvo seniorov * dobrovoľníctvo starších
ľudí * Fínsko * GERDA * údaje z prieskumu * prieskumy
Gilleard, Chris
Renaissance treatises on "successful ageing" / Gilleard, Chris
In: Ageing and Society.- 2/2013, s. 189-215
renesancia * starnutie * starnutie úspešné * humanizmus
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Steeman, E. - Tournoy, J. - Grypdonck, M. - Godderis, J. - Dierckx de
Casterlé, B.
Managing identity in early-stage dementia: maintaining a sense of being
valued / Steeman, E. ; Tournoy, J. ; Grypdonck, M. ; Godderis, J. ; Dierckx
de Casterlé, B.
In: Ageing and Society.- 2/2013, s. 216-242
demencia * ľudia starší * skúsenosti prežité * metodológia kvalitatívna
Phoenix, Cassandra - Griffin, Meridith
Narratives at work: what can stories of older athletes do? / Phoenix,
Cassandra ; Griffin, Meridith
In: Ageing and Society.- 2/2013, s. 243-266
príbehy * naratíva * atléti * športovci * ľudia starší * naratológia sociálna *
cvičenie * dospelí mladí * metódy vizuálne
Raymond, Émilie - Sévigny, Andrée - Tourigny, André - Vézina, Aline Verreault, René - Guilbert, Alexis C.
On the track of evaluated programmes targeting the social participation of
seniors: a typology proposal / Raymond, Émilie ; Sévigny, Andrée ; Tourigny,
André ; Vézina, Aline ; Verreault, René ; Guilbert, Alexis C.
In: Ageing and Society.- 2/2013, s. 267-296
participácia sociálna * programy sociálne * typológia * seniori * ľudia starší
Clarke, Laura Hurd - Bennett, Erica
"You learn to live with all the things that are wrong with you": gender and the
experience of multiple chronic conditions in later life / Clarke, Laura Hurd ;
Bennett, Erica
In: Ageing and Society.- 2/2013, s. 342-360
ľudia starší * ochorenia chronické * zdravie * seniori * starnutie * vek * rod *
gender

Biograf
Holpuch, Petr
Bezdomovectví jako přístup k životu / Holpuch, Petr
In: Biograf.- 54/2011, s. 3-29
bezdomovci * bezdomovectvo * identita * stigma * stigmatizácia * stratégie *
kariéra morálna * politika reintegračná * reintegrácia
Hájek, Martin - Dlouhá, Marie
Interpretační kooperace v biografických textech: Sémiotický přístup k analýze
kolektivní paměti / Hájek, Martin ; Dlouhá, Marie
In: Biograf.- 54/2011, s. 31-54
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kooperácia interpretačná * literatúra biografická * biografie * životopisy *
prístup sémiotický * pamäť kolektívna
Růžička, Michal
Sociální reprodukce bezdomovectví a meze liberálního individualizmu /
Růžička, Michal. In: Biograf.- 54/2011, s. 55-62
bezdomovci * bezdomovectvo * reprodukcia sociálna * individualizmus *
individualizmus liberálny
Kusá, Zuzana
Letný pohľad na identitu / Kusá, Zuzana. In: Biograf.- 54/2011, s. 63-68
bezdomovci * bezdomovectvo
Matoušek, Petr
Život jako přístup k textu : Úvaha o sociální práci a sociologii, o bezdomovcích
a autorech textů / Matoušek, Petr
In: Biograf.- 54/2011, s. 69-76
bezdomovci * bezdomovectvo * práca sociálna * sociológia * písanie textov
Šamánek, Jan
Bezdomovectví : Tíživá životní situace, nebo kuří oko běžného občana? /
Šamánek, Jan
In: Biograf.- 54/2011, s. 77-81
bezdomovci * bezdomovectvo
Lužný, Dušan
Hledání "nové" sociologie náboženství : Na okraj diskuze o redukci a
"redukcionismu" v dosavadní sociologii náboženství / Lužný, Dušan
In: Biograf.- 54/2011, s. 87-100
náboženstvo * sociológia náboženstva * ateizmus * ateizmus vedecký *
konštruktivizmus * konštruktivizmus sociálny * konštruktivizmus sociálny *
redukcionizmus

Bezpečnost a hygiena práce
Kontrolní akce inspekce práce za rok 2011
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 11/2012, s. 6-11
inšpekcia práce * kontroly inšpekcie práce * Česká republika
Neugebauer, Tomáš
Kapitola 9 - Dokumentace BOZP / Neugebauer, Tomáš
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 11/2012, s. 20-23
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BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * dokumentácia BOZP *
predpisy * hodnotenie rizík * kategorizácia prác * dokumentácia prevádzková *
dokumentácia záznamová * doklady
Bělecký, Miroslav
Zastavení mezi řádky kalendária / Bělecký, Miroslav. In: Bezpečnost a
hygiena práce.- 11/2012, s. 24-30
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * ILO * Medzinárodná
organizácia práce * história BOZP
Kontrolní akce inspekce práce za rok 2011 - II. In: Bezpečnost a hygiena
práce.- 12/2012, s. 2-8.
kontrola * kontrola BOZP * akcie kontrolné * inšpekcia práce * kontroly
inšpekcie práce * Česká republika
Belecký, Miroslav
Zastavení mezi řádky kalendária / Belecký, Miroslav. In: Bezpečnost a
hygiena práce.- 12/2012, s. 18-24
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * história BOZP * odbory *
organizácie odborové * zákonník práce
Neugebauer, Tomáš
Kapitola 10 - BOZP při provozování technických zařízení / Neugebauer,
Tomáš. In: Bezpečnost a hygiena práce.- 12/2012, s. 25-27
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zariadenia technické *
prevádzka technických zariadení
Varta, Ondřej - Kysela, Jiří
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení pomocí magnetických
zařízení / Varta, Ondřej ; Kysela, Jiří
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 1/2013, s. 9-11
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zariadenia zdvíhacie *
zariadenia magnetické * úrazy pracovné
Skiba, Jan - Červinková, Dagmar
I umění může bolet / Skiba, Jan ; Červinková, Dagmar. In: Bezpečnost a
hygiena práce.- 1/2013, s. 12-13
poškodenia zdravia * poškodenia zdravia z práce * povolania umelecké *
choroby z povolania * balet

Pomůže ke zlepšení prostředí v našich městech vyhlašování nízkoemisních
zón? In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2013, s. 10-13
prostredie životné * mestá * emisie * zóny nízkoemisné
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Neugebauer, Tomáš
Požadavky na pracovní prostředí / Neugebauer, Tomáš
In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2013, s. 35-37
prostredie pracovné * požiadavky na pracovisko * Zákonník práce * osvetlenie
* podmienky mikroklimatické * požiadavky priestorové * požiadavky technické
* stavenisko * zariadenie sanitárne

Bezpečná práca
Flimel, Marián
Estetika a ergonomický systém firmy / Flimel, Marián
In: Bezpečná práca.- 3/2013, s. 3-6
firmy * prostredie pracovné * pracovisko * estetika * ergonómia * estetika
individuálna * estetika firemná * štandardy firemné * kultúra firemná *
podmienky pracovné
Marejková, Elena - Cisariková, Soňa
Hodnotenie fyzickej záťaže u robotníka pracujúceho s guľatinou v
drevospracujúcom priemysle / Marejková, Elena ; Cisariková, Soňa
In: Bezpečná práca.- 3/2013, s. 7-12
priemysel drevospracujúci * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci *
záťaž fyzická * riziká zdravotné * riziká zdravotné pri práci * manipulácia s
bremenami * výdaj energetický
Marková, Iveta - Mužíková, Marianna
Pracovné a zdravotné riziká súvisiace s expozíciou azbestu / Marková, Iveta ;
Mužíková, Marianna
In: Bezpečná práca.- 3/2013, s. 13-15
azbest * expozícia azbestu * riziká pracovné * riziká zdravotné * BOZP *
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Ondrejková, Ľudmila
Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci / Ondrejková, Ľudmila
In: Bezpečná práca.- 3/2013, s. 16-20
BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * povinnosti zamestnávateľov
* riziká zdravotné * faktory biologické * expozícia biologickým faktorom *
ochrana zdravia
Sklenár, Pavol - Haluška, Rastislav
Zmeny Zákonníka práce / Sklenár, Pavol ; Haluška, Rastislav
In: Bezpečná práca.- 3/2013, s. 21-26
Zákonník práce
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Uherek, Juraj
Bezpečné strechy - fikcia, alebo realita? / Uherek, Juraj
In: Bezpečná práca.- 3/2013, s. 27-30
strechy * požiadavky bezpečnostné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
Gáliková, Teodora Eva - Osina, Oto - Lehotayová, Jarmila
Profesionálne ochorenie u prehliadačky skla / Gáliková, Teodora Eva ; Osina,
Oto ; Lehotayová, Jarmila
In: Bezpečná práca.- 3/2013, s. 32-33
ochorenia profesionálne * choroby z povolania * zaťaženie dlhodobé *
zaťaženie jednostranné * zaťaženie nadmerné * kontrola výrobkov * sklárstvo

Demografie

Kačerová, Eva - Němečková, Michaela
Population Development in the Czech Republic in 2011 / Kačerová, Eva ;
Němečková, Michaela
In: Demografie.- 4/2012, s. 336-355
vývoj populačný svetový * Česká republika * štruktúra veková * pôrodnosť *
rozvodovosť * plodnosť * potratovosť * úmrtnosť * migrácia
Sivková, Olga
Does the Czech System of Financial Support to the Family Provide Any
Incentive to Couples Remaining in Informal Partnership? / Sivková, Olga
In: Demografie.- 4/2012, s. 356-368
plodnosť mimomanželská * rodina * systém daňový * zdaňovanie párov
spoločné * dane * Česká republika * deti narodené mimo manželstva *
spolužitie nemanželské * páry nezosobášené
Fiala, Tomáš - Langhamrová, Jitka
What Rate of Fertility and Migration Would Be Needed for Stable Population
Development in the Czech Republic in This Century? / Fiala, Tomáš ;
Langhamrová, Jitka
In: Demografie.- 4/2012, s. 382-404
starnutie populácie * projekcie populačné * miera pôrodnosti hrubá * migrácia
náhradová * Česká republika * POPULÁCIA

35

Ekonomické rozhľady
Brinčíková, Zuzana
Možnosti využitia systému flexiistoty v Slovenskej republike - porovnanie s
Dánskom / Brinčíková, Zuzana
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2012, s. 403-417
flexiistota * Slovensko * Dánsko * flexibilita * mobilita * sila pracovná * trh
práce * flexicurity
Průša, Ladislav
Financování služeb sociální péče v ČR - teoretická východiska a skutečnost /
Průša, Ladislav
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2012, s. 418-438
služby sociálne * služby sociálnej starostlivosti * Česká republika * východiská
teoretické * výdavky na sociálne služby
Melišek, Igor
Meranie a hodnotenie makroekonomických výsledkov zahraničného obchodu /
Melišek, Igor
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2012, s. 439-451
obchod zahraničný * výsledky makroekonomické * konkurencieschopnosť *
meranie * rast ekonomický
Bikár, Miloš
Otázky riešenia dlhovej krízy v eurozóne / Bikár, Miloš
In: Ekonomické rozhľady.- 4/2012, s. 489-499
konsolidácia fiskálna * konsolidácia rozpočtová * reformy finančné * kríza
dlhová * dlh zahraničný * dlh štátny * politika menová * transakcie derivátové *
deriváty
Mothana Obadi, Saleh - Korček, Matej
Analýza vývoja energetickej bezpečnosti EÚ so zreteľom na ropu a zemný
plyn / Mothana Obadi, Saleh ; Korček, Matej
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2013, s. 7-26
bezpečnosť energetická * Európska únia * ropa * plyn * plyn zemný * mix
energetický
Muchová, Eva - Kálovec, Marek
Dlhová kríza v eurozóne - teoretické pohľady a empirické poznatky / Muchová,
Eva ; Kálovec, Marek
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2013, s. 50-64
kríza dlhová * eurozóna * disciplína fiškálna * udržateľnosť dlhu
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Majtán, Štefan - Nemečková, Soňa
Marketing firiem pôsobiacich v globálnom prostredí / Majtán, Štefan ;
Nemečková, Soňa
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2013, s. 65-76
marketing * marketing globálny * globalizácia * štandardizácia * adaptácia
lokálna * firmy * prostredie globálne
Trnovský, Marek
Aspekty oživenia rastu ekonomiky Slovenskej republiky / Trnovský, Marek
In: Ekonomické rozhľady.- 1/2013, s. 89-100
rast ekonomický * hospodárstvo * Slovensko * prognózy ekonomické * kríza *
kríza ekonomická * zotavovanie sa ekonomické * recesia

Ekonomický časopis
Hindls, Richard - Hronová, Stanislava
Jak indikovat zvraty hospodářského vývoje / Hindls, Richard ; Hronová,
Stanislava
In: Ekonomický časopis.- 8/2012, s. 791-814
vývoj hospodársky * prognózy ekonomické * analýzy ekonomické * HDP *
produkt hrubý domáci * hospodárstvo * ekonomika
Lajčin, Daniel - Frankovský, Miroslav - Štefko, Róbert
Možnosti predikcie správania manažérov pri zvládaní náročných situácií v
manažérskej práci / Lajčin, Daniel ; Frankovský, Miroslav ; Štefko, Róbert
In: Ekonomický časopis.- 8/2012, s. 835-853
manažéri * riadenie * práca manažérska * zvládanie náročných situácií *
situácie náročné * stres
Krpec, Oldřich - Hodulák, Vladan
Sociálně tržní ekonomika jako relevantní koncepce hospodářské politiky ve
21. století / Krpec, Oldřich ; Hodulák, Vladan
In: Ekonomický časopis.- 9/2012, s. 881-898
ekonomika trhová * ekonomika trhová sociálna * ekonomika sociálna * politika
hospodárska * hospodárstvo * 21. storočie * ordoliberalizmus * demokracia
moderná
Poměnková, Jitka
Identifikace hospodářského cyklu / Poměnková, Jitka
In: Ekonomický časopis.- 9/2012, s. 899-917
cyklus hospodársky * modely deterministické * modely stochastické *
ekonomika * hospodárstvo
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Pacáková, Viera - Linda, Bohdan - Sipková, Ľubica
Rozdelenie a faktory najvyšších miezd zamestnancov v Slovenskej republike /
Pacáková, Viera ; Linda, Bohdan ; Sipková, Ľubica
In: Ekonomický časopis.- 9/2012, s. 918-934
mzdy * mzda hrubá * rozdelenie mzdové * analýzy rozdelenia príjmov
Sedliačiková, Mariana - Šatanová, Anna - Foltínová, Alžbeta
Finančný kontroling v teórii a praxi malých a stredných podnikov /
Sedliačiková, Mariana ; Šatanová, Anna ; Foltínová, Alžbeta
In: Ekonomický časopis.- 9/2012, s. 949-966
kontroling * kontroling finančný * nástroje riadenia * podniky malé a stredné *
priemysel drevársky
Morvay, Karol - Okáli, Ivan - Šikulová, Ivana
Zrýchlenie rastu ekonomiky sa znovu odkladá na neurčito : Aktualizácia
výhľadu vývoja slovenskej ekonomiky do roku 2013 / Morvay, Karol ; Okáli,
Ivan ; Šikulová, Ivana
In: Ekonomický časopis.- 9/2012, s. 967-980
rast ekonomický * vývoj ekonomický * Slovensko * tendencie vývojové * kríza
hospodárska * kríza * vývoj sociálno-ekonomický * HDP * prognózy
ekonomické
Dušek, Libor - Janský, Petr
Hodnocení státní podpory stavebního spoření: dopad na úspory a příjmovou
nerovnost / Dušek, Libor ; Janský, Petr
In: Ekonomický časopis.- 10/2012, s. 991-1004
sporenie stavebné * podpora štátna * prémia štátna * hodnotenie * evaluácia *
úspory * nerovnosť príjmová * Česká republika
Pástor, Rudolf
Znalosti a inovácie v sektore informačno-komunikačných technológií / Pástor,
Rudolf
In: Ekonomický časopis.- 10/2012, s. 1024-1040
znalosti * poznatky * inovácie * technológie informačné * technológie
informačné a komunikačné * technológie komunikačné
Miklošík, Andrej - Hvizdová, Eva - Žák, Štefan
Znalostný
manažment
ako
podstatný
determinant
udržateľnosti
konkurencieschopnosti podniku / Miklošík, Andrej ; Hvizdová, Eva ; Žák,
Štefan
In: Ekonomický časopis.- 10/2012, s. 1041-1058
konkurenciechopnosť * manažment * manažment znalostný * podniky *
inovácie
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Hontyová, Kajetana - Ivanová, Pavlína
Aktuálne problémy globálnej hospodárskej krízy a ich možné teoretické i
praktické riešenie / Hontyová, Kajetana ; Ivanová, Pavlína
In: Ekonomický časopis.- 10/2012, s. 1059-1078
kríza * kríza hospodárska * cyklus ekonomický * inovácie * zamestnanosť *
etika * politika fiškálna * politika rozpočtová * politika menová * teórie
ekonomické * prax ekonomická
Pastoráková, Erika - Janíková, Terézia - Brokešová, Zuzana - Ondruška,
Tomáš
Rodové rozdiely vo finančnom rozhodovaní v oblasti životného poistenia na
Slovensku / Pastoráková, Erika ; Janíková, Terézia ; Brokešová, Zuzana ;
Ondruška, Tomáš
In: Ekonomický časopis.- 1/2013, s. 82-100
poistenie životné * rozdiely rodové * muži * ženy * rozhodovanie *
rozhodovanie finančné
Vintrová, Růžena
Konvergenční proces ve středoevropských nových členských státech
Evropské unie a jeho změny v období recese / Vintrová, Růžena
In: Ekonomický časopis.- 2/2013, s. 111-133
konvergencia * Európska únia * krajiny členské * recesia * recesia ekonomická
* kríza * HDP * Česká republika * Maďarsko * Polsko * Slovensko * Slovinsko
Gavurová, Beáta - Hyránek, Eduard
Determinanty rozvoja jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku /
Gavurová, Beáta ; Hyránek, Eduard
In: Ekonomický časopis.- 2/2013, s. 134-154
starostlivosť zdravotná * starostlivosť zdravotná jednodňová * zdravotníctvo *
chirurgia jednodňová
Durdisová, Jaroslava - Mertl, Jan
Evoluce sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče / Durdisová, Jaroslava ;
Mertl, Jan
In: Ekonomický časopis.- 2/2013, s. 155-171
starostlivosť zdravotná * poňatie sociálno-ekonomické * systémy zdravotné *
výdavky verejné * výdavky súkromné * starostlivosť štandardná * starostlivosť
nadštandardná * Česká republika
Vokorokosová, Renáta - Peller, František
Credit to Households. What Impacts the Growth in Slovakia? / Vokorokosová,
Renáta ; Peller, František
In: Ekonomický časopis.- 3/2013, s. 223-234
domácnosti * inštitúcie finančné * banky * príjmy domácností * miera
nezamestnanosti * miera záujmu

39

Hedija, Veronika
Vhodnost přijetí jednotné měny euro v nových členských státech Evropské
unie: aplikace teorie optimálních měnových oblastí / Hedija, Veronika
In: Ekonomický časopis.- 3/2013, s. 235-250
Európska únia * Európska menová únia * euro * oblasť menová optimálna *
kurzy mien * kurzy * mena
Ignjatijevic, Svetlana - Ćirić, Maja - Carić, Marko
International Trade Structure of Countries from the Danube Region:
Comparative Advantage Analysis of Export / Ignjatijevic, Svetlana ; Ćirić,
Maja ; Carić, Marko
In: Ekonomický časopis.- 3/2013, s. 251-269
obchod medzinárodný * štruktúra obchodu * export * vývoz * expanzia * región
dunajský * Dunaj * ekonomika
Gonda, Vladimír
Energetické záujmy Európskej únie a Ruska / Gonda, Vladimír
In: Ekonomický časopis.- 3/2013, s. 297-322
energetika * záujmy energetické * Európska únia * Rusko * bezpečnosť
energetická * stratégia energetická * Európa 2020 * diverzifikácia
energetických zdrojov * ropa * plyn * región kaspický * Ázia stredná * zdroje
energetické

Empatia
Kusá, Jolana
Poradenská propedeutika / Kusá, Jolana
In: Empatia.- 1/2013, s. 8-10
propedeutika poradenská * poradenstvo * poradenstvo rodinné
Mastelová, Dagmar - Bražinová, Alexandra
Rozvodovosť a vybrané duševné poruchy v Slovenskej republike / Mastelová,
Dagmar ; Bražinová, Alexandra
In: Empatia.- 1/2013, s. 18-26
rozvodovosť * poruchy duševné * poruchy afektívne * alkoholizmus * poruchy
neurotické
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Fórum sociální politiky
Vidovićová, Lucie
Představy o starobním důchodu a jeho časování - vliv legislativy, práce a
rodiny / Vidovićová, Lucie
In: Fórum sociální politiky.- 2/2013, s. 2-9
dôchodcovia * dôchodok starobný * odchod do dôchodku * predstavy o
dôchodku * ľudia starší * starnutie * časovanie odchodu do dôchodku *
starnutie aktívne
Loužek, Marek
Důchodová reforma v ČR po roce 2010 / Loužek, Marek
In: Fórum sociální politiky.- 2/2013, s. 10-17
reformy dôchodkové * Česká republika * dôchodky * legislatíva * analýzy
Španková, Jana - Grenčíková, Adriana
Novely vybraných zákonov a ich dopad na cenu práce / Španková, Jana ;
Grenčíková, Adriana
In: Fórum sociální politiky.- 2/2013, s. 18-22
cena práce * legislatíva * novely zákonov * Zákonník práce * práca na dohodu
* dôchodok predčasný * mzdy * odvody * práca brigádnická
Liberdová, Eva
Přístup občanů se sluchovým postižením k dostupným službám komerčních
subjektů / Liberdová, Eva
In: Fórum sociální politiky.- 2/2013, s. 23-26
občania so sluchovým postihnutím * postihnutie sluchové * postihnutie
zdravotné * prístup k bankovým službám * služby bankové * komunikácia *
bezbariérovosť * dostupnosť
Šimpach, Ondřej - Langhamrová, Jitka
Extrapolace trendů pohybů výdělků. Predikce výdělků ve vybraných odvetvích
nevýrobní sféry / Šimpach, Ondřej ; Langhamrová, Jitka
In: Fórum sociální politiky.- 3/2013, s. 2-12
mzdy hrubé * mzdy mesačné priemerné * mzdy priemerné * hospodárstvo
národné * sféra nevýrobná * správa verejná * obrana * zamestnanci verejnej
správy * vzdelávanie * zamestnanci školstva * zdravotníctvo * kultúra * indexy
bazické
Repková, Kvetoslava
Zlé zaobchádzanie v opatrovateľských vzťahoch - východiská pre verejné
politiky / Repková, Kvetoslava
In: Fórum sociální politiky.- 3/2013, s. 13-16
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ľudia starší * ľudia starší závislí * ľudia starší odkázaní * opatrovanie starších
ľudí * vzťahy opatrovateľské * vzťahy opatrovateľské neformálne *
opatrovateľstvo rodinné * zaobchádzanie zlé * prevencia * opatrovatelia
neformálni
Petrová Kafková, Marcela
Užívání prostoru a venkovní mobilita městských seniorů / Petrová Kafková,
Marcela
In: Fórum sociální politiky.- 3/2013, s. 19-23
seniori * ľudia starší * mesto * život v meste * starnutie * mobilita * mobilita
vonkajšia * pohyb * prostredie mestské * prostriedky mobility
Bočková, Lenka
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 /
Bočková, Lenka
In: Fórum sociální politiky.- 3/2013, s. 24-26
plán akčný národný * starnutie aktívne * starnutie pozitívne
Dohnalová, Marie
Indikátory sociálního podniku / Dohnalová, Marie
In: Fórum sociální politiky.- 3/2013, s. 26-29
podniky sociálne * ekonomika sociálna * Česká republika * výskum *
indikátory ekonomické * indikátory sociálne * definícia sociálneho podniku
Kotrusová, Miriam - Dobiášová, Karolína
Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory
Kotrusová, Miriam ; Dobiášová, Karolína
In: Fórum sociální politiky.- 6/2012, s. 2-8
Česká republika * starostlivosť o seniorov * starostlivosť o starších ľudí
starostlivosť domáca * starostlivosť formálna * starostlivosť inštitucionálna
služby sociálne pobytové * starostlivosť dlhodobá * refamilializácia
deinštitucionalizácia * rodina * situácia sociálna
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*

Kalíšková, Klára
Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového a sociálního
systému / Kalíšková, Klára
In: Fórum sociální politiky.- 6/2012, s. 9-17
motivácia pracovná * ženy * systém daňový * systém sociálny * dopady
ekonomické * participácia žien na trhu práce * trh práce * zamestnanosť žien *
dane * ženy pracujúce * ženy nepracujúce
Průša, Ladislav
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb na území správního
obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností / Průša, Ladislav
In: Fórum sociální politiky.- 6/2012, s. 23-25
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služby sociálne * potreba sociálnych služieb * starnutie populácie * plánovanie
sociálnych služieb * starostlivosť sociálna * Písek * Česká republika
Břečková, Gabriela - Kajanová, Alena
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů
vyšších odborných škol / Břečková, Gabriela ; Kajanová, Alena
In: Fórum sociální politiky.- 6/2012, s. 26-28
podpora sociálna * žiaci rómski * žiaci stredných škôl * študenti vyšších
odborných škôl * znevýhodnenie sociálne * žiaci sociálne znevýhodnení

Mládež a spoločnosť
Macháček, Ladislav
Desať rokov občianskeho hnutia mládeže a posilnenie jej participácie /
Macháček, Ladislav
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2012, s. 3-5
participácia mládeže * mládež * hnutie občianske
Brozmanová Gregorová, Alžbeta - Nemcová, Lívia - Zolyomiová, Patrícia
Autonómia mladých ľudí na Slovensku - vybrané zistenia výskumu /
Brozmanová Gregorová, Alžbeta ; Nemcová, Lívia ; Zolyomiová, Patrícia
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2012, s. 6-18
autonómia mládeže * mládež * politika mládežnícka * Európa * Slovensko *
výskumy reprezentatívne
Macháček, Ladislav - Bartoš, František - Palásek, Vítězslav
Mládež a pravicový extrémizmus na Slovensku / Macháček, Ladislav ; Bartoš,
František ; Palásek, Vítězslav
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2012, s. 19-36
mládež * extrémizmus pravicový * prieskumy sociologické * pravica * rasizmus
Poláková, Eva - Spálová, Lucia - Szabo, Peter
Facebook - nástroj diskriminácie Rómov / Poláková, Eva ; Spálová, Lucia ;
Szabo, Peter
In: Mládež a spoločnosť.- 4/2012, s. 37-45
Rómovia * diskriminácia * diskriminácia etnická * diskriminácia Rómov *
facebook * menšiny etnické * stereotypizácia * postoje * monitoring na
sociálnych sieťach * siete sociálne
Macháček, Ladislav
Poznanie a porozumenie mladej generácie na Slovensku: 2002 - 2013 /
Macháček, Ladislav
In: Mládež a spoločnosť.- 1/2013, s. 3-15
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generácia mladá * mládež * výskum mládeže * výskumy empirické * politika
mládežnícka
Emmerová, Ingrid
Rizikové správanie detí a mládeže vyplývajúce z používania moderných
technológií / Emmerová, Ingrid
In: Mládež a spoločnosť.- 1/2013, s. 16-24
technológie moderné * technológie informačné * technológie nové * mládež *
deti * správanie rizikové * šikanovanie * kyberšikanovanie * internet
Ponížilová, Tereza
Mediace / Ponížilová, Tereza
In: Mládež a spoločnosť.- 1/2013, s. 35-46
mediácia * komunikácia * dohoda * princípy mediácie
Žitniaková Gurgová, Beata
Preferované štýly humoru u stredoškolákov / Žitniaková Gurgová, Beata
In: Mládež a spoločnosť.- 1/2013, s. 47-52
humor * štýly humoru * študenti SŠ * študenti stredoškolskí * študenti
stredných škôl

Policy Brief IVPR

Gerbery, Daniel
Rómovia a trh práce / Gerbery, Daniel
In: Policy Brief IVPR.- 1/2013, s. 4-8
Rómovia * trh práce * aktivita pracovná * nezamestnanosť * nezamestnanosť
Rómov * vylúčenie z trhu práce * skupiny marginalizované
Filadelfiová, Jarmila
Príjmy sociálne vylúčených rómskych domácností a ich čerpanie / Filadelfiová,
Jarmila
In: Policy Brief IVPR.- 1/2013, s. 9-12
Rómovia * skupiny marginalizované * príjmy * príjmy a výdavky domácností *
domácnosti rómske * deprivácia materiálna * chudoba
Škobla, Daniel
Európsky sociálny fond na Slovensku a Rómovia / Škobla, Daniel
In: Policy Brief IVPR.- 1/2013, s. 13-16
európsky sociálny fond * Rómovia * skupiny marginalizované * monitorovanie
* evaluácia * projekty ESF

44

Repková, Kvetoslava - Konečný, Bruno
Dlhodobá starostlivosť - komplikovaný aspekt európskeho občianstva? /
Repková, Kvetoslava ; Konečný, Bruno
In: Policy Brief IVPR.- 2/2013, s. 2-16
starostlivosť dlhodobá * Európsky rok občanov 2013 * občianstvo európske *
migrácia pracovná * koordinácia sociálneho zabezpečenia

Právny obzor

Švidroň, Ján
Právna zodpovednosť za porušenie dobrých mravov / Švidroň, Ján
In: Právny obzor.- 1/2013, s. 3-23
porušenie dobrých mravov * zodpovednosť právna * právo * morálnosť *
mravy dobré * mravnosť
Jalč, Adrián
Teoretickohistorický pohľad na prezumpciu neviny v trestnom konaní / Jalč,
Adrián
In: Právny obzor.- 1/2013, s. 24-34
prezumpcia neviny * konanie trestné * právo trestné * história práva
Kukliš, Ľuboš
Test proporcionality a štrukturálne aspekty kolízie základných práv / Kukliš,
Ľuboš
In: Právny obzor.- 1/2013, s. 50-66
práva základné * ústava * proporcionalita
Pavelková, Bronislava
Právo rodičov na zmenu mena dieťaťa a právo dieťaťa na zachovanie svojej
identity / Pavelková, Bronislava
In: Právny obzor.- 1/2013, s. 67-85
práva rodičovské * práva dieťaťa * deti * právo na meno * zmena mena *
rodina * deti adoptované * Ústava SR * Dohovor o právach dieťaťa * Európsky
dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd * matrika
Hodás, Milan
Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu (inter arma silent leges) / Hodás,
Milan
In: Právny obzor.- 3/2013, s. 201-221
sloboda * bezpečnosť * práva ľudské * vývoj historický * právo * štát právny *
terorizmus
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Výboch, Ján
Niektoré otázky rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách z
pohľadu posudzovania ich prijateľnosti / Výboch, Ján
In: Právny obzor.- 3/2013, s. 240-262
konanie rozhodcovské * právo občianske * zmluvy spotrebiteľské * spotrebiteľ
* spotrebitelia
Kurilovská, Lucia - Lenhartová, Katarína
EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície / Kurilovská, Lucia ; Lenhartová,
Katarína
In: Právny obzor.- 3/2013, s. 263-270
Európska únia * justícia * justícia restoratívna * probácia * mediácia * zmluva
Amsterdamská * zmluva Maastrichtská * zmluva Parížska * zmluva
Lisabonská * tresty alternatívne
Klimek, Libor - Klimek, Richard
Genéza vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v
EÚ / Klimek, Libor ; Klimek, Richard
In: Právny obzor.- 3/2013, s. 271-292
uznávanie vzájomné * rozhodnutia súdne * Európska únia * zmluva
Lisabonská * súdnictvo * súdy * právo

Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Bobáková, Monika
Prežívanie záťažových situácií a emočná inteligencia nadaných detí /
Bobáková, Monika
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2013, s. 21-35
situácie záťažové * deti nadané * stres * emócie * inteligencia emočná *
zvládanie * nadanie
Lorincová, Tatiana - Barinková, Karolína
Sebaúčinnosť, výkonová motivácia a ich vzťah k rozvoju nadania / Lorincová,
Tatiana ; Barinková, Karolína
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2013, s. 36-53
sebaúčinnosť * motivácia * motivácia výkonová * nadanie
Kačmárová, Monika
Kvalita života pubescentov v kontexte kvality života v školskej triede /
Kačmárová, Monika
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2013, s. 54-69
kvalita života * žiaci * trieda školská * dospievanie * puberta * deti * mládež
dospievajúca
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Zborteková, Katarína
Trendy vo vývine niektorých kognitívnych funkcií žiakov so sluchovým
postihnutím v priebehu ich integrovaného vzdelávania / Zborteková, Katarína
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2013, s. 70-81
vzdelávanie integrované * postihnutie sluchové * deti so sluchovým
postihnutím * vývin kognitívny
Papšová, Miroslava
Školská úspešnosť detí z detských domovov a ich postoj ku škole / Papšová,
Miroslava
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 1/2013, s. 82-94
deti * deti z detských domovov * výchova náhradná * domovy detské *
transformácia * úspešnosť školská * postoj ku škole * vek mladší školský * vek
školský mladší
Gondec, Monika - Bianchi, Gabriel
Minoritné diskurzy zvádzania / Gondec, Monika ; Bianchi, Gabriel
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2012, s. 287-314
zvádzanie * sexualita * zdravie sexuálne * diskurz * analýza diskurzu *
Rómovia * ľudia mladí
Potměšilová, Petra - Fojtíková Roubalová, Marcela
Supervize jako forma podpory pedagogických pracovníků v práci /
Potměšilová, Petra ; Fojtíková Roubalová, Marcela
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2012, s. 353-367
supervízia * učitelia * pedagógovia * pracovníci pedagogickí * proces
výchovno-vzdelávací * proces vzdelávací
Piktorová, Linda
Ponímanie smrti deťmi so život ohrozujúcim ochorením / Piktorová, Linda
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2012, s. 368-378
detstvo * deti * hra * choroba * smrť * ponímanie smrti

Slovenská štatistika a demografia
Šprocha, Branislav
Vnútorné sťahovanie osôb na Slovensku podľa najvyššieho ukončeného
vzdelania / Šprocha, Branislav
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2012, s. 3-21
sťahovanie vnútorné * migrácia vnútorná * Slovensko * vzdelanie dosiahnuté *
intenzita migrácie * toky migračné
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Vlačuha, Róbert
EU SILC - prierezový a longitudinálny aspekt chudoby / Vlačuha, Róbert
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2012, s. 22-32
EU SILC * chudoba * komponent prierezový * miera rizika chudoby *
komponent longitudinálny * miera pretrvávajúceho rizika chudoby
Madzinová, Michaela - Bystrická, Silvia
Sociálno-priestorová situácia a pocit subjektívnej chudoby vo vybraných
regiónoch Slovenska / Madzinová, Michaela ; Bystrická, Silvia
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2012, s. 33-50
transformácia sociálno-priestorová * chudoba * príjem * domácnosti * výdavky
* regióny
Šoltés, Erik - Šoltésová, Tatiana
Kvantifikácia vplyvu relevantných faktorov na výskyt chudoby v slovenských
domácnostiach v rokoch 2005 - 2010 : 2. časť / Šoltés, Erik ; Šoltésová,
Tatiana
In: Slovenská štatistika a demografia.- 4/2012, s. 51-66
EU SILC * hranica rizika chudoby * chudoba * chudoba domácností
monetárna * regresia logistická
Vojtková, Mária
Zhlukovanie a profilovanie segmentov domácností SR na základe výdavkov /
Vojtková, Mária
In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2013, s. 3-15
zhlukovanie * segmentácia * domácnosti * Štatistika rodinných účtov * účty
rodinné * profilovanie * výdavky
Urban, David
Vybrané sociálne aspekty materstva a detstva v rómskych komunitách /
Urban, David
In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2013, s. 49-59
materstvo * detstvo * rodina * deti * Rómovia * komunity rómske * prostredie
sociálne * kultúra * podmienky sociálno-ekonomické

Olexa, Milan - Sivašová, Daniela
Demografická premena populácie v súčasnom svete / Olexa, Milan ;
Sivašová, Daniela
In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2013, s. 60-75
POPULÁCIA * úmrtnosť * plodnosť * pôrodnosť * migrácia * vek priemerný *
nádej dožitia * medián vekový * starnutie demografické * Európa * Slovensko
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Sociální práce / Sociálna práca

Keller, Jan
K čemu slouží reformy : Esej / Keller, Jan
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 6-8
reformy sociálne * reformy * reforma dôchodková
Janebová, Radka - Vrbický, Jan
Měla by sociální práce na obecních úřadech ohrozit neziskové organizace? /
Janebová, Radka ; Vrbický, Jan
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 15-18
práca sociálna * organizácie neziskové * úrady obecné * obce
Baláž, Roman
Cílem současné sociální reformy je omezit výdaje v oblasti sociální politiky :
Rozhovor s: Petr Víšek, Národní centrum sociálních studií / Baláž, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 19-24
reformy sociálne * výdavky * politika sociálna * výdavky na sociálnu ochranu *
politika * zmeny v sociálnej politike * riziká sociálne * práca sociálna
Langstein, Karol
Deti v sociálnej a krízovej intervencii / Langstein, Karol
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 40-42
deti * intervencia krízová * intervencia sociálna * bezdomovectvo
Pelikánová, Iva
Sociální aspekty přechodu studentů ze vzdělávání do zaměstnání [Social
Aspects of Students in their Transition from Education to Employment] /
Pelikánová, Iva
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 53-63
spoločnosť vzdelanostná * kapitál sociálny * kapitál kultúrny * kapitál ľudský *
kapitál ekonomický * kapitál symbolický * nerovnosť sociálna * práca sociálna
* trh práce * vzdelávanie profesné * etnografia
Lulei, Martin - Hrozenská, Martina
Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci a ich kontext a štruktúra
[Academic Argumentative Essays and its Context and Structure in Social
Work] / Lulei, Martin ; Hrozenská, Martina
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 64-67
eseje akademické * kompetencie profesionálne * práca sociálna
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Kaňák, Jan
Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů na
oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování / Kaňák,
Jan
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 68-80
zodpovednosť * rozhodovanie * dilemy * oddelenia sociálnoprávnej ochrany *
deti * štruktúra zodpovednosti * ochrana detí sociálnoprávna
Šrajer, Jindřich
Etika a požadavek komplexnosti v sociální práci / Šrajer, Jindřich
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 81-88
etika * komplexnosť sociálnej práce * komplexnosť * práca sociálna *
pracovníci sociálni * dôstojnosť ľudská * zdravie * zdravotníctvo
Křišťan, Alois - Urban, David
Náboženské interpretace motivující k sociální práci / Křišťan, Alois ; Urban,
David
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2012, s. 89-97
práca sociálna * interpretácie náboženské * poňatie Boha * poňatie človeka *
poňatie viery * viera * náboženstvo
Zvonařová, Marcela
Příklady problémů ve vztazích mezi generacemi v rodinách s týraným,
zneužívaným nebo zanedbávaným dítětem / Zvonařová, Marcela
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 7-10
rodina * výchova * výchova dieťaťa * zanedbávanie deti * zneužívanie detí *
kazuistika * vzťahy rodinné
Janebová, Radka
"S chlapcem by měl pracovat muž..." - kritická reflexe "pozitivního mužského
vzoru" v sociání práci / Janebová, Radka
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 16-29
práca sociálna * gender * roly sociálne * vzor mužský
Grollová, Eva
Jak usnadnit soužití a pomoc mezi generacemi v rodiné úpravou bydlení /
Grollová, Eva
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 30-33
solidarita medzigeneračná * spolužitie medzigeneračné * úprava bývania *
ľudia starší * seniori * rodina
Baláž, Roman
Silný pomáhající stát udělal člověka méně závislným na pomáhajících dětech :
Rozhovor s: prof. Ivo Možný, sociológ / Baláž, Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 33-36
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rodina * štát sociálny * deti * vzťahy medzigeneračné * vzťahy rodinné *
solidarita medzigeneračná
Polášková, Eva
Některá specifika mezigeneračních vztahů v plánovaných lesbických rodinách
/ Polášková, Eva
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 36-38
rodiny lesbické * rodiny homosexuálne * homosexualita * lesby * deti * rodina *
výchova detí * vzťahy medzigeneračné * matky biologické * matky sociálne *
práca sociálna
Vávrová, Soňa
Pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory
jako totální instituce / Vávrová, Soňa
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 39-46
služby pobytové pre seniorov * služby pobytové pre osoby so zdravotným
postihnutím * služby pobytové * inštitúcie pobytové * služby sociálne *
zariadenia sociálnych služieb * deinštitucionalizácia * transformácia sociálnych
služieb
Repková, Kvetoslava
Centrum pre edukáciu a výskum seniorov : Profil / Repková, Kvetoslava
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 49-50
Centrum pre edukáciu a výskum seniorov * ľudia starší * výskum o starnutí
Shmidt, Victoria
Transformace ochrany dětí: překrásný nový svět... / Shmidt, Victoria
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 56-58
ochrana detí * transformácia * Česká republika * rodina * starostlivosť
inštitucionálna
Kappl, Miroslav
Hledání možností mezigenerační solidarity v oblasti nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež v České republice / Kappl, Miroslav
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 59-66
zariadenia nízkoprahové * zariadenia nízkoprahové pre deti a mládež * deti *
mládež * Česká republika * práca komunitná * výchova neformálna * výchova
k občianstvu * solidarita medzigeneračná * kapitál sociálny
Punová, Monika
Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží / Punová, Monika
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 67-75
reziliencia * práca s mládežou * perspektíva posilňujúca * model vývojový *
prístup ekologický * práca sociálna
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Szotáková, Markéta
Nevidomé matky a jejich vidomé děti / Szotáková, Markéta
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 76-88
solidarita medzigeneračná * matky nevidiace * matky * deti * vzťahy * dôvera *
osoby so zrakovým postihnutím * osoby nevidiace * vzťahy * rodina
Kubalčíková, Kateřina
Podpora neformálních pečovatelů v podmínkách poskytování sociálních
služeb pro seniory v ČR: příklad Pečovatelské služby / Kubalčíková, Kateřina
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 89-101
služby sociálne * ľudia starší * seniori * služba opatrovateľská * starostlivosť
neformálna
Havlíková, Jana
Mezigenerační vzájemná výpomoc v českých rodinách vyššího věku a její
srovnání s vybranými evropskými zeměmi / Havlíková, Jana
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 102-112
pomoc medzigeneračná * solidarita medzigeneračná * Česká republika *
rodiny vyššieho veku * ľudia starší * seniori * rodina * porovnania
medzinárodné * porovnania európske * populácia nad 50 rokov * výmena
pomoci * pomoc
Hubíková, Olga
Přímé platby za péči v kontextu nevyjasněného statusu neformální péče /
Hubíková, Olga
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 113-125
starostlivosť neformálna * platby priame * platby za starostlivosť *
opatrovatelia neformálni * reciprocita v rodine * solidarita medzigeneračná
Kitliňská, Jana
Dobrovolnictví jako příležitost k mezigeneračnímu učení / Kitliňská, Jana
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 126-133
dobrovoľníctvo * učenie medzigeneračné * mládež * seniori * ľudia starší
Baláž, Roman
Společenské kontexty sociální práce a jejich vliv na práci s cizinci / Baláž,
Roman
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2012, s. 134-149
práca sociálna * práca sociálna s cuzincami * cudzinci * kontext spoločenský *
manažment starostlivosti * mcdonaldizácia
Vilímková, Lucie
Podporované zaměstnávání je cestou k pracovnímu uplatnění v běžném
prostředí / Vilímková, Lucie
In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2013, s. 18-20
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