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Knihy 

 

Sig. 50356 

Alner, Juraj 

Škola v Európe - Európa v škole : Doplnkový učebný text pre stredné školy.  / Alner, Juraj. - 1. vyd. - Bratislava : Úrad vlády 

SR, 2007. - 136 s. - (Mladí v EÚ). - ISBN 978-80-88707-88-2. 

Európa * Európska únia * integrácia * Slovensko * krajiny európske * krajiny EÚ * euro * politika 

Kniha sa pre mládež pútavou formou zaoberá historickým vývojom, obsahom a budúcnosťou európskej integrácie. 

Publikácia je ako doplnkový učebný text distribuovaná na všetky stredné školy, ako aj zdarma poskytovaná v rámci 

informačných aktivít Zastúpenia Európskej komisie a Úradu vlády SR. Stredoškoláci budú učebnicu o EÚ používať od 

septembra 2007. Na rozdiel od množstva brožúr, ktoré sú bežne dostupné, nový doplnkový učebný text je písaný 

neformálnym a subjektívnejším štýlom, ktorý má priblížiť Európsku úniu študentom a vytvoriť na školách európsku 

atmosféru. Kniha navyše obsahuje aj študijného sprievodcu pre učiteľov a množstvo aktivít a hier. Text má tak vytvárať 

priestor na diskusiu a stimulovať záujem o Európu. 

Sig. 50330 

Fridrich, Branislav - Jančo, Milan - Mokrá, Lucia - Siman, Michael 

Analýza dočasných vyrovnávacích opatrení v Slovenskej republike a návrhy de lege ferenda.  / Fridrich, Branislav ;  Jančo, 

Milan ;  Mokrá, Lucia ;  Siman, Michael. - Bratislava : Euroiuris, 2011. - 100 s. - ISBN 978-80-89406-10-4. 

opatrenia vyrovnávacie * opatrenia vyrovnávacie dočasné * zaobchádzanie rovnaké * diskriminácia * Antidiskriminačný 

zákon * diskriminácia pozitívna * úprava právna * ženy * skupiny znevýhodnené * odmeňovanie rovnaké * odstránenie 

diskriminácie * diskriminácia rasová * diskriminácia rodová * diskriminácia zdravotne postihnutých 

Predkladaná analýza si kladie za ciele komplexne definovať systém rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie a 

aplikáciu pozitívnych opatrení (nie pozitívnej diskriminácie) v európskych krajinách. V samostatnej časti autori porovnávajú 

systém dočasných vyrovnávacích opatrení v troch krajinách Európskej únie - vo Veľkej Británii s najrozpracovanejším a 

úspešným systémom, vo Francúzsku, ktoré zvolilo systém kvót, ktoré môžu byť považované viac za nástroj pozitívnej 

diskriminácie ako za dočasné vyrovnávacie opatrenia, a v Českej republike, ktorá až od roku 2009 aplikuje antidiskriminačný 

zákon. Uvedené právne úpravy boli inšpiráciou pre návrhy de lege ferenda obsiahnuté v štvrtej časti tejto analýzy, pričom 

návrhy samotné rešpektujú ústavné tradície Slovenskej republiky, záväzky vyplývajúce z členstva v Európskej únii, ale 

zároveň ponúkajú zodpovedným orgánom priestor pre úvahy o zmene aplikácie politiky rovnosti z integračnej politiky do 

politiky aplikácie dočasných vyrovnávacích opatrení. 

Sig. 50331 

Second Biennial Report on Social Services of General Interest. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 

2011. - 124 s. - (Social Europe). - ISBN 978-92-79-20232-2. 

služby sociálne * služby zdravotné * zdravie * sektor sociálnych služieb * výdavky na sociálne služby * výdavky na 

zdravotníctvo * kvalita sociálnych služieb * bývanie sociálne * starostlivosť dlhodobá 
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Správa je kľúčovým nástrojom monitoringu sektora sociálnych služieb a zaštítenia dialógu na európskej úrovni. Poskytuje 

aktualizáciu dát o ekonomike a zamestnanosti. Podáva prehľad rôznych iniciatív implementovaných v rámci Európy, 

týkajúcich sa zvyšovania kvality sociálnych služieb v súvislosti s European Quality Framework. 

Sig. 50332 

Demography Report 2010 : Older, more numerous and diverse Europeans. - Luxembourg : Publications Office of the 

European Union, 2011. - 180 s. - (European Commission). - ISBN 978-92-79-17603-6. 

demografia * Európska únia * Európa * krajiny európske * trendy demografické * populácia * starnutie populácie * 

pôrodnosť * úmrtnosť * migrácia * štruktúra demografická * rodiny * migranti * imigranti 

V demografickej správe vypracovanej v spolupráci s Eurostatom sa uvádza, že Európania žijú dlhšie a zdravšie. Zároveň sa v 

nej ukazuje, že počet obyvateľov EÚ nad 60 rokov sa každoročne zvyšuje o 2 milióny, a teda sa štruktúra európskej 

populácie naďalej mení. V správe sa potvrdzujú najnovšie trendy, pričom sa uvádzajú nové údaje týkajúce sa pôrodnosti, 

strednej dĺžky života a migrácie s osobitným dôrazom na mobilitu a migráciu. Ukazuje sa mierny vzostup pôrodnosti a 

stúpajúca stredná dĺžka života, ktorá sa každým rokom predlžuje o dva až tri mesiace. Európska únia sa takisto stáva 

rozmanitejšou, menia sa modely rodiny, a tiež čoraz viac mladých Európanov uvádza pracovné skúsenosti získané v inom 

členskom štáte. Viac než kedykoľvek predtým je zrejmé, že v politikách EÚ je potrebné tento vývoj zohľadňovať. Aktuálne 

údaje zo správy sú vhodným podkladom diskusií o demografickej zmene vedených na európskej úrovni. 

 

Sig. 50333 

Corporate Social Responsibility : National Public Policies in the European Union. - Luxembourg : Publications Office of the 

European Union, 2011. - 73 s. - (Social Europe). - ISBN 978-92-79-19720-8. 

zodpovednosť sociálna * zodpovednosť sociálna korporátna * zodpovednosť sociálna spoločná * zodpovednosť podnikov * 

zodpovednosť firiem sociálna * politika verejná * Európska únia 

Stručný prehľad zaujímavých príkladov verejných a vládnych iniciatív v oblasti spoločenskej / sociálnej zodpovednosti 

podnikov jednotlivých členských krajín EÚ. Každá z nich má vlastnú špecifickú politiku priorít v rámci SZP, ktoré odrážajú 

rozdielny národný kontext a kultúru. Ich ciele sú však rovnaké: šírenie a podpora dialógu všetkých zúčastnených skupín a 

partnerstiev verejného a súkromného sektora; zvyšovanie transparentnosti a dôveryhodnosti SZP aktivít a nástrojov; 

zvyšovanie povedomia; šírenie dobrých príkladov v praxi a ich oceňovanie; zabezpečenie jasnejšieho a konzistentnejšieho 

prepojenia medzi cieľmi trvalej udržateľnosti a verejnej politiky. Prehľad iniciatív každej krajiny je rozdelený podľa vyššie 

uvedených cieľov a predstavuje jedinečný zdroj informácií, ktoré sú inak roztrúsené a nie vždy bežne dostupné. 

 

Sig. 50334 

Industrial Relations in Europe 2010. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - 225 s. - (Social 

Europe). - ISBN 978-92-79-17861-0. 

vzťahy pracovnoprávne * vyjednávanie kolektívne * partnerstvo sociálne * organizácie odborové * právo * Európska únia * 

štáty členské * kríza ekonomická * kríza * mzdy * mzda minimálna * ekonomika * ekonomika nízko-uhlíková 

Z obsahu: Trendy v oblasti európskych priemyselných vzťahov - pracovnoprávnych vzťahov v prvej dekáde 21. storočia. 

Kríza - výzvy a perspektívy sociálneho partnerstva. Vyrovnávanie sa s dôsledkami krízy - zodpovednosť sociálneho partnera. 

Flexibilizácia miezd a minimálna mzda. Pracovnoprávne vzťahy a prechod na nízko-uhlíkovú ekonomiku. Vývoj európskeho 

sociálneho dialógu 2008 - 2010. Prehľad európskej legislatívy 2008 - 2010. 
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Sig. 50335 

Report on Progress on Equality between Women and Men in 2010 : The Gender Balance in Business Leadership. - 

Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - 61 s. - (European Commission). - ISBN 978-92-79-17789-7. 

rovnosť * rovnosť rodová * ženy * muži * Európska únia * rovnováha rodová * riadenie obchodné * manažment * riadenie  

Táto správa je prvou výročnou správou predloženou po prijatí stratégie Európa 2020 a novej stratégie Komisie pre rovnosť 

žien a mužov. Opisuje sa v nej najnovší vývoj v oblasti rodovej rovnosti v EÚ a predkladá sa štatistika zo všetkých oblastí, na 

ktoré sa vzťahuje, ako aj najnovší vývoj v členských štátoch. Obsahuje zistenia týkajúce sa aktuálneho stavu piatich 

prioritných oblastí Charty žien a stratégie, konkrétne: rovnakej ekonomickej nezávislosti; rovnakej odmeny za rovnakú 

prácu a prácu rovnakej hodnoty; rovnosti pri prijímaní rozhodnutí; dôstojnosti, nedotknuteľnosti osôb a konca násilia 

založeného na rodovej príslušnosti; a rodovej rovnosti mimo Únie. Komisia túto správu predloží na zasadnutí Rady EPSCO v 

marci 2011 a táto správa bude základom pre diskusie v rámci dialógu o rodovej rovnosti. 

Sig. 50336 

2009 Yearbook : Living and Working in Europe. - Luxembourg : OOPEC/EFILWC, 2010. - 55 s. - (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions). - ISBN 978-92-897-0868-5. 

práca * podmienky pracovné * vzťahy pracovnoprávne * čas pracovný * dopady krízy * krajiny európske * kvalita života * 

hospodárstvo * kríza ekonomická * kríza 

Cieľom tejto ročenky je vyhodnotiť kľúčové zistenia Eurofoundu za rok 2009. Ročenka za rok 2009, ktorá sa najskôr uverejní 

ako súčasť štvorročného pracovného programu Eurofoundu s názvom Lepšia práca, lepší život, môže vzhľadom na široký 

rozsah každoročne vykonanej práce poskytnúť len čiastočný obraz o zisteniach výskumu Eurofoundu. Ako však ukazuje 

letmý pohľad na ročenku, výskumu Eurofoundu v jednotlivých odborných oblastiach dominoval vplyv recesie. Navyše 

pravidelný dlhodobý výskum Eurofoundu preukázal svoju užitočnosť, keď upozornil na zmeny, ktoré sa uskutočnili od 

začiatku hospodárskeho poklesu do súčasnosti. 

Sig. 50344 

Meztický, Václav 

Perspektivy globalizace.  / Meztický, Václav. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2011. - 226 s. - ISBN 978-80-7369-846-3. - ISSN 1725-

0544 

globalizácia * perspektívy * vývoj * spoločnosť * ekonomika * svet globálny * ekonomika svetová * prostredie životné * 

konflikty sociálne * aspekty demografické * energia * Európska únia * svet * vlády * vládnutie 

Na současnou společnost již nelze nahlížet perspektivou sociálních věd bez užití termínu globalizace. Ať už s odkazem na 

dynamický proces či statický stav světa, tomuto zaklínadlu se dostává prostor na rozličných, často i velmi vzdálených, 

diskurzivních rovinách; od kontemplací vědeckých autorit ptes publicistická pojednání o současném světě až po alarmující 

rétorické obraty radikálů na protestních shromážděních. Autoti (Meztický, Moldan, Braniš ad.) se na malém prostoru snaží 

zmapovat situaci světa po ekonomickém kolapsu a odhadnout perspektivy dalšího vývoje. Kniha navazuje na titul 

Globalizace (Portál, 2003) a sleduje nové pojetí vysokoškolského kurzu, který probíhá na Právnické fakultě UK. 

Sig. 50345 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010 *Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2010.+. - . - Bratislava : VEDA, 

2011.Bratislava : ŠÚ SR, 2006. - 688 s. + 16 s. príl. - ISBN 978-80-224-1163-9. 

ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko 
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Jubilejný, dvadsiaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, ktorá každoročnej poskytuje súhrnný prehľad 

demografického, sociálneho a ekonomického vývoja našej spoločnosti. 

 

Sig. 50347, 50348 

Repková, Kvetoslava 

Dlhodobá starostlivosť v kontexte integrovanej sociálnej práce.  / Repková, Kvetoslava. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2011. - 

256 s. - ISBN 978-80-7138-132-7. 

práca sociálna * starostlivosť * starostlivosť dlhodobá * sociálna práca integrovaná 

Publikácia sa venuje problematike integrácie cez integrujúci princíp obsiahnutý v sociálnej práci ako vedeckej, akademickej 

a praktickej disciplíne. Cieľom publikácie je zvýšiť odborné povedomie o tejto problematike spracovaním dostupného 

vedecko-výskumného poznania v tejto oblasti cestou integrovaného metodologického dizajnu.; V prvej kapitole sa autorka 

venuje pojmu integrovaná sociálna práca vychádzajúci zo siete podporných základných pojmov v tejto oblasti (sociálna 

práca, integrácia, integrovaný výskumný dizajn, či šedá literatúra) s vyústením do pracovnej definície samotného pojmu 

integrovaná sociálna práca.; Druhá kapitola sprostredkováva základné terminologické zázemie k pojmu integrované služby 

dlhodobej starostlivosti, vrátane krátkej teoretickej úvahy o vzťahu integrovanej sociálnej práce a integrovaných služieb 

dlhodobej starostlivosti.; Tretia kapitola podrobnejšie predstavuje problematiku dlhodobej starostlivosti z hľadiska jej 

kontextuálneho zakotvenia v integrovanej sociálnej práci. Podrobnejšie analyzuje integrovaný kontext dlhodobej 

starostlivosti ako priority, integrované metodologické východiská, integrované cieľové skupiny, či integrovaných aktérov 

dlhodobej starostlivosti a identifikuje určité stereotypy, ktoré v sociálnej politike a sociálnej práci ovplyvňujú prístup k 

dlhodobej starostlivosti. Štvrtá kapitola sprostredkováva vybrané výsledky autorkinej výskumnej činnosti v tejto oblasti za 

posledné obdobie spracované v kontexte integrovaného výskumného dizajnu. Teoretické, výskumné a vybrané praktické 

poznatky z doterajšej výskumnej práce v závere sumarizuje vo forme lekcie pre sociálnu politiku a sociálnu prácu. 

 

Sig. 50349 

Potrebujeme sociálny štát? : Úvahy (nielen) o verejnej politike.  / zost. Gerbery, Daniel. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert 

Stiftung, 2011.. - ISBN 978-8089149162. 

politika verejná * štát sociálny * spoločnosť * redistribúcia príjmov * transfery sociálne * mzda minimálna * mzdy nízke * 

politika bytová * dostupnosť bývania * partnerstvo sociálne * občianstvo sociálne * Rómovia * politika verejná rómska * 

politika sociálna * názory verejnosti 

Sociálny štát predstavuje jednu z kľúčových inštitúcií moderných spoločností. Vytvára priestor pre verejnú, kolektívnu 

ochranu pred sociálnymi rizikami a podmienky pre budovanie spoločenskej dôvery a súdržnosti. V poslednom období sa 

sociálny štát stáva častým predmetom verejných diskusií, ktoré sa však takmer výlučne zameriavajú na (úzko vymedzenú) 

otázku ekonomických nákladov, ktoré jeho fungovanie prináša. Kniha Potrebujeme sociálny štát? si kladie za cieľ prispieť do 

tejto diskusie novými pohľadmi a perspektívami. Sociálny štát je tu vnímaný ako multifunkčná inštitúcia, ktorej zmysel 

spočíva v reštrukturalizácii pôvodného rozdelenia životných šancí. Kniha sa venuje siedmym rôznym témam. Na jednej 

strane ide o klasické dimenzie fungovania sociálneho štátu, akými sú príjmová redistribúcia, minimálna mzda, či úloha 

tripartity. Na strane druhej sa venuje aktuálnym otázkam, ktoré so sebou prináša proces európskej integrácie či snaha o 

nový dizajn rómskych verejných politík.; Cieľom knihy je ponúknuť odbornú reflexiu fungovania sociálneho štátu, založenú 

na mnohoročných skúsenostiach autoriek a autorov v danej oblasti. 
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Sig. 50350 

Where Do We Go from Here? : Economic Trends, Social Trajectories and Policies of Identities in Post Communist Capitalism. 

Collection of Papers from the 4th Forum of PhD Students International Seminar Bratislava, Slovak Republic, October 1-2, 

2010.  *Kam odtiaľto ideme? Ekonomické trendy, sociálne trajektórie a politiky identít v postkomunistickom kapitalizme.+ / 

zost. Kovalčik, Jozef ; zost. Muránsky, Martin ; zost. Rochovská, Alena. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2010. - 

135 s. - ISBN 978-80-89149-18-6. 

konferencie * transformácia * integrácia * rozvoj * Európa stredná * krajiny európske * vzdelávanie * kríza finančná * 

systémy bankové * ekonomika * zamestnanosť * sily pracovné * chudoba * konkurencieschopnosť 

Cieľom konferencie bolo umožniť doktorandom a doktorandkám z regiónu strednej a východnej Európy prezentovať 

výsledky svojho výskumu a vytvárať priestor pre ich vzájomnú spoluprácu. Konferencia bola realizovaná pod záštitou Brigity 

Schmögnerovej, viceprezidentky Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Publikácia obsahuje príspevky z konferencie. 

Sig. 50351 

At Home or in a Home? : Formal Care and Adoption of Children in Eastern Europe and Central Asia [Doma alebo v domove? 

Ústavná starostlivosť a adopcia detí vo východnej Európe a v strednej Ázii.+. - 1. vyd. - Geneva : UNICEF, 2010. - 69 s. 

deti * starostlivosť ústavná * domovy detské * adopcia * krajiny východoeurópske * Európa východná * krajiny 

stredoázijské * Ázia stredná 

Správa poskytuje hĺbkový prehľad a analýzu najnovších dostupných štatistických údajov poskytnutých národnými 

štatistickými úradmi o deťoch vo formálnej, ústavnej starostlivosti v krajinách východnej Európy a strednej Ázie (Bulharsko, 

Rumunsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Čierna Hora, Srbsko, Macedónsko, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, 

Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan).; Zameriava sa 

na relevantné trendy v kľúčových oblastiach ako sú vyňatie z rodiny, umiestnenie dieťaťa v ústavnej starostlivosti, opustenie 

- umiestnenie dieťaťa do starostlivosti štátu, náhradná rodinná starostlivosť. 

Sig. 50354, 50355 

Repková, Kvetoslava - a kol. 

Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (2) : Prevencia a rehabilitácia. Rámec pre dlhodobú 

starostlivosť.  / Repková, Kvetoslava ;  a kol. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2011. - 153 s. - ISBN 978-80-7138-131-0. 

starostlivosť dlhodobá * ľudia starší * Slovensko * Európa * prevencia * rehabilitácia 

Predložený druhý diel publikácie k dlhodobej starostlivosti o starších ľudí sa skladá z dvoch kapitol. Prvá kapitola je vecne 

orientovaná na otázky prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti. Keďže Slovensko nebolo v rámci projektu 

zapojené v pracovnom balíku k problematike prevencie a rehabilitácie, nebola pre uvedený účel spracovaná národná 

správa. Autorský tím preto sprostredkováva len preklad originálneho textu európskej konsolidovanej správy pre túto oblasť. 

; Obsahuje pomerne široký koncept prevencie a rehabilitácie, v rámci ktorého sa primárna prevencia chápe ako 

predchádzanie chorobe a oslabeniu; sekundárna prevencia ako poskytnutie pomoci pre čo najlepšie zvládnutie situácie; a 

terciárna prevencia ako cesta k zabráneniu zhoršenia existujúceho stavu a aktívna podpora pri znovu nadobudnutí čo 

najväčšej nezávislosti a samostatnosti. K rehabilitácii sa pristupuje ako k procesu obnovenia oslabených schopností osoby 

tak, aby táto získala čo najväčšiu sebestačnosť a mohla fungovať bežným spôsobom, alebo aspoň čo najbližšie k nemu.; 

Druhá kapitola druhého dielu sprostredkováva kľúčový výstup výskumného projektu INTERLINKS, ktorým je dokument 

Rámec pre dlhodobú starostlivosť (The Framework for Long Term Care). Tento dokument spracovaný vo forme štúdie 

hierarchicky systemizuje celú problematiku dlhodobej starostlivosti na relevantné témy, podtémy a kľúčové otázky, vďaka 

ktorým je možné vo forme príkladov popisovať rôznorodú národnú, regionálnu, miestnu či organizačnú prax v oblasti 
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dlhodobej starostlivosti o staršie osoby. Práve týmto dokumentom projekt zavsšil svoju primárnu misiu, ktorou bolo 

vyvinutie konceptu a metodológie popisu dlhodobej starostlivosti a jej súvislostí so zdravotnou starostlivosťou o starších 

ľudí, identifikovanie praktických nástrojov na meranie progresu a na ustanovenie dobrých praktík, ktoré informujú o 

politikách a praxi členských štátov v tejto oblasti.; V záverečnej časti tohto dielu krátko informujeme o zámere vydania aj 

tretieho dielu k problematike financovania a riadenia dlhodobej starostlivosti, ktorým sa zavsši diseminačná iniciatíva 

projektového tímu INTERLINKS. 

Sig. 50361 

Bezpečnosť je dôležitá! : Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. - Bratislava : KOZ SR, 2009. 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Publikácia obsahuje preventívny faktografický materiál, ktorý spracovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci so sídlom v španielskom Bilbao (http://osha.europa.eu/sk), ktoré táto agentúra preložila aj do slovenského 

jazyka. Obsahuje informácie z edície "Fakty", ktoré majú slúžiť najmä ako základná informácia pre poskytovanie určitého 

návodu pri riešení niektorých problémov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách zamestnávateľov. 

Pre zvýšenie a zjednodušenie poskytovania týchto dôležitých informácií je súčasťou predmetnej publikácie aj CD nosič, na 

ktorom sú vo formáte PDF sústredené doposiaľ vydané a do slovenského jazyka preložené všetky faktografické listy a 

materiály s problematikou bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Sig. 50387 

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou : Platný od 1. septembra 2011. - 1. vyd. - Bratislava : Nová Práca, 2011. - 288 s. 

- ISBN 978-80-89350-29-2. 

zákonník práce * komentáre k zákonom * judikatúra * znenia úplné * zákony 

Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. prešiel mnohými zmenami. Posledná zmena bola urobená v závere júla 2011 a začne platiť 

od 1. septembra 2011. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných 

slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové 

znenie, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobne vysvetľuje všetky paragrafy Zákonníka práce, upozorňuje na zmeny a vedie 

čitateľa zrozumiteľným jazykom celou problematikou pracovného práva. Jednotlivé paragrafy sú doplnené i vyčerpávajúcou 

judikatúrou a komplexne zachytáva právny stav, ktorý v oblasti pracovného práva platí od 1. septembra 2011. 

Sig. 50388 

Povinné bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci a vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. - 1. vyd. - 

Bratislava : Epos, 2006. - 64 s. - ISBN 80-8057-689-0. 

označenie bezpečnostné * označenie zdravotné pri práci * vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze * záznam o 

pracovnom úraze * záznam o registrovanom pracovnom úraze * požiadavky minimálne * nariadenia vlády * vyhlášky * 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Publikácia venovaná problematike povinného bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. Obsahuje Nariadenie 

vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a Vyhlášku MPSVR 

SR č. 500/2006 Z.z. z 18. augusta 2006, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze. 
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Sig. 50369 

Jančo, Milan 

Introduction to Slovak Civil Law.  *Úvod do slovenského občianskeho práva.+ / Jančo, Milan. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. - 140 s. - ISBN 978-80-7380-281-3. 

právo * právo občianske * právo občianske hmotné 

Publikácia od štyroch lektorov občianskeho práva hmotného na univerzite v Trnave tvorí úvod do slovenského občianskeho 

práva a ponúka prehľad základných inštitúcií a pravidiel slovenského občianskeho práva. V nadväznosti na všeobecne 

prijímanú štruktúru tohto odvetvia práva je kniha rozdelená do piatich častí zaoberajúcich sa všeobecnou časťou 

občianskeho práva, rodinného práva, vecného práva, dedičského práva a záväzkového práva. Hlavným cieľom tejto knihy je 

poskytnúť slovenským a zahraničným študentom, akademickým pracovníkom a právnikom stručný a pritom komplexný 

súhrn slovenského občianskeho práva vypracovaný v globálnej lingua franca. 

Sig. 50368 

Barancová, Helena - Olšovská, Andrea 

Slovak Labour Law.  *Slovenské pracovné právo.+ / Barancová, Helena ;  Olšovská, Andrea. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - 158 s. - ISBN 978-80-7380-220-2. 

právo * právo pracovné * vzťahy pracovnoprávne * zamestnanci * zamestnávatelia * vzťahy zamestnanecké 

V publikácii autori analyzujú základné inštitúty pracovného práva Slovenskej republiky, ktoré v súčasnej dobe veľmi výrazne 

ovplyvňuje nielen podnikateľské prostredie, ale aj kvalitu života samotných zamestnancov. Pracovnoprávne vzťahy 

ovplyvňujú výrobu zamestnávateľa, a tým aj ceny výrobkov, čo má pozitívny alebo negatívny vplyv na voľnú súťaž na 

európskych a svetových trhoch. Pre podnikateľa v pozícii zamestnávateľa, najmä pre zahraničného podnikateľa je 

mimoriadne dôležité neprísť do sporu s orgánmi inšpekcie práce alebo do pracovnoprávnych sporov. Preto je publikácia 

užitočná pre manažérov a spoločnosti, ale tiež pre študentov stredných a vysokých škôl, pre zahraničných študentov a pre 

študentov programu Erasmus. 

Sig. 50367 

Barancová, Helena 

Pracovné právo 21. storočia.  / Barancová, Helena. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. - 222 s. 

- ISBN 978-80-7380-025-3. 

právo pracovné * právo * sympóziá medzinárodné * flexiistota * flexikurita * flexibilita * istota * zamestnanci * 

zamestnávatelia * vzťahy pracovnoprávne 

Publikácia je zameraná na problematiku pracovného práva a jeho výziev v 21. storočí.; Jednotliví autori sa zamerali na prvky 

flexibility a flexiistoty, zaoberali sa limitami zmluvnej slobody, poukázali na prepojenie medzi vedou, technikou, 

globalizáciou a hodnotami, na ktorých má byť založené pracovné právo. Autori sa vo svojich príspevkoch zaoberajú 

atypickými pracovnoprávnymi vzťahmi, vybranými problémami pracovného práva v Nemecku, otázke pracovného času, 

ľudskej dôstojnosti, duchovných hodnotách európskej sociálnej kultúry, ochrany dôstojnosti, charte sociálnych práv a 

sociálnymi právami v rámci systému Rady Európy a Európskej únie. Predmetom pozornosti boli aj otázky a problémy s 

implementáciou antidiskriminačných smerníc do vnútroštátneho práva členských štátov, ako aj otázky a problémy spojené s 

inštitútom európskej zamestnaneckej rady. Autori príspevkov reagujú na vybrané otázky pracovného práva z perspektívy 

vnútroštátnej a európskej právnej úpravy a zaoberajú sa otázkami de lege lata a de lege ferenda a navrhujú riešenie 

vybraných problémov. 
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Sig. 50364 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v malých a stredných podnikoch : Príručka. Projekt Európsky certifikát pre prípravu v 

BOZP pre malé a stredné podniky. - 1. vyd. - Bratislava : AJS Management Slovakia, 2008. - 125 s. - ISBN 978-80-970028-3-1. 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * podniky malé * podniky malé a stredné * podniky stredné * povinnosti 

zamestnanca * povinnosti zamestnávateľa * legislatíva * požiadavky * pracovisko * prostriedky pracovné * predpisy právne 

Táto príručka je jedným z výstupov projektu Európsky certifikát pre prípravu v BOZP pre malé a stredné podniky, ktorý bol 

podporený Európskou komisiou v rámci programu Celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci na 

Slovensku. Projekt realizovala firma AJS Management Slovakia s. r. o. v partnerstve s Hadwerkskammer v Trieri, Nemecko, 

Slovenskou živnostenskou komorou a Obchodnou komorou vo Vratsi, Bulharsko v rokoch 2007 - 2008. 

Sig. 50362 

The Business Case for Diversity : Good Practices in the Workplace *Komplexný materiál pre diverzitu. Príklady dobrej praxe 

na pracovisku.]. - 1. vyd. - Luxembourg : OOPEC, 2005. - 62 s. - (European Commission). - ISBN 92-79-00239-2. 

prax dobrá * príklady dobrej praxe * diverzita * rôznorodosť * pracovisko * politiky diverzity * rovnosť * stratégie rovnosti * 

prínosy * obchod * biznis * spoločnosti * firmy * podniky 

Stále väčší počet európskych spoločností prijíma stratégie rôznorodosti a rovnosti, a to nielen z etických a právnych 

dôvodov, ale aj pre obchodné výhody, ku ktorým by mali prispieť. Medzi najdôležitejšie z týchto výhod je lepší nábor 

zamestnancov a udržanie širšej skupiny vysoko kvalitných pracovníkov, zlepšenie firemnej image a povesti firmy a tiež 

zlepšenie marketingových príležitostí. 

Sig. 50390 

Džambazovič, Roman - Horňák, Marcel - Hrabovská, Anna - Michálek, Anton - Rochovská, Alena - Rusnáková, Jurina 

Národné indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia : Referenčný manuál vypracovaný v rámci projektu Vytvorenie 

národných indikátorov v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia a návrh spôsobu zabezpečenia ich pravidelného 

monitorovania.  / Džambazovič, Roman ;  Horňák, Marcel ;  Hrabovská, Anna ;  Michálek, Anton ;  Rochovská, Alena ;  

Rusnáková, Jurina. - 1. vyd. - Bratislava : Euroformes, 2008. - 43 s. - ISBN 978-80-89266-22-7. 

chudoba * vylúčenie sociálne * indikátory chudoby * indikátory národné * manuály referenčné * nezamestnanosť * miera 

nezamestnanosti * chudoba extrémna * chudoba detí * deti * segregácia * Rómovia * vylúčenie extrémne * domácnosti * 

chudoba príjmová * hĺbka chudoby 

Predložený dokument, vypracovaný v rámci aktivity č. 2 projektu je súborom všetkých navrhnutých národných indikátorov, 

na základe ktorých bude možné identifikovať riziko chudoby a sociálneho vylúčenia v SR. 

Sig. 50389 

Divinský, Boris 

Zahraničná migrácia v Slovenskej republike : Stav, trendy, spoločenské súvislosti.  / Divinský, Boris. - 1. vyd. - Bratislava : 

Friedrich Ebert Stiftung, 2005. - 216 s. - ISBN 80-89149-04-9. 

migrácia * migrácia zahraničná * Slovensko * pohyby migračné * Európa * analýzy * trendy vývojové * sťahovanie 

zahraničné * migrácia nelegálna * migranti * mienka verejná * predpisy právne * politika migračná * politika integračná 
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Publikácia vydaná Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku analyzuje súčasný stav a trendy zahraničnej migrácie na 

územie Slovenska. Čo priniesol vstup do Európskej únie? Aké sú výzvy, riziká? Na začiatku tretieho milénia už viac než 175 

miliónov ľudí spadá do kategórie zahraničných migrantov ľ konštituujúc pomyselný 6. najľudnatejší štát na svete ľ s 

kvalifikovaným odhadom nárastu ich stavu na štvrť miliardy osôb v r. 2050. Fenomén zahraničnej migrácie sa v súčasnosti 

zaraďuje svojimi politickými, ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi, populačnými, bezpečnostnými a inými dopadmi čoraz 

viac medzi globálne problémy ľudstva a je tak spoločensky vysoko aktuálnou témou. 

 

Sig. 50391 

The State of Worlds Children 2011 : Adolescence - an Age of Opportunity *Stav detí sveta 2011. Dospievanie - obdobie 

príležitostí.+. - 1. vyd. - New York : UNICEF, 2011. - 138 s. - ISBN 978-92-806-4555-2. 

deti * svet * UNICEF * správy * dospievanie * adolescencia * mladiství * ľudia mladí * chudoba * diskriminácia 

Správa bola vydaná v rámci roka mládeže vyhlásenom pre rok 2010/2011 OSN. Je zameraná na obdobie dospievania, ktoré 

je v mnohých prípadoch sprevádzané rôznymi nástrahami a dennodennými závažnými problémami, počnúc získaním 

vzdelania až po boj o vlastný život. Na druhej strane je aj obdobím príležitostí určujúcich ďalší priebeh života. Dôvodom 

upriamenia pozornosti na túto mladú skupinu populácie je narastajúci počet mladistvých s absenciou monitorujúcich 

údajov. Dnes žije na svete 1,2 miliardy mladých ľudí, z ktorých polovica žije v mestách. Podľa odhadov by mal v roku 2050 

pomer mladistvých žijúcich v mestách dosiahnuť až 70 %. 

 

Sig. 50365 

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica : Ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave : V, 2008. - 1. vyd. - 

Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - 388 s. - ISBN 978-80-8082-268-2. 

ročenky * právo 

Z obsahu: Trestné právo Aztékov. Niektoré problémy vzťahov Čechov a Slovákov pred vznikom ČSR. Stručný náčrt 

hospodárskej kriminality. Aktuálne úlohy pri predchádzaní a postihu kriminality mládeže. Princíp transparentnosti a právo 

na dobrú správu. 

 

Sig. 50366 

Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica : Ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave : VI, 2009. - 1. vyd. - 

Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. - 380 s. - ISBN 978-80-8082-328-3. 

ročenky * právo 

Z obsahu: Slovenská národná rada a parlamentarizmus v rokoch 1945-1992. Ideály nežnej revolúcie vo vývoji súkromného 

práva v prvých rokoch slovenskej transformácie spoločnosti. Transpozícia požiadaviek rezolúcie Výboru ministrov Rady 

Európy č. (77) 31 a právo na dobrú verejnú správu. Aspekty dokazovania terorizmu v angloamerickom práve z hľadiska 

dodržiavania procesných práv obvineného. Skutková podstata trestného činu úverového podvodu v slovenskom trestnom 

práve. Vnímanie ekonomickej kriminality odbornou verejnosťou. Nové trendy v rozvoji slovenského pracovného práva. 

Nezamestnanosť a pokusy o jej riešenie v prvej a druhej ČSR. Príspevok k histórii práva sociálneho zabezpečenia. Osobitné 

práva žien na podklade listín hodnoverných miest vrcholného stredoveku v Uhorsku. 
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Sig. 50363 

Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v SR. - Bratislava : MPSVR, 2001. - 67 s. 

zamestnanosť * priority zamestnanosti * prehľady * trh práce * transformácia trhu práce * príprava na vstup do EÚ 

Na základe ustanovení Partnerstva pre vstup pripravila vláda SR spolu s GR EK pre zamestnanosť a sociálne veci spoločné 

hodnotenie krátkodobých priorít politiky zamestnanosti a trhu práce v SR. Tento dokument predstavuje dohodnutý súbor 

cieľov v oblasti zamestnanosti a trhu práce, ktoré sú potrebné na urýchlenie transformácie trhu práce a dosiahnutie 

pokroku v prispôsobení systému zamestnanosti tak, aby bol schopný realizovať Stratégiu zamestnanosti a pripraviť ho na 

vstup do EÚ. Pokrok dosiahnutý pri realizácii týchto politík bude pravidelne vyhodnocovaný. 

Sig. 50359 

Filadelfiová, Jarmila 

Rodová rovnováha v politickom rozhodovaní.  / Filadelfiová, Jarmila. - Bratislava : SŠPR, 2003. 

rod * rovnováha rodová * rozhodovanie * rozhodovanie politické * rovnosť * rovnosť rodová * ženy * muži 

Európska únia sa rodovou rovnosťou v rozhodovaní zaoberá takmer 20 rokov. ; Explicitne a priamo na nerovnováhu v 

rozhodovaní poukázala už v roku 1984, no úsilie za jej odstránenie sa značne zintenzívnilo od začiatku 90. rokov, čo prinieslo 

aj určité zlepšenie v realite.; Dnes si väčšina obyvateľov členských krajín EÚ myslí, že otázku rodovej rovnosti v politickom 

rozhodovaní je potrebné riešiť alebo ju aspoň vidia ako problém, v mnohých členských štátoch sa ženy objavujú na takých 

vedúcich pozíciách, v ktorých to bolo iba nedávno nepredstaviteľné (ministerka obrany, predsedkyňa vlády,...), niektoré 

vládne kabinety sa priblížili rodovej rovnováhe (napr. severské štáty) a podobne. Je teda zrejmé, že ženy sa dnes na 

dôležitých spoločenských rozhodnutiach podieľajú viac, ako tomu bolo v minulosti, skutočná parita v rozhodovaní je však 

ešte stále iba vzdialenou víziou. Zmeny, ktoré sa dosiahli, ale aj tie, ktoré je ešte potrebné urobiť, neprichádzajú samovoľne. 

Sú výsledkom mnohých aktivít a konkrétnych stratégií tých aktérov, ktorí považujú rodovú rovnováhu v rozhodovaní za 

podstatnú, základnú črtu demokracie. 

Sig. 50360 

Pietruchová, Oľga - Mesochoritisová, Adriana 

Rodová rovnosť v organizácii : Stručná sprievodkyňa.  / Pietruchová, Oľga ;  Mesochoritisová, Adriana. - 1. vyd. - Bratislava : 

Okat, 2007. - 63 s. 

rovnosť rodová * rod * rovnosť * muži * ženy * organizácie * stereotypy rodové * pohlavie * roly rodové * nerovnosti 

rodové * rozdiely rodové * rozdiely v odmeňovaní * rovnosť rodová na pracovisku 

Presadzovanie rodovej rovnosti patrí k jedným zo základných princípov EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa bola vytýčená ako 

hlavná stratégia tzv. gender mainstreaming (uplatňovanie rodového hľadiska). Jeho implementácia do praxe v našich 

podmienkach však doteraz nebola úspešne naštartovaná napriek tomu, že sa pristúpením k Zmluve o vytvorení Európskeho 

spoločenstva aj Slovenská republika zaviazala rovnosť medzi mužmi a ženami aktívne presadzovať. ; Problémom pre 

nedostatočné zavádzanie rodovej rovnosti do praxe je nielen nedostatok informácií, ale aj nedostatočná motivácia 

zamestnávateľov a iných aktérov vo verejnom živote spoločnosti. Naopak, stretávame sa aj s argumentom, že súkromným 

podnikateľom je nežiaduce vnucovať politické opatrenia, že ide o sociálne inžinierstvo a že stratégie k presadzovaniu 

rodovej rovnosti umelo popierajú prirodzenú rôznorodosť.; Hlavným cieľom publikácie je predstaviť nielen teoretické 

východiská vyvracajúce takéto tvrdenia, ale i poukázať na mnohé výhody, ktoré prináša uplatňovanie rodovej rovnosti v 

praxi. Všetky uvedené príklady boli už v iných krajinách odskúšané a konkrétnymi výskumami bol doložený ich pozitívny 

vplyv nielen na efektivitu podnikov, ale aj na celú spoločnosť. Publikácia ponúka aj stručnú analýzu pretrvávajúcich príčin 
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nerovnosti na trhu práce a pomenováva legislatívne základy na ich odstránenie. V závere môžete nájsť jednoduché návody 

na vypracovanie plánu rodovej rovnosti a implementáciu gender mainstreamingu do života organizácie, ako aj konkrétne 

príklady dobrej praxe. 

 

Sig. 50357 

Neimanis, Astrida 

Gender Mainstreaming v praxi : Príručka.  / Neimanis, Astrida. - 1. vyd. - Bratislava : Národné centrum pre rovnosť 

príležitostí, 2006. - 167 s. 

gender mainstreaming * rod * ženy * muži * uplatňovanie rodového hľadiska * politika * tvorba politiky * rovnosť rodová * 

príručky 

Príručka je rozdelená do 2 častí: 1. časť - Gender mainstreaming - 10 krokov na integrovanie rodov do procesu tvorby 

politiky. Prvá časť príručky poskytuje praktické riadenie gender mainstreamingu v akejkoľvek politickej oblasti alebo 

sektore. Proces gender mainstreamingu je rozdelený na 10 krokov a každý krok je popísaný na pomoci rôznych nástrojov a 

kontrolných listov. Hoci je týchto 10 krokov prezentovaných ako cyklus, môžete začať ktorýmkoľvek vstupným bodom pre 

úlohu, ktorú potrebujete riešiť.; 2. časť - Gender prehľadne - Sektorové prístupy k mainstreamingu. Druhá časť je rozdelená 

do skupín podľa sektorov alebo politickej oblasti. V každej oblasti tieto prehľady ukazujú hlavné rodové problémy, hlavné 

argumenty pre gender mainstreaming v danej oblasti, ako aj možné indikátory progresu a vstupné body pre aktivity. Druhá 

časť sa začína detailnejším návodom, ako príručku používať. 

Sig. 50370 

Bielenski, Harald - Bosch, Gerhard - Wagner, Alexandra 

Working time preferences in sixteen European countries.  *Preferencie pracovného času v 16 krajinách EÚ.] / Bielenski, 

Harald ;  Bosch, Gerhard ;  Wagner, Alexandra. - 1. vyd. - Luxembourg : OOPEC,  - 164 s. - (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions). - ISBN 82-897-0177-3. 

čas pracovný * krajiny európske * trh práce * politika zamestnanosti * rozdiely vekové * rozdiely rodové * úroveň príjmu * 

status profesionálny * zamestnanci * politika trhu práce * starostlivosť o domácnosť 

Zvýšená účasť na trhu práce je kľúčom k dosiahnutiu inkluzívnej európskej spoločnosti pre všetkých. Táto správa sa 

zameriava na problematiku pracovného času v rámci súčasných priorít politiky zamestnanosti. Analyzuje závery z 

prieskumu, ktorý uskutočnila nadácia na tému pracovného času v rámci 15 členských štátov EÚ a Nórska. 

 

Sig. 50371 

Annual Review of Working Conditions in the EU 2007 - 2008 = Výročný prehľad o pracovných podmienkach v EÚ 2007 - 

2008. - Luxembourg : OOPEC, 2007. - 81 s. - (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). 

- ISBN 978-92-897-0829-6. - ISSN 1725-0544 

podmienky pracovné * Európska únia * prehľady * kvalita práce * práca * zamestnanie 

Kvalita práce a zamestnania je kľúčovou prioritou v Európskej únii. Piaty ročník prehľadu pracovných podmienok v EÚ 

skúma množstvo otázok a problémov týkajúcich sa pracovného života na pracovisku. Zameriava sa najmä na štyri kritické 

rozmery: profesijný rozvoj a  istotu zamestnania, zdravia a pohody, zručností a schopností a pracovného života.  
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Sig. 50392 

Bauman, Zygmunt - May, Tim 

Myslet sociologicky : Netradiční uvedení do sociologie.  / Bauman, Zygmunt ;  May, Tim. - 2. vyd. - Praha : SLON, 2010. - 239 

s. - (Studijní texty). - ISBN 978-80-7419-026-1. 

sociológia * život * vzťahy * myslenie sociologické * kultúra * štát * moc * voľba * povinnosť morálna * identita * jednanie 

* vnímanie 

Kniha je netradiční učebnicí, v níž se autoti věnují různým stránkám všedního života, dilematům a volbám, s nimiž se 

vyrovnáváme, ptičemž nemáme ani čas, ani ptíležitost je do hloubky promyslet. Pro nové vydání , na němž se autorsky 

podílel Tim May, byla kniha zcela ptepracována. Nově jsou v ní zatazena mnohá obecnější témata, která úroveň 

každodennosti ptekračují, jako je moc, morální povinnost, stát a území, kultura, globalizace, riziko aj. 

Sig. 50372 

Age and employment in the new Member States *Vek a zamestnanosť v nových členských štátoch.+. - 1. vyd. - Luxembourg : 

OOPEC, 2006. - 72 s. - (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). - ISBN 92-897-0930-8. 

vek * zamestnanosť * pracovníci starší * práca * zamestnanie * štáty členské * Európska únia * starnutie * starnutie aktívne 

Správa dokumentuje 30 príkladov z členských krajín (Estónsko, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko) a tiež z Bulharska a 

Rumunska. 

Sig. 50396 

Tomeš, Igor 

Obory sociální politiky.  / Tomeš, Igor. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2011. - 368 s. - ISBN 978-80-7367-868-5. 

politika sociálna * odbory sociálnej politiky * rovnosť * diskriminácia * solidarita * participácia * princípy * súvislosti 

sociálne * zdravie verejné * vzdelávanie * zamestnanie * zamestnanosť * nezamestnanosť * podmienky pracovné * mzda * 

podpora finančná * postihnutie zdravotné * staroba * politika rodinná * ochrana detí * starostlivosť sociálna * bývanie * 

bezdomovectvo * prostitúcia * závislosti * starostlivosť penitenciárna * menšiny národnostné * migranti * migrácia * azyl 

Kniha volně navazuje na publikaci Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, vydanou v Portálu v r. 2010. Lze ji 

považovat za praktický výklad k uvedenému teoretickému pojednání, který seznamuje s mezinárodněprávním i českým 

právním rámcem, s hlavními principy uplatňovanými v jednotlivých oborech i s problémy, s nimiž se realizátoti sociální 

politiky zpravidla setkávají. Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., ptednáší na FF UK teorii sociální politiky, obory sociální politiky, 

sociální správu, úvod do práva a tízení regionální politiky; na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze pak teorii sociální 

politiky, mezinárodní sociální politiku a terénní sociální práci. Založil Českou společnost pro pracovní právo a sociální 

zabezpečení, spolupracuje na projektech OECD a EU. Publikoval 14 knih, v Portálu vyšly jeho tituly Sociální správa (2009) a 

Úvod do teorie a metodologie sociální politiky (2010). 

Sig. 50394, 50395 

Repková, Kvetoslava - a kol. 

Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (3) : Správa, riadenie a financovanie.  / Repková, Kvetoslava ;  

a kol. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2011. - 230 s. - ISBN 978-80-7138-133-4. 
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starostlivosť dlhodobá * starostlivosť o starších ľudí dlhodobá * financovanie * financovanie dlhodobej starostlivosti * 

správa * riadenie * riadenie dlhodobej starostlivosti * ľudia starší * seniori 

V rámci diseminačnej stratégie projektu INTERLINKS riešiteľský tím ponúka čitateľom a čitateľkám tretí diel publikácie 

zameranej na problematiku dlhodobej starostlivosti o starších ľudí na Slovensku a v Európe. Nadväzuje v ňom na 

predchádzajúce diely, ktoré sa osobitne venovali otázkam neformálnej starostlivosti a kvality v službách dlhodobej 

starostlivosti (1. diel) a následne otázkam prevencie a rehabilitácie v dlhodobej starostlivosti (2. diel). Súčasťou druhého 

dielu bol aj rámec pre analyzovanie národnej a európskej praxe dlhodobej starostlivosti. ; Posledný diel publikácie je 

osobitne venovaný otázkam správy, riadenia a financovania dlhodobej starostlivosti o starších ľudí. Pristupuje sa k nim ako 

k súboru procesov spojených s prijímaním rozhodnutí, výkonnosťou a kontrolou organizácií, s ich smerovaním a 

uspokojovaním oprávnených požiadaviek na transparentnosť voči ostatným subjektom mimo organizácie. Nosný text 

publikácie sprostredkováva Národnú správu o riadení a financovaní dlhodobej starostlivosti a následne Európsku 

konsolidovanú správu pre uvedenú oblasť, ktorá bola spracovaná ako jeden z posledných výstupov európskeho konzorcia 

projektu INTERLINKS využívajúc všetky ostatné výstupy z jednotlivých fáz projektu. 

Sig. 50397 

Pokrízová obnova SR: Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov : Národný konvent o Európskej únii.  / zost. Mušinka, 

Alexander ; zost. Benč, Vladimír. - 1. vyd. - Prešov : Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, 2011. - 210 s. - ISBN 978-

80-89356-30-0. 

Rómovia * inklúzia Rómov * zamestnanosť * zamestnávanie * zamestnávanie Rómov * práca s Rómami * centrá komunitné 

* podniky sociálne * služby zamestnanosti * domácnosti rómske * trh práce * vzdelávanie * vylúčenie sociálne * 

starostlivosť ústavná * chudoba 

Ďalší rozvoj Slovenska bez riešenia problémov sociálne vylúčených spoločenstiev nie je možný a do pokrízovej obnovy je 

nutné zahrnúť aj hľadanie riešení spojených s inklúziou sociálne vylúčených spoločenstiev. A práve trh prace by mal zohrať 

kľúčovú úlohu nielen pri obnove ekonomiky, ale aj pri inklúzii, pri pretrhnutí bludného kruhu chudoby veľkej časti 

obyvateľov Slovenska, ktorí žijú, nie virtuálne na okraji spoločnosti, ale už aj reálne na okraji dedín, miest či v getách.; Aj 

preto Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ústavom rómskych štúdií FHPV Prešovskej univerzity, 

Úradom vlády SR, Zastúpením Európskej komisie v SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR zorganizovali v dňoch 10. - 11. 

júna 2011 na Prešovskej univerzite v Prešove medzinárodnú odbornú konferenciu a seminár s názvom Pokrízová obnova SR: 

zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov.; Hlavným cieľom konferencie a seminára bolo diskutovať o možnostiach a 

spôsoboch zvyšovania zamestnanosti a tvorby pracovných miest ako kľúčovej priority pokrízovej obnovy Slovenska. 

Špecifickou súčasťou konferencie bude diskusia o hľadaní riešení na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti Rómov ako 

dlhodobého štrukturálneho problému slovenského trhu práce. Taktiež bolo cieľom vytvorenie diskusného fóra medzi 

všetkými zainteresovanými participantmi (vláda, štátna správa, samospráva, akademická sféra, MVO, aktivisti, podnikatelia 

a i.) pri hľadaní návrhov riešení spojených so zamestnanosťou, problémami vylúčenia Rómov z trhu práce a súvisiacich 

pripravovaných reforiem politík trhu práce a sociálnej reformy.; Výstupom z konferencie a seminára bol súbor odporúčaní 

pre vládu SR a tiež tento zborník príspevkov na jednotlivé odborne problémy, ktorými sa konferencia i seminár zaoberali:; 

zamestnanosť a tvorba pracovných miest v EU a v SR, nezamestnanosť ako kľúčový problém slovenskej ekonomiky: 

možnosti integrácie dlhodobo nezamestnaných do trhu prace,  samosprávy a zamestnanosť Rómov, teoretické limity a 

determinanty zamestnávania Rómov, praktické skúsenosti so zamestnávaním Rómov. 

Sig. 50399 

Compendium of practice on Non-Discrimination/Equality Mainstreaming *Praktická príručka o uplatňovaní antidiskriminácie 

a rovnosti.]. - 1. vyd. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. - 58 s. - ISBN 978-92-79-20607-8. 

antidiskriminácia * rovnosť * príručky * prax * politika * príklady z praxe * implementácia 
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Príručka - kompendium - ponúka rady a podporu pri implementácii uplatňovania zásad nediskriminácie a rovnosti a ponúka 

množstvo najlepších príkladov z praxe z členských štátov EÚ. 

Sig. 50398 

Employment Policy : Social Europe Guide : Volume 1 [Politika zamestnanosti.]. - 1. vyd. - Luxembourg : Publications Office 

of the European Union, 2011. - 76 s. - (Social Europe). - ISBN 978-92-79-20604-7. 

politika zamestnanosti * príručky * Európa * Európska únia * práca * zamestnanosť * nezamestnanosť * trh práce 

Prvý zväzok série sa zameriava na najväčšiu výzvu, ktorej Európska únia čelí - oblasť zamestnanosti. Popisuje aktivity EÚ v 

oblasti boja proti nezamestnanosti, vývine nových kvalifikačných schopností a vytváraní pracovných miest. Vysvetľuje tiež 

úlohu politiky zamestnanosti v kontexte stratégie Európa 2020. 

Sig. 50373 

Flexibility and Security over the Life Course *Flexibilita a istota v priebehu života.+. - 1. vyd. - Luxembourg : Publications 

Office of the European Union, 2008. - 51 s. - (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). 

- ISBN 978-92-897-0806-7. 

flexiistota * flexikurita * trh práce * trh práce európsky * zamestnanci * zamestnanie * zamestnanie atypické * zamestnanie 

flexibilné * formy práce atypické * formy práce flexibilné * rovnováha pracovného a mimopracovného života * rovnováha 

pracovného a rodinného života * zosúladenie pracovného a rodinného života * istota * práca 

Správa nahliada na dopad nadchádzajúceho trendu flexikurity na trhu práce v Európe. Skúma, ako tento trend prispieva k 

lepšej rovnováhe pracovného a rodinného života zamestnancov a odhaľuje dlhodobé efekty práce v rámci neštandardných 

foriem zamestnania a úväzkov, ktoré tieto formy práce majú na kariéru, príjem a istotu zamestnania. 

Sig. 50375 

Working Time Flexibility in European Companies *Flexibilita pracovného času v európskych podnikoch.+. - 1. vyd. - 

Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2007. - 74 s. - (European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions). - ISBN 978-92-897-0805-0. 

podniky európske * flexibilita * flexibilita pracovného času * čas pracovný * trh práce * práca * čas pracovný flexibilný 

Správa ponúka unikátny pohľad na rôzne formy flexibilného pracovného času, momentálne realizované v európskych 

podnikoch. Analyzuje zistenia z reprezentatívneho výskumu firiem s viac ako 10 zamestnancami z 21 štátov Európy v rokoch 

2004 - 2005. 

Sig. 50374 

Employment Guidance Services for People with Disabilities *Pracovné poradenstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím.+. - 

1. vyd. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2006. - 51 s. - (European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions). - ISBN 95-897-0950-2. 

poradenstvo * poradenstvo pracovné * ľudia so ZP * postihnutie zdravotné * ľudia so zdravotným postihnutím * 

zamestnávanie ľudí so ZP 

Počet ľudí poberajúcich dlhodobo dávky v pracovnej neschopnosti v Európe je na vzostupe a táto skupina je veľmi ohrozená 

sociálnym vylúčením. Aj keď mnohí z tých, ktorí nepracujú  dlhú dobu z dôvodu choroby alebo zranenia by sa mali vrátiť do 

pracovného procesu, len veľmi málo z nich tak urobí v praxi. Táto situácia znamená, že potenciálni zamestnanci chýbajú na 

trhu práce, a tiež vzniká tlak na systémy sociálneho zabezpečenia. Jednou z kľúčových stratégií na zvrátenie tohto trendu a 
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na pomoc žiadateľovi vrátiť sa do práce je systém efektívneho využitia poradenských služieb. Pri pohľade na prípadové 

štúdie v 10 členských štátoch, táto správa uvádza príklady osvedčených postupov v oblasti služieb zamestnanosti pre ľudí, 

ktorí sa stali zdravotne postihnutými v priebehu ich pracovného života. Dochádza k záveru, že celkový nedostatok 

povedomia o špecifických potrebách ľudí dlhodobo poberajúcich dávky v pracovnej neschopnosti a existuje potreba pre 

širšie spektrum iniciatív, špeciálne zameraných na túto skupinu. 

Sig. 50057, 50403 

Pačaiová, Hana - Sinay, Juraj - Glatz, Juraj 

Bezpečnosť a riziká technických systémov.  / Pačaiová, Hana ;  Sinay, Juraj ;  Glatz, Juraj. - 1. vyd. - Košice : Technická 

univerzita, 2009. - 246 s. - ISBN 978-80-553-0180-8. 

bezpečnosť * riziká * systémy technické * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * manažérstvo bezpečnosti * 

legislatíva * manažérstvo rizík * manažment rizík * metódy posudzovania rizika * posudzovanie rizika * manažérstvo BOZP 

Obsah monografie vychádza z názorov a skúseností odborníkov pôsobiacich na Katedre bezpečnosti a kvality produkcie. 

Poskytuje prehľad teoretických základov, porovnáva jednotlivé prístupy a odborné názory z oblasti manažérstva rizík, a tak 

dáva čitateľovi možnosť utvoriť si vlastný názor a zvoliť taký postup posudzovania rizík, aby jeho aplikáciou získal čo 

najúčinnejší nástroj pre rozhodovanie a efektívne vynakladanie prostriedkov na ich riadenie. 

Sig. 50141, 50402 

Ritomský, Alojz - Imrichovičová, Monika 

Súčasné trendy v analýze sociologických údajov.  / Ritomský, Alojz ;  Imrichovičová, Monika. - 1. vyd. - Martin : Honner, 

2001. - 162 s. - (Sociologická perspektíva). - ISBN 80-968399-2-6. 

analýza sociologických údajov * metodológia sociologického výskumu * výskum sociologický * postupy metodické 

Kniha má pôvod v celoštátnej konferencii Súčasné trendy v analýze sociologických údajov (september 2000), ktorá sa konala 

na pôde Trnavskej univerzity pod záštitou Katedry sociológie Fakulty humanistiky. Má slúžiť pre potreby výskumnej praxe i 

postgraduálnych študentov sociológie a príbuzných disciplín. 

Sig. 50401 

Szeliga, Peter 

Faktorová analýza v psychologickom výskume.  / Szeliga, Peter. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 

2010. - 140 s. - ISBN 978-80-8082-321-4. 

analýza faktorová * výskum * výskum psychologický 

Faktorová analýza sa prakticky od jej samotného počiatku stávala predmetom častej pozornosti a predmetom záujmu 

mnohých odborníkov z radov psychológov a štatistikov. Dnes sa dá spoľahlivo tvrdiť, že faktorová analýza ako štatistická 

metóda vznikala v lone psychologického uvažovania a nie v štatistike.; Dôkazom toho je množstvo publikovaných štúdií a 

odborných monografií, pojednávajúcich o tejto problematike. Záujem o faktorovú analýzu neutícha ani v súčasnosti, hoci od 

jej vzniku a zavedenia do psychológie uplynulo takmer storočie. Počas tejto doby však faktorová analýza prešla zásadnými 

modifikáciami. Toto dokumentovať je cieľom aj tejto monografie, hoci je samozrejmé, že robiť si nároky na vyčerpávajúcu a 

komplexnú analýzu tohto širokého, a tak zložitého problému, akým určite faktorová analýza je, v jednej monografii, bolo by 

prinajmenšom  neskromné. Motiváciou pri písaní tejto monografie však bolo podať aspoň ucelený obraz o tejto technike v 

psychológii a poukázať hlavne na súčasné možnosti využitia a praktickej aplikácie faktorovej analýzy v psychologickom 

výskume. 
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Sig. 50400 

Dědová, Mária 

Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania.  / Dědová, Mária. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta 

Trnavskej univerzity, 2010. - 195 s. - ISBN 978-80-8082-358-0. 

šikanovanie * hodnoty * zmysel života * prežívanie zmyslu života * agresori * agresori šikanovania * psychológia * analýzy 

psychologické * prostredie rodinné * adolescencia 

Problematika šikanovania v interpersonálnych vzťahoch mládeže patrí medzi stále aktuálne fenomény pedagogicko-

psychologickej teórie i praxe. Záujem o tento fenomén neutícha ani v súčasnosti, nakoľko prejavy agresivity mládeže nie sú 

na ústupe. Šikanovanie má mnohotvárnu podobu, na ktorú veľmi výstižne a odborne upozorňuje predložená publikácia. 

Autorka sa zameriava na riešenie problému šikanovania z aspektu psychologickej analýzy hodnôt a zmyslu života. Zároveň 

toto skúmanie realizuje so zakomponovaním pojmov, ktorými sú adolescencia, primárna rodina a vrstovnícka skupina. 

Nóvum jej riešiteľského prístupu nespočíva iba vo voľbe nových aspektov, ale najmä v presune pozornosti z tradičnej 

analýzy obete šikanovania na analýzu agresora šikanovania. Práca nielen systémovo prezentuje novo získané a často ešte 

neznáme fakty, ale i adekvátne začleňuje nové poznatky do existujúceho poznatkového systému. 

 

Sig. 50404 

Kováts, András - Miklusakova, Marta - Rangelova, Vera - Siniovas, Vladimiras 

Praktická sociálna práca s utečencami. Prístup cez ľudské práva : Učebnica pre študentov vyššieho vzdelávania.  / Kováts, 

András ;  Miklusakova, Marta ;  Rangelova, Vera ;  Siniovas, Vladimiras. - 1. vyd. - Budapešť : Menedék - Maďarské združenie 

pre migrantov, 2006. - 235 s. - ISBN 963-06-0862-6. 

práca sociálna * utečenci * práva ľudské * pomoc sociálna * systém azylový * azyl 

Táto učebnica znamená významný pokrok.; Je to prvý text, špecifický pre daný región, ktorý sa venuje aj inštitucionálnemu 

kontextu aj praktickému usmerňovaniu v oblasti každodenných aspektov sociálnej práce s utečencami v mestskom 

prostredí tejto rýchlo sa meniacej časti sveta. Používajú sa tu regionálne relevantné prípadové štúdie a skúsenosti a 

skúmajú sa tu základné otázky, počnúc od bezpečnosti a výživy, cez vzdelávanie hlavného prúdu až po pracovnú integráciu. 

Okrem toho sa tu poskytuje praktické usmernenie podľa dobrej praxe pre každú fázu tohto procesu. Táto učebnica priamo 

oslovuje stovky študentov sociálnej práce, sociológie a politológie, ktorí sa každoročne rozhodujú naučiť sa viac o práci s 

utečencami. Najdôležitejšie je, že prístup, ktorý sa tu používa, vychádza z obecných a ľudských práv, pričom sa analyzujú 

situácie a problémy, pred ktorými stoja skupiny utečencov i jednotliví utečenci z hľadiska pohlavia, veku a rôznorodosti. 

Tento základ je dôležitou podmienkou porozumenia ich potrieb sociálnej ochrany a splnenia týchto potrieb.; Uchovanie 

práva na azyl v tomto čoraz menej bezpečnom a čoraz menej istom svete a pomáhania utečencom pri prebudovaní ich 

života sa stáva oveľa zložitejšou a ťažšou úlohou než kedykoľvek predtým. Toto platí predovšetkým v Európe, kde 

dodržiavaniu medzinárodných noriem prijímania a ochrany utečencov bráni strach a obavy z "iných", čo sa často využíva na 

politické účely. Žijeme vo svete, ktorý je čoraz globalizovanejší, vo svete, v ktorom sa stáva, že ľudia rôznych etnických, 

kultúrnych, náboženských a jazykových skupín zrazu žijú vedľa seba. Ak chceme zvládnuť tie úlohy, pred ktoré nás táto 

situácia stavia vo všeobecnosti, a osobitne v súvislosti s utečencami a ich novými obcami, potrebujeme profesionálnych 

sociálnych pracovníkov, ktorí chápu ich potreby a hľadajú najvhodnejšie spôsoby, ako týmto potrebám vyhovieť. Táto 

učebnica pomôže pripraviť novú generáciu sociálnych pracovníkov na túto mimoriadne dôležitú úlohu a Vysoký komisár 

OSN pre utečencov je hrdý na to, že je spojený s týmto vývojom. 
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Sig. 50405 

Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútora, Martin 

Slovensko 2010 : Súhrnná správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011.  / Kollár, Miroslav ;  

Mesežnikov, Grigorij ;  Bútora, Martin. - Bratislava : IVO, 2011. - 438 s. - ISBN 80-89345-32-8. 

Slovenská republika * správy * Slovensko 

Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011 je modifikovaným pokračovaním série analytických 

ročeniek vydávaných Inštitútom pre verejné otázky. V tohtoročnej publikácii sme sa väčšmi zamerali na vybrané oblasti 

spoločnosti s intenzívnejším využitím internej expertízy IVO. ; Aj v roku 2010 bolo ambíciou autorov a editorov Správy o 

stave spoločnosti a demokracie diagnostikovať aktuálny stav spoločnosti, identifikovať možné alternatívy ďalšieho vývoja vo 

viacerých oblastiach a pokiaľ je to možné, načrtnúť perspektívy pozitívnych trendov a podmienky potrebné pre ich 

dosiahnutie. Publikácia zachytáva stav krajiny v jeho rozmanitosti a prináša svedectvo o nejednoznačnosti vnímania 

viacerých aspektov súčasného vývoja expertmi, politickými aktérmi a širšou verejnosťou. 

Sig. 50406 

Filadelfiová, Jarmila - Gyárfášová, Oľga - Sekulová, Martina - Hlinčíková, Miroslava 

Migranti na slovenskom trhu práce: Problémy a perspektívy : Ekonomické aspekty migrácie a integrácie migrantov.  / 

Filadelfiová, Jarmila ;  Gyárfášová, Oľga ;  Sekulová, Martina ;  Hlinčíková, Miroslava. - Bratislava : IVO, 2011. - 136 s. - ISBN 

80-89345-34-2. 

migrácia * migranti * migrácia ekonomická * Slovensko * trh práce * migranti kvalifikovaní * postavenie migrantov na trhu 

práce * práca * hľadisko rodové * integrácia sociálna 

Publikácia Migranti na slovenskom trhu práce vychádza ako súčasť projektu Ekonomické aspekty migrácie a integrácie 

migrantov, financovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci 

programu Solidarita a riadenie migračných tokov.; Najnovšie trendy vývoja medzinárodnej migrácie a priblíženie pozitív i 

nedostatkov v jej výskumnom a štatistickom pokrytí tvorili základné východisko pri príprave výskumného projektu Inštitútu 

pre verejné otázky o ekonomickej migrácii na Slovensko.; Výskumný projekt IVO sa dotýkal týchto súvislostí: sledoval 

existujúce štatistiky a pokúsil sa o tvorbu nových výskumných databáz, ktoré by umožnili porovnávanie v čase; pozornosť 

venoval tak ekonomickým a sociologickým, ako aj politickým faktorom migrácie; všíma si presah či prejavy všeobecných 

trendov v medzinárodnej migrácii na ekonomickej migrácii na Slovensko. 

Sig. 50410 

Fabiánová, Eleonóra - Janatová, Beata - Mikula, Jozef 

Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi a ochrana zdravia pri práci.  / Fabiánová, Eleonóra ;  Janatová, Beata ;  Mikula, 

Jozef. - 1. vyd. - Bratislava : Príroda, 2010. - 132 s. - ISBN 978-80-07-01843-3. 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * bezpečnosť * BOZP * bezpečnosť práce * ochrana pred požiarmi * ochrana zdravia 

* ochrana zdravia pri práci * príručky * podnikatelia * zamestnanci 

Zamestnávatelia POZOR! Táto publikácia ako prvá na Slovensku rieši problematiku bezpečnosti práce, ochranu pred 

požiarmi a ochranu zdravia pri práci pre malých a stredných podnikateľov. Nájdete v nej ucelený prehľad povinností 

zamestnávateľov i zamestnancov, ktoré vyplývajú z predpisov EÚ a SR. Dozviete sa, akú dokumentáciu v týchto oblastiach 

musíte mať, ako máte školiť zamestnancov, kto vás môže kontrolovať a aké sankcie môžete dostať. Príručka je vhodná 

najmä pre administratívne firmy a nevýrobnú sféru. 
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Sig. 50409 

Doležal, Jan - Máchal, Pavel - Lacko, Branislav 

Projektový management podle IPMA.  / Doležal, Jan ;  Máchal, Pavel ;  Lacko, Branislav. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2009. - 512 

s. - ISBN 978-80-247-2848-3. 

manažment projektový * management * management projektový * certifikácia projektových manažérov medzinárodná * 

manažéri projektoví * návrh projektov * projekty * implementácia projektov * IPMA * riadenie projektov * činiteľ ľudský * 

riziká projektové * fázy predprojektové * fázy projektové * fázy poprojektové 

Projektové tízení je v současné době často skloňovaným termínem. O co ale vlastně jde? Jak si udělat co nejkomplexnější 

ptedstavu v ptijatelném čase? Kolektiv autorů pod vedením Ing. Jana Doležala si vytyčil právě takový cíl - komplexně 

seznámit i laického čtenáte s problematikou tízení projektů a souvisejícími tématy na jednom místě, a to v první publikaci v 

ČR, která navazuje na mezinárodní standard projektového tízení IPMA (International Project Management Asociation) a 

využívá zkušeností autorů z tuzemských projektů a reálií. Kniha je členěna dle jednotlivých kapitol standardu IPMA 

(elementů), vysvětluje pojmy, ptedstavuje metody, popisuje souvislosti, uvádí ptíklady a obsahuje i otázky k samostatnému 

otestování znalostí. Knihu je možné použít nejen jako základní zdroj informací o projektovém tízení, ale i jako učebnici pro 

ptípravu k certifikaci dle IPMA, což je doposud jediná mezinárodní certifikace v projektovém tízení prováděná v ČR 

(certifikuje Společnost pro projektové tízení o.s.). 

Sig. 50411 

Žiaran, Stanislav 

Ochrana človeka pred kmitaním a hlukom.  / Žiaran, Stanislav. - 1. vyd. - Bratislava : STU, 2008. - 264 s. - ISBN 978-80-227-

2799-0. 

hluk * kmitanie * znižovanie hluku * znižovanie kmitania * energia vibroakustická * akustika * vlnenie vibroakustické * 

akustika fyziologická * akustika psychologická * vplyvy na človeka negatívne * zdravie * ochrana zdravia 

Učebnica obsahuje najnovšie poznatky, informácie a teoreticko-experimentálne súvislosti výskumov z oblasti účinkov zvuku 

(hluku), infrazvuku, ultrazvuku a mechanického kmitania na zdravie, bezpečnosť, pohodu a optimálnu výkonnosť človeka a 

jeho ochranu pred nebezpečnými účinkami týchto faktorov životného prostredia. Obsahuje aj teoretické poznatky šírenia sa 

vibroakustického vlnenia tuhým prostredím a akustického vlnenia tekutinami, princípy normálnej počuteľnosti, kritéria 

posudzovania a hodnotenia hluku a kmitania, zdroje kmitania a hluku, stratégiu ochrany človeka, ochranu sluchového 

orgánu, legislatívu a prístrojovú techniku na meranie kmitania a hluku. Jej obsah sleduje požiadavky legislatívnych 

dokumentov EÚ (smernice), legislatívu SR a medzinárodné a európske normy zamerané na ochranu človeka pred hlukom a 

kmitaním v jeho pracovnom a relaxačnom prostredí.; Určená je študentom univerzít, vedúcim pracovníkom spoločností, 

pracovníkom pracovného lekárstva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pracovníkom bezpečnosti práce, 

príslušným úradom, ale aj širokej verejnosti na získanie poznatkov o nebezpečenstve hluku (zvuku) a kmitania, o zisťovaní 

miery expozície a jej porovnanie s platnou legislatívou, o metódach ochrany a o stratégii znižovania nežiaducej energie 

ovplyvňujúcej zdravie, pohodlie a výkonnosť človeka pri plnení pracovných úloh a pri jeho relaxačných aktivitách a spánku. 

Sig. 50412 

Veber, Jaromír 

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce : Legislativa, systémy, metody, praxe.  / Veber, Jaromír. - 2. 

aktualiz. vyd. - Praha : Management Press, 2010. - 359 s. - ISBN 978-80-7261-210-9. 
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management * manažment * management kvality * environment * bezpečnosť práce * legislatíva * metódy * prax * 

manažment bezpečnosti práce * manažment environmentu * manažment kvality 

Obsahem nové knihy kolektivu zkušených autorů a ptedních domácích odborníků je ptedevším výklad manažerských 

systémů zamětených na kvalitu, environment a bezpečnost práce, jak vyplývají z požadavků mezinárodních norem ISO 

9001, 14 001 a OHSAS 18 001.; Ptináší podrobné informace o legislativní úpravě ptedmětné problematiky a o 

nejdůležitějších metodách a technikách používaných pti zajišťování kvality, environmentu a bezpečnosti práce.; Kniha je 

určena pracovníkům podnikové praxe, ktetí mají zavádět nebo udržují tyto manažerské systémy, a také studujícím VŠ a 

VOŠ. 

Sig. 50413 

Rovný, Ivan 

Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I : Terminológia, koncepcie odborov, legislatíva, zdravotný stav, determinanty 

zdravia, manažment.  / Rovný, Ivan. - 1. vyd. - Banská Bystrica : PRO, 2011. - 591 s. - ISBN 978-80-89057-33-7. 

zdravotníctvo verejné * terminológia * koncepcie odborov * legislatíva * ochrana zdravia * podpora zdravia * zdravie 

verejné * zdravotníctvo verejné 

Monografia prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a kol. zapĺňa prázdny edičný priestor v danej problematike. Verejné 

zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor si už dávno zaslúžilo svoju analýzu i syntézu, ktorá nakoniec vyústila do tohto 

edičného počinu.; Autorom sa vďaka ich dlhoročnej praxi podarilo prezentovať získané skúsenosti, praktické návody na 

riešenie konkrétnych, často veľmi zložitých problémov verejného zdravotníctva, ako pevného piliera ochrany a podpory 

zdravia a samotnej širokospektrálnej, mnoho vrstevnatej problematiky prevencie. ; Monografia je určená najmä študentom 

zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, ale tiež profesionálom verejného zdravotníctva a všetkým odborníkom, 

zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva. Autori v nedávnej minulosti predložili odbornej verejnosti aj iné 

publikácie, ktoré sa verejného zdravotníctva bytostne dotýkajú: Biologické zbrane; Medzinárodné zdravotné predpisy ľ 

teória, legislatíva, implementácia, súvislosti; Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. Vybrané kapitoly verejného 

zdravotníctva I. umožňujú v problematike verejného zdravotníctva spoľahlivú orientáciu so zárukou, že informácie 

poskytujú odborníci vyzbrojení dostatočnými teoretickými, ale čo je najdôležitejšie, aj praktickými vedomosťami. 

Sig. 50408 

Internationale Politik und Gesellschaft 4/2011 : International Politics and Society *Medzinárodná politika a hospodárstvo 

4/2011.]. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011. - 191 s. 

politika * hospodárstvo * ekonomika * arabská jar * Sýria * Jordánsko * politika medzinárodná * Tunisko * Líbya * Turecko  

Toto vydanie Medzinárodnej politiky a hospodárstva sa zameriava na tzv. arabskú jar. V publikácii sa nachádzajú state 

Arabská jar a úloha Európy, Nukleárne odzbrojenie a integrácia európskej obrany, Turecké poľnohospodárstvo a európska 

integrácia a i. 
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Brožúry 

 

Sig. B 50338 

Európska stratégia zamestnanosti pracuje na zlepšení zamestnanosti v Európe. - Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií 

Európskej únie, 2011. - 6 s. - (Sociálna Európa). - ISBN 978-92-79-17856-6. - ISSN 1725-0544 

Európska stratégia zamestnanosti * Európska únia * zamestnanosť * práca 

Zvýšenie počtu pracujúcich ľudí je životne dôležité pre sociálnu súdržnosť a zmenšenie chudoby. Dosiahnutie toho si v 

Európe vyžaduje koordináciu národných politík zamestnanosti, v ktorých hrá kľúčovú rolu európska stratégia 

zamestnanosti. Tento leták vysvetľuje fungovanie stratégie a výzvy, ktorým čelí. V súlade s cieľmi pre rok 2020 tiež popisuje 

orgány, ktoré pomáhajú pri zvyšovaní zamestnanosti a úrovní vzdelania, a zmenšovaní chudoby v EÚ. Táto publikácia je k 

dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. 

Sig. B 50339 

Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii. - Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 

2011. - 23 s. - (Sociálna Európa). - ISBN 978-92-79-15048-7. - ISSN 1725-0544 

zdravie * Európska únia * nerovnosti sociálne * nerovnosti v oblasti zdravia * skupiny ohrozené * determinanty zdravia * 

ochrana sociálna * dávky sociálne * starostlivosť zdravotná * kríza 

Táto brožúra s názvom Zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii poskytuje aktualizované informácie o 

nerovnostiach v oblasti zdravia medzi členskými štátmi Európskej únie a v rámci nich. Skúma niekoľko otázok nerovnosti v 

oblasti zdravia (najmä strednú dĺžku života), ako aj úlohu determinantov zdravia so špecifickým zameraním na sociálny 

gradient, t.j. sociálny rozmer, ktorý existuje prakticky vo všetkých faktoroch ovplyvňujúcich zdravotný stav. Uvádza 

konkrétne vysvetlenia o úlohe európskych a národných politík v tejto špecifickej oblasti (vrátane možností financovania) a o 

ich potenciálnom príspevku k zmierňovaniu nerovností v oblasti zdravia. Nakoniec svoju pozornosť obracia na tri prípadové 

štúdie, ktoré popisujú prínosy dosiahnuté v oblastiach, ako je zdravie detí, zdravie uchádzačov o zamestnanie a zdravotný 

stav etnických menšín. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. 

Sig. B 50341 

Sociálne nakupovanie : Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní. - Luxemburg : Úrad pre 

vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. - 49 s. - (Sociálna Európa). - ISBN 978-92-79-18401-7. - ISSN 1725-0544 

nakupovanie sociálne * obstarávanie verejné * zohľadňovanie sociálnych faktorov * Európska únia * faktory sociálne 

Verejné obstarávanie činí asi 17% hrubého domáceho produktu EÚ. Jeho pákový efekt v oblastiach, ako napríklad sociálna 

politika, je teda značný.; Svojou Príručkou pre zohľadnenie sociálnych faktorov vo verejnom obstarávaní sa Európska 

komisia usiluje vyťažiť (a) zvýšenie povedomia verejných obstarávateľov o prínosoch výberu tovarov a služieb, ktoré 

prinášajú dobré sociálne výsledky, a (b) vysvetlenie príležitostí, ktoré ponúka existujúci právny rámec EÚ pre zohľadnenie 

sociálnych faktorov do verejného obstarávania.; Príručka definuje sociálne zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO) pred 

vysvetlením jeho prínosov. Skúma SZVO v súvislosti so sociálnym modelom EÚ, a právnym a politickým prístupom k tejto 

téme v Únii. V príručke je rozpracovaná aj stratégia SZVO a vysvetlené, ako sa majú identifikovať potreby a postupy 

verejného obstarávania. Príručka tiež z právneho hľadiska vysvetľuje, ako sa možno zaoberať sociálnymi faktormi v rôznych 

štádiách procesu obstarávania (od definovania technických špecifikácií a výberových kritérií, k zadaniu verejnej zákazky a 

monitorovaniu následného plnenia). Rôzne kroky v rámci procesu ilustrujú uvedené národné príklady. Táto publikácia je k 

dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. 
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Sig. B 50340 

Strategy for Equality between Women and Men 2010 - 2015. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 

2011. - 40 s. - (European Commission). - ISBN 978-92-79-16981-6. - ISSN 1725-0544 

stratégie * Európska únia * rovnosť * rovnosť rodová * ženy * muži * trh práce * nezávislosť ekonomická * mzdy * 

príležitosti rovnaké * násilie rodovo podmienené * politika * politika rovnosti príležitostí * role rodové 

Táto stratégia uvádza v nadväznosti na Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 - 2010 a Európsky pakt pre rodovú 

rovnosť  opatrenia, ktoré spadajú do piatich prioritných oblastí definovaných v Charte žien a do ďalšej oblasti, ktorá sa 

venuje prierezovým otázkam. V prípade každej prioritnej oblasti sú popísané kľúčové opatrenia, ktorými by sa mali podporiť 

zmeny a dosiahnuť pokrok, pričom podrobnejšie návrhy sú uvedené v sprievodnom pracovnom dokumente útvarov 

Komisie. Navrhované opatrenia sa riadia dvojakým prístupom pozostávajúcim zo začleňovania hľadiska rodovej rovnosti do 

všetkých oblastí politiky a z konkrétnych opatrení. Táto stratégia predstavuje pracovný program Európskej komisie v oblasti 

rodovej rovnosti a okrem toho si kladie za cieľ podporovať vývoj na úrovni jednotlivých štátov a poskytnúť základ pre 

spoluprácu s ďalšími európskymi orgánmi a zúčastnenými stranami. 

Sig. B 50342 

Physical and Psychological Violence at the Workplace : Foundation Findings. - Dublin : European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, 2010. - 22 s. - ISBN 978-92-897-0879-1. - ISSN 1725-0544 

násilie * násilie na pracovisku * násilie fyzické * násilie psychické * obťažovanie * obťažovanie na pracovisku * obťažovanie 

sexuálne 

Násilie na pracovisku je spoločenský jav s určitou magnitúdou. Celkovo zhruba jeden z desiatich európskych pracovníkov 

uvádza, že násilie na pracovisku zažil v nejakej forme, buď fyzické alebo psychické, v predchádzajúcich 12 mesiacoch. 

Brožúra poskytuje relevantné informácie o pozadí tohto fenoménu a ukazovatele za všetkých aktérov a zainteresované 

strany, ktoré sa zúčastňujú súčasnej európskej diskusie o budúcnosti sociálnej politiky. Obsah vychádza z výskumu Nadácie 

a odráža jej nezávislú a tripartitnú štruktúru. 

Sig. B 50343 

Youth Employment Measures 2010 = Opatrenia zamestnanosti mladých ľudí 2010 : European Employment Observatory 

Review. - Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. - 70 s. - (Social Europe). - ISBN 978-92-79-19354-

5. - ISSN 1725-0544 

Európska únia * prehľady * práca * zamestnanie * zamestnanosť * zamestnanosť mladých ľudí * nezamestnanosť * 

nezamestnanosť mladých ľudí * kríza * kríza ekonomická * opatrenia * politika trhu práce aktívna * opatrenia politiky trhu 

práce 

Mladých ľudí silno zasiahla hospodárska kríza a prejavila sa mierou nezamestnanosti 20 % v rámci EÚ. Tento prehľad 

sumarizuje správy z 33 národných článkov na túto tému, ich prepojenie s politickým vývojom, štúdie a dáta. Podrobne sa 

zameriava na európske a národne súvislosti pred skúmaním opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tie 

pokrývajú vzdelávanie, odbornú prípravu, trh práce a politiku sociálnych benefitov, ako aj opatrenia na riešenie 

problematických aspektov trhu práce a tiež úlohy aktérov. Na konci publikácie sú uvedené konečné závery. 

Sig. B 50386 

Drawing on Experience - Older Women Workers in Europe *Čerpanie zo skúseností - staršie pracujúce ženy v Európe.+. - 1. 

vyd. - Dublin : EFILWC, 2009. - 19 s.. - ISBN 978-92-897-0836-4. 
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ženy * ženy pracujúce * ženy pracujúce staršie * ženy staršie * Európa * zamestnankyne * zamestnanosť žien * rozdiely 

mzdové * rozdiely rodové * práca * trh práce 

Publikácia sa zaoberá zisteniami Nadácie o starších pracujúcich ženách v Európe, ktoré predstavujú čoraz väčší podiel 

pracovných síl v EÚ, najmä vo vekovej skupine 55 až 64 rokov. Miera zamestnanosti starších pracovníčok v Európe rastie. 

Zistenia nadácie poskytujú relevantné informácie o pozadí a politických ukazovateľoch za všetkých aktérov a zainteresované 

strany, ktoré sú aktívne v súčasnej európskej diskusii o budúcnosti sociálnej politiky. Obsah vychádza z výskumu Nadácie a 

odráža jeho nezávislú a tripartitnú štruktúru. 

Sig. B 50385 

Flexicurity - Issues and Challenges [Flexikurita - otázky a výzvy.+. - 1. vyd. - Dublin : EFILWC, 2007. - 19 s.. - ISBN 978-92-897-

0812-8. 

flexicurity * flexikurita * flexiistota 

Publikácia sa zaoberá zisteniami Nadácie o flexicurity (flexikurite) v Európe. Flexikurita je politický prístup, ktorý kombinuje 

flexibilitu trhov práce pre zamestnávateľov a istotu v zamestnaní pre zamestnancov. Zistenia nadácie poskytujú relevantné 

informácie o pozadí a politických ukazovateľoch za všetkých aktérov a zainteresované strany, ktoré sú aktívne v súčasnej 

európskej diskusii o budúcnosti sociálnej politiky. Obsah vychádza z výskumu Nadácie a odráža jeho nezávislú a tripartitnú 

štruktúru. 

 

Sig. B 50384 

Work-Life Balance - Solving the Dilemma *Rovnováha práce a života - riešenie dilemy.+. - 1. vyd. - Dublin : EFILWC, 2007. - 15 

s.. - ISBN 978-92-897-0811-1. 

rovnováha pracovného a mimopracovného života * rovnováha pracovného a rodinného života * zosúlaďovanie pracovného 

a rodinného života * politika sociálna * Európska únia * Európa * trh práce * práca * rodina * rozdiely rodové * zamestnanci 

* zamestnankyne * flexibilita * práca platená * práca v domácnosti * muži * ženy 

Publikácia sa zaoberá zisteniami Nadácie o rovnováhe pracovného a rodinného života v Európe. Európska únia potrebuje 

zvýšiť mieru zamestnanosti, aby bolo možné zaistiť ekonomický rast a podporiť sociálne začlenenie. K tomu je potrebné 

zabezpečiť jednoduchší prístup k zosúladeniu pracovného a rodinného života, najmä žien, a tiež ich vstup na trh práce. 

Zistenia nadácie poskytujú relevantné informácie o pozadí a politických ukazovateľoch za všetkých aktérov a zainteresované 

strany, ktoré sú aktívne v súčasnej európskej diskusii o budúcnosti sociálnej politiky. Obsah vychádza z výskumu Nadácie a 

odráža jeho nezávislú a tripartitnú štruktúru. 

 

Sig. B 50383 

For a Better Quality of Work : European Union Presidency Conference. Brussels, 20-21 September 2001. Summary [Pre 

lepšiu kvalitu práce. Konferencia prezídia Európskej únie, Brusel, 20.-21. septembra 2001. Zhrnutie.]. - 1. vyd. - Luxembourg 

: OOPEC, 2001. - 32 s. - (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) 

kvalita práce * práca * konferencie * Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok * čas pracovný * 

život rodinný * organizácia práce * flexibilita trhu práce * indikátory kvality práce 

Publikácia obsahuje sumár prezentácií a diskusií z dvojdňovej konferencie o kvalite pracovného života (EÚ, Brusel). 
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Sig. B 50382 

Quality of Work and Employment in Europe : Issues and Challenges *Kvalita práce a zamestnania v Európe. Otázky a výzvy.+. 

- 1. vyd. - Luxembourg : OOPEC, 2002. - 36 s. - (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions). - ISBN 92-897-0156-0. 

kvalita práce * zamestnanie * práca * istota v zamestnaní * zdravie * well-being * rozvoj schopností * zosúladenie 

pracovného a rodinného života 

Publikácia sa zameriava najmä na kvalitu práce a zamestnania. Pokrýva aspekty identifikované Európskou nadáciou ako 

kľúčové dimenzie kvality práce a zamestnania: kariéra, istota v zamestnaní, zdravie a well-being, rozvoj schopností a 

zručností a zosúlaďovanie pracovného a mimopracovného života. 

Sig. B 50381 

Changing Europe: Better Work, Better Life : Four-year Work Programme 2005 - 2008 *Meníme Európu: lepšia práca, lepší 

život. Štvorročný pracovný program 2005 - 2008.]. - 1. vyd. - Luxembourg : OOPEC, 2004. - 18 s. - (European Foundation for 

the Improvement of Living and Working Conditions). - ISBN 92-897-0267-2. 

práca * zamestnanie * Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok * programy európske * ciele * 

priority 

Brožúra obsahuje strategický rámec programu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok na 

roky 2005 - 2008. 

Sig. B 50376 

Sociálny rozmer stratégie Európa 2020 : Správa výboru pre sociálnu ochranu na rok 2001 : Súhrn. - 1. vyd. - Luxemburg : 

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2011. - 20 s. - (Európska komisia). - ISBN 978-92-79-20392-3. 

chudoba * vylúčenie sociálne * ohrozenie chudobou * deprivácia materiálna * prevencia * znižovanie chudoby * ochrana 

sociálna * vzdelanie * politika sociálnej inklúzie * stratégia Európa 2020 * Európska únia 

Stratégia Európa 2020 je stratégiou EÚ pre rast v nasledujúcom desaťročí. Stratégia umožní EÚ stať sa inteligentným, 

udržateľným a inkluzívnym hospodárstvom. Konkrétne EÚ vytýčila päť ambicióznych cieľov: v oblasti zamestnanosti, 

inovácie, vzdelávania, sociálneho začlenenia a klímy / energetiky, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. Výbor pre sociálnu 

ochranu zverejnil správu hodnotiacu sociálne aspekty stratégie Európa 2020. Táto brožúra poskytuje súhrn tejto správy na 

rok 2011. 

 

Sig. B 50380 

Flexicurity and Industrial Relations *Flexikurita a pracovnoprávne vzťahy.+. - 1. vyd. - Luxembourg : OOPEC, 2008.. - 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) 

flexikurita * flexicurity * vzťahy pracovnoprávne * trh práce * vyjednávanie kolektívne * Európska únia 

V súčasnosti je flexikurita - rovnováha medzi flexibilitou trhu práce a istotou pre zamestnancov ohľadne rizík trhu práce - na 

poprednom mieste v Európskej stratégii zamestnanosti. Z obsahu publikácie: Politiky flexikurity v členských štátoch. 

Flexikurita medzi trhom práce a pracovnoprávnymi vzťahmi. Pohľady sociálnych partnerov. Decentralizované kolektívne 

vyjednávanie o flexikurite. Príloha: Opatrenia a trendy v rámci členských štátov EÚ. 
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Sig. B 50379 

Temporary Agency Work in an Enlarged European Union *Dočasná agentúrna práca v rozšírenej Európskej únii.+. - 1. vyd. - 

Luxembourg : OOPEC, 2006. - 46 s. - (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). - ISBN 

978-897-0927-8. 

práca dočasná * práca agentúrna * zamestnanosť * Európska únia * trh práce * zamestnávanie agentúrne 

Správa, ktorú zadal Výbor pre odvetvový sociálny dialóg o dočasnej agentúrnej práci, je založená na porovnávacích štúdiách 

EIRO o  agentúrnej práci v rozšírenej EÚ. Dotazníkový prieskum zhromaždil odpovede v 28 krajinách - 25 členských štátoch 

EÚ, ako aj v Nórsku a pristupujúcich krajinách Bulharsku a Rumunsku. Správa sa zaoberá celým radom tém, vrátane 

definície a rozsahu dočasnej agentúrnej práce, jej regulácie v rôznych krajinách, podľa zákona aj kolektívnej zmluvy, a 

názory sociálnych partnerov na vývoj v tomto odvetví. 

 

Sig. B 50378 

Kőppl, Jozef 

Ako poskytovať prvú pomoc : Publikácia na pomoc zástupcom zamestnancov pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci.  / Kőppl, Jozef. - 1. vyd. - Bratislava : Príroda, 2009. - 47 s. - ISBN 978-80-07-01828-0. 

pomoc prvá * ošetrenie * poranenia * pomoc zdravotnícka 

Zámerom tejto publikácie je najmä odborná pomoc zástupcom zamestnancov, odborárom, základným odborovým 

organizáciám, zamestnancom, ale i širokej verejnosti pri zvládaní súboru dôležitých základných opatrení, správnych 

postupov ošetrenia, ktoré pri poranení alebo náhlom ochorení treba poskytnúť postihnutému, často ešte pred príchodom 

lekára alebo rýchlej záchrannej služby. 

 

Sig. B 50377 

Porubänová, Silvia 

Realita a výzvy rodovej rovnosti na Slovensku.  / Porubänová, Silvia. - 1. vyd. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. - 24 

s. - ISBN 80-89149-07-3. 

rovnosť rodová * život pracovný * život rodinný * ženy * muži * zosúlaďovanie pracovného a rodinného života * rod * 

rovnosť * rovnosť príležitostí 

Z obsahu brožúry: Úvod. Základné pojmy. Aktuálny spoločenský kontext rodovej rovnosti. Teória verzus prax - rozpory a 

problémy. Pracovný a rodinný život mužov a žien - dilema alebo súlad. Namiesto záveru.; Publikáciu vydáva Friedrich Ebert 

Stiftung e. V., zastúpenie v Slovenskej republike, ako prvú v plánovanej pravidelnej edícii venovanej aktuálnym 

problémovým otázkam spoločenskej i odbornej reality. Text určený širšej zainteresovanej verejnosti obsahuje: vysvetlenie 

základných pojmov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí mužov a žien, analýzu aktuálneho spoločenského kontextu 

rodovej rovnosti v Slovenskej republike, sumarizáciu najvýraznejších súčasných rozporov, či paradoxov v tejto oblasti, 

základné výzvy a očakávania zosúlaďovania pracovného a rodinného života mužov a žien. 
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Sig. B 50358 

Gender Mainstreaming : Dobré skúsenosti z praxe. - 1. vyd. - Bratislava : Národné centrum pre rovnosť príležitostí, 2006. 

gender mainstreaming * rod * ženy * muži * uplatňovanie rodového hľadiska * politika * tvorba politiky * rovnosť rodová * 

prax * skúsenosti dobré * prax dobrá 

Z obsahu: Konferencia gender mainstreaming: Dobré skúsenosti z praxe a politiky. Rodová analýza - východiská a prax. 
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Výskumné správy 

 

 

Sig. V 50352 

Repková, Kvetoslava 

Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku - analýza Centrálneho registra poskytovateľov.  / Aut. 

správy Repková, Kvetoslava. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2407. - Bratislava : IVPR, 2011. - 34 s. 

služby sociálne * Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb * poskytovatelia sociálnych služieb * poskytovatelia 

verejní * poskytovatelia neverejní 

Výskumná štúdia vznikla ako súčasť výskumnej úlohy Monitoring implementácie zákona o sociálnych službách. Zameriava sa 

najmä na otázku, aké je súčasné rozloženie registrácií na poskytovanie všetkých druhov sociálnych služieb v rámci 

jednotlivých oblastí sociálnych služieb a odborných činností, osobitne rozloženie medzi verejný a neverejný sektor. Autorka 

si všíma aj regionálny aspekt tohto rozloženia. Pre účely štúdie vychádza z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych 

služieb, jeho stavu k 1. polroku 2011. Zámerom autorky je priniesť určitý typ evidencie/dôkazov o vývoji rozloženia kapacít 

verejného a neverejného sektora poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré by mohli napomôcť efektívnejšie nastaviť 

podmienky financovania poskytovateľov sociálnych služieb v rámci právnej úpravy sociálnych služieb. 

 

 

Sig. V 50353 

Bednárik, Rastislav - Bellan, Pavol - Kešelová, Daniela - Kostolná, Zuzana 

Analýza výsledkov empirického prieskumu zamestnávateľských subjektov v príhraničnom regióne Slovensko : Čiastkový 

výstup FAMO II.  / Aut. správy Bednárik, Rastislav ;  Bellan, Pavol ;  Kešelová, Daniela ;  Kostolná, Zuzana. Inštitút pre výskum 

práce a rodiny, Bratislava. - 2136. - Bratislava : IVPR, 2011. - 60 s. 

monitorovanie pracovných síl * sily pracovné * subjekty zamestnávateľské * regióny prihraničné * Rakúsko * Slovensko * 

monitorovanie trhu práce * trh práce * zamestnanci * miesta pracovné * podniky 

V rokoch 2008 - 2010 boli realizované v prihraničnom regióne medzi východným Rakúskom a Slovenskom dva veľké 

empirické prieskumy u zamestnávateľských subjektov zamerané na monitorovanie trhu práce. Z geografického hľadiska sa 

projekt v prvej aj druhej etape koncentroval v Rakúsku na mesto Viedeň a na Slovensku na Bratislavský a Trnavský kraj, 

ktoré sú relevantné pre Viedeň v kontexte cezhraničnej migrácie za prácou.; Predmetná štúdia predstavuje druhý čiastkový 

výstup v rámci riešenia projektu FAMO II. Prínosom tejto štúdie je možnosť konfrontácie prieskumných výsledkov v 

dvojročnom období - roky 2008 a 2010, percepcia vývoja dopytu po práci a ponuky práce optikou zamestnávateľov na 

pozadí finančnej a hospodárskej krízy a vnímanie dopadov krízy na konkrétne podniky. 
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Sig. V 50393 

Repková, Kvetoslava 

Spolufinancovanie sociálnych služieb z privátnych zdrojov : Vybrané otázky posudzovania majetku prijímateľov sociálnych 

služieb.  / Aut. správy Repková, Kvetoslava. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2407. - Bratislava : IVPR, 2011. - 

28 s. 

 

služby sociálne * poskytovanie sociálnych služieb * spolufinancovanie * majetok * darovanie 

Výskumná štúdia vznikla ako súčasť výskumnej úlohy Monitoring implementácie zákona o sociálnych službách. Zameriava sa 

na otázku, ako vníma verejnosť potrebu dôslednejšieho skúmania majetku poberateľov sociálnych služieb na účely úhrady 

časti nákladov na rezidenčnú sociálnu službu. Osobitne ide o vnímanie povinnosti osôb, ktorým poberateľ/ka sociálnej 

služby darovala pred odchodom do zariadenia sociálnych služieb nehnuteľný majetok, spolufinancovať poskytovanú 

sociálnu službu. 
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Štatistiky 

 

Sig. ŠI 2092/11 

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 1. štvrťrok 2011. - Bratislava : Trexima, 2011. - 92 s. - (Informačný systém o 

cene práce) 

zárobky priemerné * údaje štatistické * zárobok hodinový priemerný * cena práce * sféra podnikateľská * sféra 

nepodnikateľská 

 

Sig. ŠI 2091/11 

Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike 2010. - Bratislava : ŠÚ SR, 2011. - 62 s. + príl. - (Demografická štatistika) 

obyvateľstvo * demografia * populácia * vývoj obyvateľstva * štruktúra obyvateľstva * sobášnosť * rozvodovosť * 

pôrodnosť * plodnosť * potratovosť * úmrtnosť * sťahovanie obyvateľov * prírastky obyvateľov * porovnanie regionálne * 

porovnanie medzinárodné 

 

Sig. ŠI 2095/11 

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2011. - Bratislava : ŠÚ SR, 2011. - 

92 s. - (SUB) 

údaje štatistické * hospodárstvo * tendencie makroekonomické * HDP * dôchodky * ceny * vývoj cenový * demografia * trh 

práce * fondy sociálne * zabezpečenie sociálne * produkcia tovarov * produkcia služieb 

 

Sig. ŠI 2094/11 

Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2010. - Bratislava : Sociálna poisťovňa, 2011. - 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 2093/11 

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2011. - Bratislava : Trexima, 2011. - 92 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 2096/11 

Informačný systém o pracovných podmienkach 2011. - Bratislava : Trexima, 2011. - 79 s. - (Informačný systém o cene práce) 

podmienky pracovné * údaje štatistické 

 

Sig. ŠI 2098/11 

EU SILC 2010 : Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. - Bratislava : ŠÚ SR, 2011. - 25 s. + príl. - (Sociálna štatistika) 

chudoba * meranie chudoby * indikátory chudoby * vylúčenie sociálne * riziko chudoby * údaje štatistické 

 

Sig. ŠI 2097/11 

Vývoj spotrebiteľských cien a inflácia 10/2011. - Bratislava : ŠÚ SR, 2011. - 18 s. - (Ceny) 

údaje štatistické * ceny spotrebiteľské * vývoj cien * inflácia * euro 
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Dokumenty na CD 

 

 

Sig. CD 50346 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010 *Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2010.+. - Bratislava : VEDA, 2011. 

ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko 

Dvadsiaty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky. 

 

Sig. CD 50407 
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of Children by One of Their Parents: Possibilities of Prevention in the Czech Republic+  / Pešlová, Eliška ;  Kahoun, Vilém 

In: Fórum sociální politiky.- 4/2011, s. 12-16 

únosy * únosy detí rodičom * únosy detí medzinárodné * únosy detí * prevencia * Česká republika * deti * rodičia  

 

Suchanec, Miroslav 

Využití Booleho ptístupu v komparativní analýze: ptíklad srovnání 27 zemí EU z hlediska zaměstnanosti žen *The Use of a 

Boolean Approach in a Comparative Analysis, Taking a Comparision of the 27 EU States from the Point of View of Womens 

Employment as an Example]  / Suchanec, Miroslav 

In: Fórum sociální politiky.- 4/2011, s. 17-19 

kauzalita komplexná * Boolov prístup * Boolova analýza * zamestnanosť * zamestnanosť žien * analýza komparatívna 

 

Horáková, Milada - Bareš, Pavel 

Interkulturní otevtenost institucí trh práce a zaměstnanosti v České republice *The Intercultural Openness of Labour Market 

Institutions and Employment in the Czech Republic+  / Horáková, Milada ;  Bareš, Pavel 

In: Fórum sociální politiky.- 4/2011, s. 20-23 
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Liberdová, Eva 

Zdravotní postižení a jeho modely se zamětením na sluchové postižení / Liberdová, Eva 
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Paloncyová, Jana 

Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen *The Relationship between a Professional Carrer and Starting 

a Family from the Point of View of Different Generations of Women+  / Paloncyová, Jana 

In: Fórum sociální politiky.- 5/2011, s. 2-8 
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Dudová, Radka - Hašková, Hana 

Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a "správná" péče o děti - srovnání České republiky a Francie *Modalities of 

Social Policies, Expert Discourse and "Correct" Child Care - A Comparision of the Czech Republic and France]  / Dudová, 

Radka ;  Hašková, Hana 

In: Fórum sociální politiky.- 5/2011, s. 8-15 

starostlivosť o deti * politika sociálna * diskurz * inštitúcie * Česká republika * Francúzsko 

 

Trbola, Robert - Rákoczyová, Miroslava 

Koordinace sociální integrace ptistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi vetejné správy *Coordination of 

the Social Integration of Immigrants from the Point of View o Interactions between the Different Levels of Public 

Administration+  / Trbola, Robert ;  Rákoczyová, Miroslava 

In: Fórum sociální politiky.- 5/2011, s. 15-19 

migranti * integrácia migrantov * migrácia * správa verejná 

 

Janýška, Antonín 

Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením: dosavadní vývoj, existující mýty a pasti a 

ekonomické podmínky jejich poskytování *Transformation of Residential Social Services for Mentally Disabled Persons: 

Developments to Date, Existing Myths and Traps and Economic Conditions for the Provision of Such Services+  / Janýška, 

Antonín 

In: Fórum sociální politiky.- 5/2011, s. 20-23 
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Vítová, Jaroslava 

Analýza důvodů podání žádosti o pobytovou sociální službu / Vítová, Jaroslava 

In: Fórum sociální politiky.- 5/2011, s. 23-25 
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Lisá, Helena 

Krize otevtela nový prostor pro diskriminaci : Podľa správy Equality at Work (ILO) / Lisá, Helena 

In: Fórum sociální politiky.- 5/2011, s. 26-28 

kríza * kríza hospodárska * diskriminácia * diskriminácia pracovná 

 

MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ 

 

Svitačová, Eva 

Hrozba občianskeho deficitu mládeže v súčasnej modernej spoločnosti *Threat of the Civic Deficit of Youth in the 

Contemporary Modern Society+  / Svitačová, Eva 

In: Mládež a spoločnosť.- 2/2011, s. 3-12 

deficit občiansky * mládež * moderna * komunitarizmus * záležitosti verejné * občianstvo 

 

Gáborová, Daniela 

Volebné správanie prvovoličov vo voľbách do NR SR po roku 1993 *Electoral Behavior of the First Time Electorate in the 

Elections to NR SR after the Year 1993+  / Gáborová, Daniela 

In: Mládež a spoločnosť.- 2/2011, s. 13-24 
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Macháček, Ladislav 

Očakávaná volebná participácia 14-ročných žiakov v SR *Expected Electoral Participation of 14-Years Old Pupils in SR]  / 

Macháček, Ladislav 
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Demokratizácia na univerzitnej pôde alebo čo si myslia študenti o demokratizácii na Slovensku *Process of Democratization 

at Universities, or What Students Think about Democratization in Slovakia+  / Lampertová, Alena 

In: Mládež a spoločnosť.- 2/2011, s. 32-46 
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Medveďová, Ľuba - Lisá, Elena 

Školská sebaefektívnosť vo vzťahu s prospechom, zvládaním záťaže a sebaocenením *School Self-Efficacy in Relation to 

Achievement, Coping with Stress, and Self-Esteem+  / Medveďová, Ľuba ;  Lisá, Elena 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2010, s. 291-308 
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Bobáková, Monika - Mesárošová, Margita 

Zvládanie stresujúcich situácií a adjustácia nadaných detí *Coping with Stressful Situations, and Adjustment of Gifted 

Children+  / Bobáková, Monika ;  Mesárošová, Margita 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2010, s. 309-327 
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Vlčková, Irena 

Psychologické aspekty a kvalita života dětí a dospívajících s DMO - ptehledová studie / Vlčková, Irena 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2010, s. 328-355 
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Biznárová, Magda 

Porozvodová práca s deťmi *The Post-Divorce Work with Children+  / Biznárová, Magda 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2010, s. 356-364 
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Skubic Ermenc, Klara 

Interkultúrnosť ako pedagogický princíp *Interculturalism as a Pedagogical Principle+  / Skubic Ermenc, Klara 

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa.- 4/2010, s. 365-378 
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Porubänová, Silvia 

Rodová dimenzia vo vede - aktuálne výzvy a problémy *Gender Dimension in Science - Current Challenges and Issues]  / 

Porubänová, Silvia 

In: Rodina a práca.- 4/2011, s. 5-27 

rovnosť príležitostí 

rovnosť rodová * dimenzia rodová * ženy vo vede * gender mainstreaming * uplatňovanie rodového hľadiska * 

zosúlaďovanie pracovného a rodinného života 

Príspevok sa zaoberá aktuálnymi otázkami rodovej rovnosti v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Popisuje základné 

kontexty problému (poddimenzované zastúpenie žien na vyšších pozíciách a v špecifických oblastiach a profesiách) 

predovšetkým vo vzťahu k európskym i národným strategickým dokumentom v tejto oblasti. 

 

Bittner, Marc - Hudler - Seitzberger, Michaela - Neunteufl, Claudia 

Potential Labour Migration and Labour Force Demand in the Border Regions of Slovakia with Austria and in Vienna. A Long 

Term Monitoring Study *Potenciálna pracovná migrácia a dopyt po pracovnej sile v prihraničnom regióne medzi Slovenskom 

a Rakúskom a vo Viedni. Dlhodobá monitorovacia štúdia+  / Bittner, Marc ;  Hudler - Seitzberger, Michaela ;  Neunteufl, 

Claudia 

In: Rodina a práca.- 5/2011, s. 9-24 

trh práce 

 

Bednárik, Rastislav 

Podmienky života v regióne západného Slovenska / Bednárik, Rastislav 
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trh práce 
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Kostolná, Zuzana 

Motivácia a rozsah pracovnej migrácie v prihraničnom regióne SR: roky 2008 - 2010 / Kostolná, Zuzana 

In: Rodina a práca.- 5/2011, s. 47-58 

trh práce 

 

Kešelová, Daniela 

Kvalifikačné predpoklady pracovnej sily a požiadavky zamestnávateľov zo slovenských regiónov CENTROPE / Kešelová, 

Daniela 

In: Rodina a práca.- 5/2011, s. 59-78 

trh práce 

 

SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA 

 

Blahová, Dagmar 

Konjunkturálne zisťovania a ich využitie v štatistickej praxi *The Use of Conjuncture Surveys in the Statistical Practice]  / 

Blahová, Dagmar 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2011, s. 3-17 
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Novotná, Edita 

Nové ukazovatele Európskeho výskumného priestoru (EVP) *New Indicators for the European Research Area (ERA)+  / 

Novotná, Edita 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2011, s. 18-27 
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Využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov *Household and Individual Use of 
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In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2011, s. 28-40 
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domácnosti * počítače * internet * spoločnosť informačná 

 

Haasová, Gabriela - Rybanská, Mária 

Vybrané oblasti zo šírenia štatistických informácií na Slovensku *Selected Fields of Dissemination of Statistical Information 

in Slovakia+  / Haasová, Gabriela ;  Rybanská, Mária 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2011, s. 52-63 

informácie štatistické * šírenie informácií * činnosť publikačná * produkty s pridanou hodnotou * šírenie elektronické * 
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Tišliar, Pavol 

Niekoľko poznámok k sčítaniu obyvateľstva na Slovensku v roku 1940 *Some Remarks on the 1940 Population Census in 

Slovakia+  / Tišliar, Pavol 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2011, s. 3-15 

sčítanie ľudu * sčítanie obyvateľstva * Slovensko * cenzus 

 

Gavuliak, Roman 

Analýza trvalo udržateľného rozvoja Írska v oblasti sociálnej inklúzie *Analysis of Irelands Sustainable Development in the 

Field of Social Inclusion]  / Gavuliak, Roman 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2011, s. 16-39 

Írsko * rozvoj trvalo udržateľný * inklúzia sociálna 

 

Šprocha, Branislav 

Koncept primárnych determinantov plodnosti. Bongaartsov model a plodnosť žien z rómskych lokalít *The Concept of 

Primary Determinants of Fertility. The Bongaarts Model and the Fertility of Roma Women+  / Šprocha, Branislav 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2011, s. 40-53 

plodnosť * fertilita * determinanty plodnosti * ženy rómske * Rómovia * determinanty primárne * plodivosť * fekundita 

 

Tišliar, Pavol 

Charakteristika rodín a domácností obyvateľstva Nitrianskeho okresu v roku 1919 *Characteristics of Families living in Nitra 

District in 1919+  / Tišliar, Pavol 
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Mészáros, Ján 

Vnímané zdravie na Slovensku na základe zisťovania EHIS 2009 *The Perception of Health in Slovakia Based on the EHIS 

Survey 2009+  / Mészáros, Ján 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2011, s. 23-32 

dĺžka života stredná * zdravie * zdravie vnímané * regresia binárna logistická * šanca * pomer šancí 

 

Rychtárik, Juraj 

K metodologickým otázkam viktimačného výskumu *Methodological Issues of the Victimization Survey+  / Rychtárik, Juraj 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 3/2011, s. 33-42 

kriminalita * obeť * bezpečie * výskum * viktimácia 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 

 

Baláž, Roman 

V "boji o děti" se bez legislativních změn neobejdeme : Rozhovor s: Ladislav Zamboj, psychológ, sociálny pracovník 

organizácie Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva / Baláž, Roman 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 12-16 

deti * vylúčenie sociálne * organizácie neziskové * občianstvo * práca sociálna * poradenstvo 

 

Janebová, Radka 

Spolupráce organizací v oblasti sanace rodiny / Janebová, Radka 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 17-19 

práca sociálna * sanácia rodiny * rodina * znevýhodnenie sociálne 

 

Szabó, Jaroslav 

Príklad starostlivosti o deti s duševnými poruchami v Detskom domove Dedina Mládeže / Szabó, Jaroslav 
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 Mrázková, Ivana - Kovács, Kristián 
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ochrana detí sociálnoprávna * kuratela sociálna * deti 

 

Novotná, Věra 

Spory rodičů o děti - velký problém a ptíčina znevýhodnění dětí / Novotná, Věra 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 37-38 
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Navrátilová, Jitka 

Proces posouzení životní situace jako zdroj ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí) *The Assessment 

Process as a Risk for Children in Need (Factors Affecting the Assessment of Children in Need)+  / Navrátilová, Jitka 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 40-55 

deti ohrozené * faktory procesu posudzovania * posudzovanie * kvalita posudzovania * kompetencie rodičovské * deti 

 

Francová, Hana - Kozlová, Lucie 

Občanská participace jako významný faktor sociálni integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením  *Citizen Participation 

as an Important Factor of Social Integration of Families Caring for Children with a Disability+  / Francová, Hana ;  Kozlová, 

Lucie 

 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 56-67 

deti * deti s postihnutím * postihnutie zdravotné * participácia občianska * participácia finančná * integrácia sociálna * 

integrácia rodín 

 

Marková, Dagmar - Haburajová - Ilavská, Lenka - Juhásová, Denisa 

Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie *Methods of Social Work with Children Experiencing Domestic 

Violence+  / Marková, Dagmar ;  Haburajová - Ilavská, Lenka ;  Juhásová, Denisa 
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Foltová, Lucie - Schovancová, Regina - Okrajek, Petr 

Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny *Psychosocial Impact of Uneployment on Family Life 

Situations+  / Foltová, Lucie ;  Schovancová, Regina ;  Okrajek, Petr 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 85-95 
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Lyócsa, Ivana 

Príčiny a dopady konštruktov rodičovstva (materstva a otcovstva) u pracovníčok a pracovníkov sociálnoprávnej ochrany 

detí: príklad Veľkej Británie, Kanady a Izraela [Stereotyped Ideas of Mothers and Fathers Role of Child Protection Workers, 

Reasons and Impacts: The Example of Great Britain, Canada and Israel+  / Lyócsa, Ivana 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 96-104 

konštrukty rodičovstva * rodičovstvo * materstvo * otcovstvo * prístup rodovo diferencovaný * ochrana detí 

sociálnoprávna * pracovníčky sociálne * pracovníci sociálni * práca sociálna 

 

Šiška Jan - Latimier, Camille 

Práva dětí s mentálnym postižením v České republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN *Rights of Children with 

Intellectual Disabilities in the Czech Republic from the Perspective of Convention of Childrens Rights UN+  / Šiška Jan ;  

Latimier, Camille 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 105-119 
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Suchanec, Miroslav 

Alternativní ptístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce *Alternative 

Approaches to Analyse Data in Small Samples in the Social Work Practice]  / Suchanec, Miroslav 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 120-124 
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Jinek, Jakub - Ktišťan, Alois 

Etická teorie a její aplikace - problém pro sociální práci *Ethical Theory and Its Application: A Problem for Social Work+  / 

Jinek, Jakub ;  Ktišťan, Alois 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 2/2011, s. 125-132 
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Ponížilová, Tereza 

Mediace jako možné východisko rodinných konfliktů *Mediation as a Possible Way out of Family Conflicts+  / Ponížilová, 
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Barochová, Eliška 
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Baláž, Roman 
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Plán účasti a skúsenosti / Cangár, Miroslav 
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In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 16-17 

prístup systémový * plán účasti a skúsenosti * práca sociálna * služby sociálne * kvalita sociálnych služieb * hodnotenie 

kvality 

 

Barochová, Eliška 

Individuální plánování se ženami, které poskytují placené sexuální služby / Barochová, Eliška 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 27-29 

služby sociálne * plánovanie individuálne * prostitúcia * práca sociálna * služby sexuálne 

 

Baláž, Roman - Barochová, Eliška 

Sri Kumar Vishwanathan: Ke komunitní práci mě dovedl osud : Se Sri Kumarem Vishwanathanem o komunitní práci a situaci 

na Šluknovsku / Baláž, Roman ;  Barochová, Eliška 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 32-37 

práca sociálna * práca sociálna terénna * služby sociálne * práca komunitná * práca sociálna komunitná 

 

Válková, Monika - Holmerová, Iva 

Zákon o dlouhodobé péči ptinese systémovou změnu poskytování sociálních a zdravotnických služeb / Válková, Monika ;  

Holmerová, Iva 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 38-39 

starostlivosť dlhodobá * služby sociálne * služby zdravotnícke * poskytovanie sociálnych služieb * poskytovanie 

zdravotníckych služieb 

 

Woleková, Helena 

Pár poznámok k dlhodobej starostlivosti / Woleková, Helena 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 40-41 

starostlivosť dlhodobá * deinštitucionalizácia * komercionalizácia 

 

 



54 

 

Staňková, Markéta 

Role klíčového pracovníka v domově pro seniory *The Role of the Key Worker in the Home of Elderly+  / Staňková, Markéta 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 44-55 

pracovník kľúčový * plánovanie individuálne * služby sociálne * štandardy kvality * domovy pre seniorov * ľudia starší * 

seniori * domovy dôchodcov 

 

Kubalčíková, Katetina 

Individuální plánování v sociálních službách pro seniory: ptíklad vybrané organizace Pečovatelské služby *The Individual 

Planning in Social Services for the Elderly: an Example of Selected Domiciliary Care Agency+  / Kubalčíková, Katetina 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 56-66 

služby sociálne * plánovanie individuálne * seniori * ľudia starší * štandardy kvality * prístup orientovaný na klienta 

 

Havrdová, Zuzana - Procházková, Martina 

Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zatízení pro 

seniory [Change in Experience of Employees During Implementation of Individual Planning into a Rezidential Elderly Care 

Service+  / Havrdová, Zuzana ;  Procházková, Martina 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 67-76 

zmeny * kultúra organizácie * plánovanie individuálne * výskum kvalitatívny * služby pobytové pre seniorov * seniori * 

ľudia starší 

 

Nečasová, Mirka - Dohnalová, Zdeňka - Talašová, Renáta 

Jak učit etiku v sociální práci? *How to Teach Etics in the Social Work?+  / Nečasová, Mirka ;  Dohnalová, Zdeňka ;  Talašová, 

Renáta 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 77-84 

etika * etika sociálnej práce * filozofia sociálnej práce * práca sociálna * vzdelávanie sociálnych pracovníkov * pracovníci 

sociálni * aplikácia etických teórií 

 

Nytra, Gabriela 

Sociální podpora okolí z pohledu pozůstalých vdov a vdovců *Social Support of Surroundings of Surviving Widows and 

Widowers from their Perspective]  / Nytra, Gabriela 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 3/2011, s. 85-98 

pozostalí * opora sociálna * siete sociálne * trúchlenie * vdovy * vdovci 



55 

 

SOCIOLÓGIA 

 

Keller, Jan 

Koncept postindustriální společnosti a jeho slabiny *The Concept of Post-Industrial Society and Its Flaws]  / Keller, Jan 

In: Sociológia.- 4/2011, s. 323-337 

spoločnosť * spoločnosť postindustriálna * deindustrializácia * sociálne riziká * sociálne riziká nové * spoločnosť služieb 

 

 

Smith, Michael L. 

Politika odvolání jako inovativní nástroj prosazování transparentnosti a občanské účasti ve slovenské a polské místní 

samosprávě *The Politics of Recall: An Innovative Tool for Promoting Transparency and Citizen Participation in Slovak and 

Polish Local Government]  / Smith, Michael L. 

In: Sociológia.- 4/2011, s. 338-361 

odvolanie * demokracia * politika * odvolanie miestne * referendum miestne * vláda miestna * participácia občianska * 

Slovensko * Poľsko 

 

 

Bleha, Branislav 

Lokálny demografický vývoj na Slovensku: percepcia, spoločenské implikácie a interdisciplinárne výzvy *Local Population 

Development in Slovakia: Perception, Social Implications and Interdisciplinary Prospects]  / Bleha, Branislav 

In: Sociológia.- 4/2011, s. 362-390 

depopulácia * starnutie * starnutie demografické * vývoj populačný * vývoj demografický * Slovensko * demografia * 

implikácie spoločenské * percepcia * vláda miestna * vládnutie * multidisciplinarita 

 

Kika, Marián 

Riadenie ľudí v čase privatizácie a zahraničného strategického partnerstva *Managing People in the Time of Privatization 

and Foreign Strategic Partnership+  / Kika, Marián 

In: Sociológia.- 4/2011, s. 391-404 

riadenie * riadenie ľudí * privatizácia * partnerstvo strategické * investície zahraničné strategické * transformácia 

 

 



56 

 

Lovisek, Judit 

Multikulturalizmus a problémy integrácie moslimských prisťahovalcov *Multiculturalism and the Problems of Integration of 

Muslim Immigrants]  / Lovisek, Judit 

In: Sociológia.- 4/2011, s. 405-419 

imigranti * moslimovia * islam * imigranti moslimskí * integrácia * integrácia migrantov * multikulturalizmus * getoizácia * 

systémy sociálne paralelné * štúdie prípadové * Veľká Británia 

 

Bezák, Tomáš 

Posttranzičná spravodlivosť v regióne stredovýchodnej Európy. Analýza lustrácií a ústavov pamäti národa *Posttransitional 

Justice in the Region of the Central-East Europe. An Analysis of the Lustrations and the Nation+s Memory Institutes]  / 

Bezák, Tomáš 

In: Sociológia.- 4/2011, s. 420-446 

Ústav pamäti národa * lustrácie * Európa stredná * Európa východná * Európa stredovýchodná * minulosť * politika * 

komunizmus * Československo * Česká republika * Slovensko * Maďarsko * Poľsko 

 

Schenk, Juraj 

Tri princípy teoretického zakotvenia nelineárnych dynamických systémov: autopoiesis, stávanie a autokinéza *Three 

Principles of the Theoretical Foundations of Nonlinear Dynamical Systems: Autopoiesis, Becoming and Autokinetics]  / 

Schenk, Juraj 

In: Sociológia.- 5/2011, s. 463-494 

dynamika sociálna * systémy dynamické nelineárne * autopoiesis * stávanie * autokinéza 

 

Bunčák, Ján - Džambazovič, Roman - Hrabovská, Anna - Sopóci, Ján 

K niektorým otázkam sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti *On Some Questions of Social Stratification in Slovak 

Society+  / Bunčák, Ján ;  Džambazovič, Roman ;  Hrabovská, Anna ;  Sopóci, Ján 

In: Sociológia.- 5/2011, s. 495-527 

stratifikácia sociálna * triedy sociálne * Medzinárodná klasifikácia povolaní * nerovnosti sociálne 

 

Hofreiter, Roman 

Nová ekonomická sociológia a štruktúrny kontext trhu *The New Economic Sociology and the Structural Embeddednes of 

the Market]  / Hofreiter, Roman 

In: Sociológia.- 5/2011, s. 528-549 



57 

 

sociológia ekonomická * inštitúcie * polica * štruktúra trhu * ekonómia neoklasická 

 

Bartoš, František 

Pravicový extremismus: operacionalizace jevu, konstrukce škály a výsledky empirického výzkumu *Right-Wing Extremism: 

Operationalization, Construction of the Scale and Results of Empirical Research+  / Bartoš, František 

In: Sociológia.- 5/2011, s. 550-583 

extrémizmus * extrémizmus pravicový * výskumy empirické * nerovnosť * cudzinci * minority * menšiny * kriminalita * 

zločiny z nenávisti * Rómovia 

 

De Ridder, Eline 

Civil Society Development during Accession: On the Necessity of Domestic Support to EU Incentives *Vývoj občianskej 

spoločnosti počas prístupového procesu: O potrebe domácej podpory pre stimuly z EÚ+  / De Ridder, Eline 

In: Sociológia.- 6/2011, s. 623-656 

spoločnosť občianska * Európska únia * vývoj občianskej spoločnosti * Slovensko * Česká republika * vstup do EÚ * 

rozširovanie EÚ 

 

Ratkovid Njegovan, Biljana - Vukadinovid, Maja - Grubid Nešid, Leposava 

Characteristics and Types of Authority: the Attitudes of Young People. A Case Study *Charakteristiky a typy autorít: postoje 

mladých. Prípadová štúdia+  / Ratkovid Njegovan, Biljana ;  Vukadinovid, Maja ;  Grubid Nešid, Leposava 

In: Sociológia.- 6/2011, s. 567-673 

modely * vzory * mládež * autorita * prístup mladých ľudí * prístup študentov * ľudia mladí 

 

Novotný, Josef - Polonský, Filip 

The Level of Knowledge about Islam and Perception of Islam among Czech and Slovak University Students: Does Ignorance 

Determine Subjective Attitudes? *Úroveň znalostí o Islámu a vnímání Islámu mezi českými a slovenskými univerzitními 

studenty: souvisí znalosti se subjektivními postoji?+  / Novotný, Josef ;  Polonský, Filip 

In: Sociológia.- 6/2011, s. 674-696 

islám * moslimovia * vnímanie islámu * študenti VŠ * Česká republika * Slovensko * predsudky * prístupy * vedomosti * 

znalosti 

 



58 

 

SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS 

 

Offe, Clause 

Crisis and Innovation of Liberal Democracy: Can Deliberation Be Institutionalised? *Kríza a inovácia liberálnej demokracie: 

Môže byť deliberácia inštitucionalizovaná?+  / Offe, Clause 

In: Sociologický časopis.- 3/2011, s. 447-472 

teória demokracie * demokracia liberálna * politika * politika deliberačná * kríza demokracie * demokracia * dizajn 

inštitucionálny * deliberácia 

 

Alber, Jens - Holtmann, Anne Christine - Marquardt, Susanne 

Are There Visible Accession Effects? Comparing Some Key Indicators of the Trajectories of Central and Eastern European 

Countries Inside and Outside the EU since the 1990s  *Existujú viditeľné prínosy vstupu do EÚ? Porovnanie niektorých 

kľúčových ukazovateľov trajektórií stredoeurópskych a východoeurópskych krajín v EÚ a mimo EÚ od 90. rokov+  / Alber, 

Jens ;  Holtmann, Anne Christine ;  Marquardt, Susanne 

In: Sociologický časopis.- 3/2011, s. 473-506 

Európska únia * rozširovanie EÚ * politika * prínosy členstva v EÚ * kritériá kodanské * integrácia 

 

Lajh, Damjan - Štremfel, Urška 

Exploiting the Potential of the Open Method of Coordination in Slovenian Education Policy *Skúmanie potenciálu otvorenej 

metódy koordinácie v slovinskej vzdelávacej politike+  / Lajh, Damjan ;  Štremfel, Urška 

In: Sociologický časopis.- 3/2011, s. 507-529 

metóda koordinácie otvorená * politika vzdelávacia * Slovinsko * Európska únia * vládnutie dobré * spravovanie dobré 

 

Štípková, Martina - Kreidl, Martin 

Socioeconomic Inequalities in Birth and Pregnancy Outcomes in the Czech Republic between 1990 and 2007: An Exploration 

of Trends *Socioekonomické nerovnosti vo výsledku pôrodu a tehotenstva v ČR medzi rokmi 1990 a 2007: Skúmanie 

trendov+  / Štípková, Martina ;  Kreidl, Martin 

In: Sociologický časopis.- 3/2011, s. 531-564 

nerovnosti v zdraví * nerovnosti sociálne * nerovnosti socioekononomické * zdravie detí * zdravie * váha dieťaťa pri 

narodení * transformácia * Česká republika 

 

 



59 

 

Spilková, Jana - Radová, Lucie 

The Formation of Identity in Teenage Mall Microculture: A Case Study of Teenagers in Czech Malls [Formovanie identity v 

mikrokultúre "shoppingovej" mládeže: Prípadová štúdia teenagerov v českých nákupných centrách+  / Spilková, Jana ;  

Radová, Lucie 

In: Sociologický časopis.- 3/2011, s. 565-586 

teenageri * mládež * chodenie von * čas voľný * trávenie voľného času * centrá nákupné * mikrokultúra priestorová * 

geografia detstva a mládeže * Česká republika 

 

Vacková, Barbora - Galčanová, Lucie - Hofírek, Ondtej 

Za čistší město: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy *Towards a Purer City: Problem 

Localities and Their Inhabitants from the Perspective of Local Authorities+  / Vacková, Barbora ;  Galčanová, Lucie ;  Hofírek, 

Ondtej 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 633-656 

exklúzia sociálna * exklúzia priestorová * priestor * urbanizmus * purifikácia * etnicita * vláda miestna * správa miestna * 

výskumy kvalitatívne * Česká republika * vylúčenie sociálne 

 

Nekorjak, Michal - Souralová, Adéla - Vomastková, Klára 

Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, romské školy a reprodukce sociálně prostorových nerovností *Stuck in Marginality: 

The Education Market, Roma Schools and the Reproduction of Social and Spatial Inequalities]  / Nekorjak, Michal ;  

Souralová, Adéla ;  Vomastková, Klára 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 657-680 

Rómovia * školy * deti * deti rómske * exklúzia sociálna * vylúčenie sociálne * lokality sociálne vylúčené * reprodukcia 

sociálna * nerovnosť * vzdelávanie * Česká republika 

 

Fettrová, Marie - Temelová, Jana 

Prostorová specifika strukturální nezaměstnanosti na úrovni obcí v České republice *The Spatial Aspects of Structural 

Unemployment at the Municipal Level in the Czech Republic+  / Fettrová, Marie ;  Temelová, Jana 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 681-715 

nezamestnanosť * nezamestnanosť priestorová * nezamestnanosť štrukturálna * rozdiely priestorové * Česká republika *  

 

Novák, Jakub - Netrdová, Pavlína 

Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice [Spatial Patterns of Socioeconomic 

Differentiation in the Czech Republic at the Level of Municipalities+  / Novák, Jakub ;  Netrdová, Pavlína 



60 

 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 717-744 

polarizácia priestorová * rozdiely sociálne * diferenciácia * diferenciácia sociálno-priestorová * autokorelácia priestorová * 

Česká republika * obce 

 

Bernard, Josef 

Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí - obtížné hledání a mětení jejich vlivu *The Endogenous 

Developmental Potential of Small Rural Municipalities - The Difficulties of Searching for and Measuring Impact]  / Bernard, 

Josef 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 745-775 

potenciál rozvojový endogénny * rozvoj spoločnosti * komunity * rozvoj komunít * obce malé * obce vidiecke * rozvoj 

rurálny * Česká republika 

 

Outedníček, Martin - Špačková, Petra - Fettrová, Marie 

Změny sociálního prosttedí a kvality života v depopulačních regionech České republiky *Changes in Social Milieu and Quality 

of Life in Depopulating Areas of the Czech Republic]  / Outedníček, Martin ;  Špačková, Petra ;  Fettrová, Marie 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 777-803 

prostredie sociálne * kvalita života * migrácia * depopulácia * regióny * Česká republika 

 

Kubeš, Jan - Kraft, Stanislav 

Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita *South Bohemian Peripheral Areas and Their Social-

Population Stability+  / Kubeš, Jan ;  Kraft, Stanislav 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 805-829 

oblasti periférne * stabilita sociálna * stabilita populačná * indikátory sociálne * exklúzia sociálna * vylúčenie sociálne * 

rozvoj rurálny * Česká republika 

 

Temelová, Jana - Novák, Jakub - Pospíšilová, Lucie - Dvotáková, Nina 

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách *Everyday Life, Daily Mobility and 

the Coping Strategies of People Living in Peripheral Localities+  / Temelová, Jana ;  Novák, Jakub ;  Pospíšilová, Lucie ;  

Dvotáková, Nina 

In: Sociologický časopis.- 4/2011, s. 831-858 

oblasti periférne * život každodenný * mobilita * mobilita denná * stratégie adaptačné * kvalita života * Česká republika 

 



61 

 

Pospíšilová, Tereza 

Dobrovolnictví v České republice pted rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace *Volunteering in the Czech Republic 

before 1989: Discourses, Definitions, Cross-references+  / Pospíšilová, Tereza 

In: Sociologický časopis.- 5/2011, s. 887-910 

dobrovoľníctvo * Česká republika * spoločnosť občianska * komunizmus * analýzy 

 

Vojtíšková, Katetina 

Školní úspěšnost a její (re)produkce na základní škole *Academic Success and the Intergenerational Reproduction of 

Academic Performance at Basic School+  / Vojtíšková, Katetina 

In: Sociologický časopis.- 5/2011, s. 911-935 

úspešnosť * úspešnosť školská * reprodukcia * školy základné * etnografia školská * kategorizácia sociálna * úspech v škole 

* zlyhanie * nerovnosti vzdelanostné * zdroje kultúrne 

 

Vinopal, Jití 

Indikátor subjektivní kvality pracovního života *Subjective Quality of Working Life Indicator+  / Vinopal, Jití 

In: Sociologický časopis.- 5/2011, s. 937-965 

indikátory * kvalita pracovného života * kvalita subjektívna * spokojnosť v práci * spokojnosť so životom 

 

Petrusek, Miloslav 

Návrat (sociologické) teorie do Čech? Východiska, stav a perspektivy *The Return of (Sociological) Theory to the Czech 

Republic? Principles, Perspectives, and Current Status]  / Petrusek, Miloslav 

In: Sociologický časopis.- 5/2011, s. 1017-1033 

sociológia * teória sociologická * sociológia teoretická * postmodernizmus * gender štúdie * sociológia historická *  

 

BEZPEČNÁ PRÁCA 

 

Sabo, Milan - Bartek, Alojz 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prácach v poľnohospodárstve / Sabo, Milan ;  Bartek, Alojz 

In: Bezpečná práca.- 4/2011, s. 3-12 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * práca v poľnohospodárstve * poľnohospodárstvo 



62 

 

Flimel, Marián 

Problematika akustických varovných signálov na pracoviskách a pri činnosti príslušníkov záchranných jednotiek / Flimel, 

Marián 

In: Bezpečná práca.- 4/2011, s. 16-22 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * signály akustické varovné * jednotky záchranné * práce záchranné * 

príslušníci záchranných jednotiek * hluk * služba záchranná * hasiči * záchranári 

 

Švec, Vladimír 

Program vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov / Švec, Vladimír 

In: Bezpečná práca.- 4/2011, s. 27-31 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * vzdelávanie * vzdelávanie zamestnancov * zamestnanci * výchova odborná 

 

Gáliková, Teodora Eva - Osina, Oto 

Profesionálne ochorenie vzniknuté pri kladení zámkovej dlažby / Gáliková, Teodora Eva ;  Osina, Oto 

In: Bezpečná práca.- 4/2011, s. 30-31 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * choroby z povolania * ochorenia profesionálne * kladenie dlažby * 

ochorenie z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia * zaťaženie dlhodobé 

 

Kordošová, Miroslava - Novotný, Miroslav 

Prieskum postojov zamestnávateľov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku : Postoje a 

názory bezpečnostných technikov / Kordošová, Miroslava ;  Novotný, Miroslav 

In: Bezpečná práca.- 4/2011, s. 37-41 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * postoje zamestnancov * postoje zamestnávateľov * technici bezpečnostní 

Nebezpečenstvá v kuchyni / prekl. Galgóczy, Ernest 

In: Bezpečná práca.- 4/2011, s. 42-43 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * práca v kuchyni * služby reštauračné * reštaurácie * riziká * úrazy 

 

Makovická Osvaldová, Linda 

Spoľahlivosť osobných ochranných pracovných prostriedkov / Makovická Osvaldová, Linda 

In: Bezpečná práca.- 5/2011, s. 3-7 



63 

 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * spoľahlivosť * prostriedky osobné ochranné * prostriedky pracovné * 

prostriedky pracovné osobné ochranné 

 

Kováčová, Barbora 

Synergický a domino efekt - špecifické efekty kauzálnej závislosti / Kováčová, Barbora 

In: Bezpečná práca.- 5/2011, s. 8-10 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * závislosť kauzálna * efekt dominový * efekt synergický 

 

Ochrana pred výbuchom v páleniciach a liehovaroch / prekl. Galgóczy, Ernest 

In: Bezpečná práca.- 5/2011, s. 11-12 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * pálenice * liehovary * ochrana pred výbuchom * výbuch * ohrozenia 

bezpečnostné 

 

Nesprávne okuliare v kancelárii? / prekl. Galgóczy, Ernest 

In: Bezpečná práca.- 5/2011, s. 13 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * okuliare * práca v kancelárii * zrak 

 

Toman, Jozef 

Zmeny v Zákonníku práce - novela č. 257/2011 Z.z. / Toman, Jozef 

In: Bezpečná práca.- 5/2011, s. 19-24, 29-33 

Zákonník práce * novelizácie * zmeny * legislatíva 

 

Kordošová, Miroslava - Novotný, Miroslav 

Prieskum postojov zamestnávateľov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku : Postoje a 

názory bezpečnostných technikov / Kordošová, Miroslava ;  Novotný, Miroslav 

In: Bezpečná práca.- 5/2011, s. 39-44 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * postoje * názory * postoje k BOZP * technici bezpečnostní * postoje 

zamestnancov * postoje zamestnávateľov 
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Sabo, Milan - Bartek, Alojz 

Požiarna ochrana a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri zváraní elektrickým oblúkom / Sabo, Milan ;  Bartek, Alojz 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 4-11 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * zváranie * zváranie oblúkové * ochrana požiarna 

 

Kordošová, Miroslava 

Prieskum postojov zamestnávateľov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na Slovensku : Postoje a 

názory zástupcov zamestnancov pre BOZP / Kordošová, Miroslava 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 12-13 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * prieskum postojov * postoje zamestnancov * postoje zamestnávateľov * 

postoje k BOZP * zástupcovia zamestnancov * zástupcovia zamestnancov pre BOZP 

 

Bulla, Róbert 

Vplyv dĺžky pracovného času na bezpečnosť a zdravie zamestnancov v cestnej doprave : Činnosť a poznatky inšpekcie práce 

v oblasti cestnej dopravy / Bulla, Róbert 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 14-17 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * doprava cestná * doprava * čas pracovný * dĺžka pracovného času * 

zamestnanci v doprave 

 

Bezáková, Anastázia 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vodičov cestnej dopravy / Bezáková, Anastázia 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 18-20 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * doprava * doprava cestná * práca v doprave * vodiči 

 

Komenda, Teodor 

Ponorné čerpadlá / Komenda, Teodor 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 21-22 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * čerpadlá ponorné * normy technické * normy STN 
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Vojtek, Pavel 

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku / Vojtek, Pavel 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 28-29 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * práca na stavenisku * stavenisko * koordinácia bezpečnosti 

 

Rajzinger, Jozef 

Bezpečnostnotechnická služba v organizačnej štruktúre inštitúcie alebo podniku / Rajzinger, Jozef 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 40-41 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * služba bezpečnostnotechnická * štruktúra organizačná * inštitúcie * 

podniky 

 

Psychosociálna záťaž na pracovisku / prekl. Galgóczy, Ernest 

In: Bezpečná práca.- 6/2011, s. 46-47 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * záťaž psychická * záťaž psychosociálna * stres * dôsledky stresu * stres na 

pracovisku 

 

 

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE 

 

Bělecký, Miroslav 

Pracovní úrazy ve světle judikatury / Bělecký, Miroslav 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2011, s. 15-22 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * úrazy pracovné * judikatúra 

 

Kočí, Miloslav 

Úrazy elektrickým proudem / Kočí, Miloslav 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2011, s. 23-25 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * úrazy pracovné * úrazy elektrickým prúdom * prúd elektrický 
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Richterová, Judita 

Porovnání českého a slovenského zákona o provozu na pozemních komunikacích - dokončení / Richterová, Judita 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2011, s. 48-56 

porovnania * zákon o cestnej premávke * zákony 

 

Neugebauer, Tomáš 

Evakuační plán podle mezinárodních pravidel / Neugebauer, Tomáš 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 10/2011, s. 18-21 

plán evakuačný * pravidlá medzinárodné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * evakuácia * legislatíva 

 

Kočí, Miloslav 

Pracovní úrazy způsobené škodlivinami / Kočí, Miloslav 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 10/2011, s. 22-27 

úrazy pracovné * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * škodliviny chemické * reakcie chemické * materiály 

horúce * plameň * obarenie * otrava * poleptanie 

 

Harazim, Jití 

Pracovní úrazovost pti těžbě dteva - III. část / Harazim, Jití 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 11/2011, s. 21-24 

úrazovosť pracovná * úrazy pracovné * ťažba dreva * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Neugebauer, Tomáš 

Quo vadis BOZP aneb úvahy nad vizemi rozvoje bezpečnosti práce / Neugebauer, Tomáš 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 12/2011, s. 21-29 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * štandardy * vzdelávanie * vzdelávanie BOZP * predpisy právne * legislatíva 

* kvalifikácia * koordinátori BOZP * koordinátori bezpečnosti * školenia * školenia BOZP * systém prevencie rizík 

 

Ptehled základních právních a ostatních ptedpisů vztahujících se nejen k problematice BOZP (1. část) 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 13/2011, s. 2-40. BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * predpisy právne * Česká 

republika 
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Výber z edičných plánov vydavateľstiev 

 

GRADA PUBLISHING 

Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy 
2., aktualizované a rozšířené vydání 

Scholleová Hana 

 
Chcete konečně pochopit základy ekonomického a finančního tízení firem? Pottebujete si doplnit chybějící znalosti? Chtěli 
byste rozumět svým kolegům z ekonomického oddělení a podkladům, které ptipravují? Pak je tato kniha určena právě vám! 
Řada manažerů a specialistů dobte rozumí svému oboru, ale pociťují významné nedostatky v oblasti ekonomické teorie a 
její aplikace v praxi. Kniha ptístupnou formou, srozumitelně a na mnoha tešených a diskutovaných ilustrativních ptíkladech 
osvětluje základní ekonomické kategorie tak, aby nové poznatky byly ptímo využitelné v praxi. Nové vydání úspěšné 
publikace je rozšíteno o důležitou oblast tízení nákladů. V knize dále naleznete vysvětlení základních účetních výkazů 
(rozvaha, výsledovka, výkaz cash-flow), jejich vztahů a vypovídací schopnosti, budete se věnovat rozboru finanční 
výkonnosti firmy a seznámíte se s problematikou tízení krátkodobého financování a jeho zlepšením a možnostmi a 
optimalizací zdrojů dlouhodobého financování. Cena: 16,61 €  
 
Cena: 17,96 €  

Slovník sociologických pojmů 
610 hesel 

Jandourek Jan 

 
Jak sám autor uvádí, smyslem této knihy, která právě ptichází na pulty knihkupectví, je v naší chaotické době vrátit čtenáte 
k významům slov. Žijeme nejen v záplavě neuttíděných informací, ale také v době slovníků, které vrací čtenáte k 
systematickému poznání. Každý ostatně ví, že kdyby musel zredukovat knihovnu, nechá si alespoň slovníky. Protože ty se 
budou ptece hodit vždycky. Ptinášíme vám proto sociologické pojmy, které se ve společenských vědách objevovaly od 
počátku, a také ty, které ptineslo poslední desetiletí. Neslouží však jen pro vyhledávání pojmů, ale jde i o text, který lze 
souvisle číst. Ptejeme vám ptíjemné chvíle nad Slovníkem sociologických pojmů.  

Sociologie životního způsobu 

Kubátová Helena 

 
Nahlédněte spolu s námi na společnost a na životní způsob z několika různých teoretických perspektiv. Renomovaná česká 
autorka, PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., seznamuje čtenáte nejen s ptedmětem sociologie životního způsobu, ale věnuje se 
také teoriím a proměnám životního způsobu v souvislosti s modernizačními společenskými procesy. Řeší problém smyslu 
života na pozadí konzumního životního způsobu a zabývá se rozdíly mezi venkovským a městským životem. Způsob života 
vztahuje i k módě a luxusu a nezapomíná ani na mládež. Zamětuje se na rozdíly mezi muži a ženami.  
 
14×21 cm | 272 stran | 978-80-247-2456-0 | Katalog. č. knihy: 2730  
 
Cena: 18,19 €  

http://www.grada.sk/ekonomicke-a-financni-rizeni-pro-neekonomy_6937/kniha/katalog/
http://www.grada.sk/dalsi-knihy-autora/Scholleov%E1_Hana/
http://www.grada.sk/slovnik-sociologickych-pojmu_6525/kniha/katalog/
http://www.grada.sk/dalsi-knihy-autora/Jandourek_Jan/
http://www.grada.sk/sociologie-zivotniho-zpusobu_5126/kniha/katalog/
http://www.grada.sk/dalsi-knihy-autora/Kub%E1tov%E1_Helena/
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Člověk a čas 
Time management IV. generace – 2., aktualizované vydání 

Pacovský Petr 

 
Zvládáte většinu z toho, co jste si naplánovali? Máte pocit vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem? Zvládáte 
víceméně v pohodě pracovní nároky? Jste v dobré kondici? Uspokojuje vás většina vašich vztahů? Zvládáte konfliktní 
situace, jejich následky, stres? Pokud jsou vaše odpovědi ptevážně záporné, pak byste si tuto knihu měli určitě ptečíst. 
Publikace je určena všem, ktetí větí nebo chtějí větit, že: Efektivně pracovat je rozumné, cítit se dobte je ptíjemné, dokázat 
obojí… je možné! Time management IV. generace vám nabízí cestu k tomuto cíli. Jeho filozofie není založena na ještě 
ptesnějším a podrobnějším plánování, ale na principu: Prosperita začíná tím, že se cítím dobte. Kniha vás provede cestou 
poznání zákonitostí emocí, proaktivního myšlení a zvládání stresu až ke schopnosti postarat se o své dobré pocity i v 
neptíznicých podmínkách, účinně ovlivňovat své okolí a dále se rozvíjet. Tak si v praxi zajístíte dlouhodobou efektivitu a 
lepší výkony.  
 
17×24 cm | 264 stran | 978-80-247-1701-2 | Katalog. č. knihy: 3393  
 
 

Cena: 7,90 €  

Vedení porad 
Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie 

Plamínek Jiří 

 
V čtivé a praktické knížce zkušeného lektora se dozvíte, jak porady vést, aby splnily svůj účel a podobaly se koncertu 
sehraného hudebního tělesa. Manažeti, vedoucí týmů a další pracovníci zodpovědní za průběh porad poznají, čím se 
efektivně vedené porady liší od těch ostatních a jaké jsou nejčastější chyby pti vedení porad. Dále se dozvíte, jak poradu 
strukturovat a udržovat její dynamiku, jak vybírat účastníky porady a jaké mají tito účastníci na poradě role, jak porady 
organizovat a tídit časově a prostorově, jaké používat technické pomůcky. Na závěr se seznámíte se základy facilitace. 
Srozumitelný výklad je doprovázen mnoha ptíklady z praxe a názornými obrázky.  
 
14×21 cm | 112 stran | 978-80-247-2073-9 | Katalog. č. knihy: 3253  

Sociální psychologie pro pedagogy 

Helus Zdeněk 

 
Sociální psychologie pattí do souboru základních vědních disciplín, v nichž musí být pedagog orientován, protože 
napomáhají reflexi nad účinností jeho vyučování a úspěšností žákova učení a protože jej kvalifikují jako profesionála. Autor 
knihy, prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., pattí v České republice mezi ptední odborníky oboru sociální a pedagogické 
psychologie. Teoretické i praktické poznatky uspotádal jako ptehlednou učebnici určenou ptedevším pro studenty učitelství 
na VŠ, na vyšší úrovni studia může být nápomocna i doktorantům a praktikujícím učitelům i pedagogům pracujícím v 
neučitelských profesích (vychovatelům, poradcům, inspektorům). Klíčové kapitoly díla jsou věnovány socializaci dítěte se 
ztetelem k jeho školní úspěšnosti, analýze vztahů, interakci a komunikaci ve vyučování, školní ttídě z hlediska jejího 
efektivního tízení a čelení nežádoucím jevům, sociálněpsychologickým problémům učitele a učitelského sboru, součinnosti 
rodiny a školy. Samostatně autor charakterizuje téma rodiny, tvotící základní prosttedí dětí a mládeže. Kniha nabízí široké 
možnosti aplikace sociálněpsychologického vědění v konkrétních situacích, pti tešení problémů s nimiž se každý učitel 
setkává ve své praxi.  
 
14×21 cm | 288 stran | 978-80-247-1168-3 | Katalog. č. knihy: 2095 

http://www.grada.sk/clovek-a-cas_4226/kniha/katalog/
http://www.grada.sk/dalsi-knihy-autora/Pacovsk%FD_Petr/
http://www.grada.sk/vedeni-porad_4629/kniha/katalog/
http://www.grada.sk/dalsi-knihy-autora/Plam%EDnek_Ji%F8%ED/
http://www.grada.sk/socialni-psychologie-pro-pedagogy_3658/kniha/katalog/
http://www.grada.sk/dalsi-knihy-autora/Helus_Zden%ECk/
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Pečovatelská služby a individuální plánování. Praktický průvodce 
 
Hauke Marcela 
 

 

Kniha je určena ptedevším zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům 

kvality, manažerům), ale i v dalších ptíbuzných službách (napt. osobní asistenci). Kniha je praktickým průvodcem, podle 

kterého je možné individuálně plánovat postup a práci s uživateli péče. Podrobně popisuje standard č. 3 (Jednání se 

zájemcem), standard č. 4 (Smlouva o poskytování služby), standard č. 5 (Individuální plánování), dále v ní čtenát najde 

způsob ptístupu k jednotlivým skupinám uživatelů, různé formuláte (pro jednání se zájemcem, vzorové smlouvy, pro tvorbu 

a ptehodnocení individuálních plánů), ptíklady z praxe, manuál klíčového pracovníka, návod na tvorbu individuálního plánu, 

rady, jak vést rozhovor s uživatelem, jak se ptipravit na inspekce kvality, jak skloubit péči a administrativu. Kniha zmiňuje i 

další standardy související s individuálním plánováním péče. 

14×21 cm | 136 stran | 978-80-247-3849-9 | Katalog. č. knihy: 2467 
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PORTÁL 

 

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny 

Matoušek, Oldtich; Pazlarová, Hana 

Ptíručka se zabývá hodnocením rodin, v nichž dítě může být ohroženo špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných 
blízkých osob. Hodnocení rodiny má ukázat, nakolik je prosttedí rodiny pro dítě ptíznivé, ptípadně neptíznivé. Autoti dávají 
určitá doporučení; dělají to však s vědomím, že je profesionálové budou ptizpůsobovat svým pottebám. Cílem publikace je 
umožnit odborníkům, ktetí v pomáhajících profesích pracují s rodinami, aby se seznámili se změnami podoby rodiny, s 
využitelnými obecnými teoriemi rodiny, s relevantními současnými názory na rodičovství, partnerství a sourozenectví, s 
teritoriálním chováním rodiny, ekonomickým chováním rodiny a s vnějšími vztahy rodiny. Text rovněž zahrnuje 
problematiku norem a postupů pro hodnocení vývojové úrovně dítěte a nasycení jeho potteb, postupy pro plánování práce 
s dítětem a rodinou.  
Kniha se dotýká také problematiky ústavní péče a náhradní rodinné péče. Ptíručka je určena pro sociální pracovníky, 
psychology, pedagogy, psychiatry, pediatry, soudce apod.  
Doc. PhDr. Oldtich Matoušek učí na katedte sociální práce FF UK v Praze, pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut, 
zabýval se výzkumy školství, mládeže a organizací programů pro rizikové děti a dospívající. Je autorem nebo spoluautorem 
tady odborných publikací i populárních knih (Mládež a delikvence, Slovník sociální práce, Rodina jako instituce a vztahová 
síť).  
PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedte sociální práce FF UK v Praze, členkou občanského sdružení 
Člověk hledá člověka, které se zamětuje na práci s dětmi v ústavních zatízeních, pěstounskou péči a na práci s ohroženými 
dětmi. Věnuje se výzkumné a publikační činnosti. 

Bezdomovectví 

Marek, Jakub; Strnad, Aleš; Hotovcová, Lucie   

Tématem publikace je popis bezdomovectví v jeho psychickém a sociálním kontextu a problematika sociální práce s jedinci 
bez domova. Pozornost je věnována zejména osobní motivaci bezdomovců k návratu do běžného života i k setrvávání v 
jejich specifickém životním stylu. Jsou zkoumány... 

Dobrovolníci a metodika práce s nimi 

Tošner Jití; Sozanská Olga   

Jak získávat a tídit dobrovolné spolupracovníky - pro školy, sociální a zdravotní projekty a další formy pomoci člověka 
člověku 
Dobte fungující dobrovolná pomoc je velkým ptínosem pro nejrůznější typy sociálních, zdravotních, školských a výchovných, 
ekologických a kulturních... 

Fundraisingové aktivity 

Polačková Zuzana   

Fundraising je profesionální, cílená a organizačně i časově promyšlená činnost zamětená na vyhledávání sponzorů a 
získávání finančních prosttedků určených na podporu vetejně prospěšné nebo dobročinné činnosti. Kniha nabízí hry a 
činnosti, pomocí nichž lze zapojit vetejnost do... 

 

http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Matou%9Aek%2C+Old%F8ich&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Pazlarov%E1%2C+Hana&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/produkt/bezdomovectvi/
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Marek%2C+Jakub&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Strnad%2C+Ale%9A&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Hotovcov%E1%2C+Lucie&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/produkt/dobrovolnici-a-metodika-prace-s-nimi/
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=To%9Aner+Ji%F8%ED&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Sozansk%E1+Olga&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/produkt/fundraisingove-aktivity/
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Pola%E8kov%E1+Zuzana&SearchType=all


71 

 

Mentoring  

Brumovská, Tereza; Málková, Gabriela   

Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví 
Publikace ukazuje profesionální dobrovolnictví – mentoring – v jeho historickém vývoji, identifikuje nejen osvědčené 
modely jeho realizace, ale i současný stav poznání v oblasti výzkumu efektivity mentoringových programů. Prezentuje... 

 

Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví  

Jůn, Hynek   

Agresivní chování, napadání ostatních klientů i sebezraňování, které může vést i k těžkým zraněním, má tadu ptíčin. Někdy 
vychází z podstaty handicapu, jindy ho může vyvolat chování lidí z okolí. Kniha, která vychází z principů kognitivně-
behaviorální terapie, se zabývá tím, jak... 

 

Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyž  

Pörtner, Marlis   

Autorka ve své knize ptedkládá koncept PCA (Person Centered Approach) – na osobu zamětený ptístup. Aplikuje jej pro 
všechny, ktetí ve své profesi ptichází do kontaktu s lidmi v sociálních službách poskytovaných klientům s mentálním 
postižením (a seniorům), zejména pro lidi v ptímé... 

 

Návrat k rodině a domů  

Rieger, Zdeněk   

Ptíprava klientů institucionální péče na návrat z odloučení 
 
Konkrétní program určený pro zaměstnance léčeben, ústavů a věznic, jak ptipravit jejich pacienty, chovance a vězně na 
návrat „domů“, zpět do společnosti, od níž byli na delší dobu odloučeni. Autora inspirovali k... 

http://obchod.portal.cz/produkt/mentoring/
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Brumovsk%E1%2C+Tereza&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=M%E1lkov%E1%2C+Gabriela&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/produkt/moc-pomoc-a-bezmoc-v-socialnich-sluzbach-a-ve-zdravotnictvi/
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=J%F9n%2C+Hynek&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/produkt/na-osobu-zamereny-pristup-v-praci-s-lidmi-s-mentalnim-postizenim-a-s-klienty-vyz/
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=P%F6rtner%2C+Marlis&SearchType=all
http://obchod.portal.cz/produkt/navrat-k-rodine-a-domu/
http://obchod.portal.cz/search.asp?EXPS=Rieger%2C+Zden%ECk&SearchType=all


72 

 

SLON – SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ 

 

Martin Potůček: Cesty z krize 

Popis: 
Česká společnost je v krizi. Autor nepomíjí její globální souvislosti, ale rozebírá ptedevším konkrétní problémy našeho 
vetejného života a uvažuje o způsobech, jak jim čelit. Věnuje se daňové politice, důchodové reformě, hospodátské politice, 
nezaměstnanosti, zadlužování jednotlivců i rodin, nedostatečnému zajišťování sociálních práv, chabé podpote rodiny a 
vzdělávání, bezpečnosti či ochraně životního prosttedí, rostoucímu počtu cizinců, rozdílným podmínkám pro život mužů a 
žen či rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými. Chce svými krátkými texty doprovázenými citáty klasiků oživit vetejnou 
rozpravu o klíčových problémech budoucího smětování české společnosti a způsobech, jak se s nimi vyrovnávat. Kniha je 
určena všem, kterým není lhostejná budoucnost naší země v době, kdy cesty z krize hledá celý svět. Co společnost rozkládá 
– a co ji spojuje? Je lépe vsadit na trh, nebo na stát? Je nebezpečné zanedbávat bezpečnost? Proč se společnost vědění rodí 
v bolestech? Pomáhají reformy více mužům nebo ženám? Z kolika htíchů se zpovídá státní správa? Chceme hospodátský 
růst, nebo kvalitnější život? Jsou vetejné služby v ohrožení? Co to je být dobrým Evropanem? Pottebujeme společně 
sdílenou vizi? Jaké jsou klíčové výzvy budoucnosti? 

 

 Počet stran: 136 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 29.11.2011  

 
  

  Cena: 259,00 Kč  
  

Novinka  

 

268 - Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme - Keller Jan 
Práce pojednává o problematice nových sociálních rizik. Na rozdíl od většiny odborné literatury tato rizika 
nejen popisuje, nýbrž se snaží objasnit jejich šítení v souvislosti s ptechodem k tzv. po... 
ISBN: 978-80-7419-059-9 
Detail 

 Počet stran: 197 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 8.11.2011  
  

 Počet kusů na skladě: 15 
  

 Cena: 220,00 Kč    

 
 Novinka  

 

270 - Pracovní dráhy žen v České republice - Ktížková Alena, Matíková H., Hašková H. a Formánková L. 
Tato kniha sleduje v biografické perspektivě životy žen z různých věkových skupin v odlišných fázích 
rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce, a to na pozadí historického vývoje současné... 
ISBN: 978-80-7419-054-4 
Detail 

 Počet stran: 258 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 29.11.2011  
  

 Počet kusů na skladě: 187 
  

 Cena: 350,00 Kč    
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