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Knihy

Dieťa v ohrození : Zborník príspevkov z konferencie konanej dňa 10.-11. decembra
2009. - 1. vyd. - EUROKÓDEX : Bratislava, 2010. - 400 s. - ISBN 978-80-89447-24-4.
50922
Anotácia: Zborník príspevkov z konferencie konanej dňa 10.-11.decembra 2009.
Prezentujúci účastníci rozšírili záber problematiky týkajúcej sa detí a mládeže v norme a
patológii, v rôznych vývinových a životných etapách, s rozličnými ťažkosťami a problémami
osobnými, ako aj problémami rodín, v ktorých vyrastajú a nevyrastajú.
Multirezortné a multidisciplinárne stretnutie prinieslo široké spektrum príspevkov: od
aktuálnych výskumných, teoretických a prehľadových štúdií, cez stručné zdelenia, kazuistiky
a úvahy, až po informácie z praxe vlastnej či sprostredkovanej.

Facts and Figures on Long-Term Care : Europe and North Africa / Manfred Huber,
Ricardo Rodrigues, Frédérique Hoffmann, Katrin Gasior, Bernd Marin. - 1. vyd. - Vienna :
European Centre for Social Welfare Policy and Research, 2009. - 135 s. - ISBN 978-3902426-49-9.
50932
Anotácia: Publikácia je súčasťou výsledkov projektu MA:IMI (Mainstreaming Ageing:
Indicators to Monitor Implementation), realizovaného Európskym centrom v spolupráci s
UNECE - Európskou hospodárskou komisiou Organizácie spojených národov.
Z obsahu: Úvod. Demografia a zdravie. Bývanie starších ľudí. Neformálna starostlivosť.
Benefity formálnej domácej starostlivosti. Benefity inštitucionálnej starostlivosti. Výdavky a
financovanie.

Labour Market in Slovakia 2017+ / Martina Lubyová, Miroslav Štefánik. - 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, SAV, 2016. - 226 s. - ISBN 97880-970850-4-9.
Plný text: http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie/labour-market-in-slovakia-2017-p358
Plný text:
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/358_lubyova_stefanik_labour_market_in_slovaki
a_2017.pdf
50929 - 50943
Anotácia: Monografia Labour Market in Slovakia 2017+ predstavuje správu o situácii a na
slovenskom trhu práce publikovanú v anglickom jazyku. Cieľovou skupinou sú predstavitelia
medzinárodných a domácich inštitúcií zameraných na tvorbu a vyhodnocovanie politík v
oblasti trhu práce. Sumarizuje výsledky aktualizovaných prognóz trhu práce z dielne EÚ SAV
a CSPV SAV. Tieto sú doplnené o tematické štúdie relevantné z pohľadu tvorby politík trhu
práce. Aktualizovaná prognóza bola v tomto roku zameraná na očakávaný vývoj dopytu po
práci s rozlíšením takzvaného expanzného a nahradzovacieho dopytu v jednotlivých
ekonomických sektoroch. Medzi tematickými štúdiami v roku 2017 boli napríklad
optimalizácia systému dávky v hmotnej núdzi, účinnosť opatrení aktívnej politiky trhu práce,
či problém chudoby pracujúcich.

1

Mapovanie postupov a postojov vyšetrovateľov policajného zboru v prípadoch násilia
páchaného na ženách / Zuzana Očenášová, Karol Murdza, Ladislav Vajzer, Ivana
Sabolová. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2017. - 70 s. - ISBN 978-80-7138-152-5.
Plný text: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Mapovanie-postupov-apostojov-vysetrovatelov-policajneho-zboru-v-pripadoch-nasilia-pachaneho-na-zenach.pdf
50925
Anotácia: Štúdia sa zamerala na zisťovanie postupov a postojov vyšetrovateľov PZ v
súvislosti s prípadmi násilia páchaného na ženách. Venuje sa tiež možným vplyvom
skúsenosti s vyšetrovaním takýchto prípadov v postojov - miery akceptácie mýtov o násilí na
ženách - na priebeh vyšetrovania. Výskum bol realizovaný formou dotazníkového prieskumu
na vzorke 239 respondentov zahŕňajúcej väčšinu vyšetrovateľov a vyšetrovateliek na
Slovensku.
Publikácia bola financovaná z Grantov EHP a Nórska a spolufinancovaná zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu Koordinančno-metodické centrum pre rodovo
podmienené a domáce násilie v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené
násilie "Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých".

Sociálne témy a dilemy seniorov / Beáta Balogová. - 1. vyd. - Prešovská univerzita :
Prešov, 2016. - 137 s. - ISBN 978-80-555-1687-5.
50926
Anotácia: Kľúčové témy recenzovanej monografie sa vzťahujú k identifikovaniu a
interpretovaniu životných situácií súčasných seniorov, senioriek a prežívaných životných
situácií, ktoré významne ovplyvňujú ich kvalitu života. Autorka nazerá na seniora ako na
objekt sociálnej práce vo vzťahu ku kompetenčným možnostiam samotného sociálneho
pracovníka, pracovníčky, ktorých sa turbulentnosť vývoja spoločenských podmienok
výsostne dotýka.
Popisuje okrem iného dôležitosť posúdenia životnej situácie seniora, jeho vstup do dôchodku
či dôležitosť procesu aktívneho starnutia a starorodičovstva. Kniha je určená nielen
odborníkom z pomáhajúcich profesií, ale širokému spektru záujemcov, laickej verejnosti
vtedy, ak uvažujeme o tom, že každý človek sa s procesom starnutia buď priamo alebo
nepriamo stretáva. Štúdiom a následným zhrnutím vedeckých informácii sa autorke podarilo,
ako sama popisuje, zostaviť text vedúci ku komplexnému holistickému popísaniu sénia.

Socioterapia v sociálnej práci / Denisa Šoltésová, Monika Bosá, Beáta Balogová. - 1. vyd.
- Prešovská univerzita : Prešov, 2016. - 174 s. - ISBN 978-80-555-1680-6.
50927
Anotácia: Socioterapia, alebo terminológiou viacerých odborníkov a odborníčok sociálna
terapia, si, vzhľadom na nárast záujmu o terapeutický prístup v sociálnej práci (ako je zrejmé
z početných publikačných zdrojov), zasluhuje v súčasnosti intenzívnu pozornosť. Potreba
rozvoja socioterapie, vo vzťahu k teoreticko-metodologickému rozpracovaniu i praktickej
realizácii, reflektuje sociálnu realitu v našej spoločnosti, so zreteľom na zvýšenie efektivity
terapeutickej pomoci rastúcej variabilite cieľových skupín sociálnej práce, v ich špecifickom
prostredí a s dôrazom na unikátnosť každej životnej situácie.
V súčasnosti si, aj napriek bohatej histórii a tradícii v našich podmienkach, socioterapia zatiaľ
hľadá vlastnú identitu, rozvíja sa a nachádza nezastupiteľné miesto v procese pomoci a
starostlivosti o ľudí. Ako dynamicky sa rozvíjajúci druh intervencie sa stáva nenahraditeľnou
a špecifickou súčasťou sociálnej práce, kde môže predstavovať kľúčový spôsob pomoci
klientom a klientkam v ich jedinečnej nepriaznivej sociálnej situácii. Zároveň svojou
podstatou a poslaním, východiskami, prístupmi, metódami a technikami významne
ovplyvňuje celkovú podobu sociálnej práce ako vednej disciplíny i praktickej činnosti.
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Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016. - Bratislava : ŠÚ SR / VEDA, 2016. - 672
s. + 16 s. príl. - ISBN 978-80-224-154-5 : 51 EUR.
50933
Anotácia: Dvadsiaty šiesty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, v ktorej nájdete
súhrnné informácie o demografickom, sociálnom a ekonomickom vývoji SR, ako aj
medzinárodné porovnanie kľúčových štatistických ukazovateľov.

Talking through the Crisis : Social Dialogue and Industrial Relations Trends in
Selected EU Countries / Igor Guardiancich, Oscar Molina. - 1. vyd. - Geneva : ILO, 2017. 297 s. - ISBN 978-92-2-130494-4.
Plný text: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_548950/lang--en/index.htm
50930
Anotácia: Publikácia zhrňuje výsledky z projektu ILO Post-crisis social dialogue: Good
practices in the EU 28. Projekt bol spolufinancovaný Európskou komisiou a jeho výsledky
boli prezentované na EU Tripartitnej Knowledge Sharing Conference v Paríži 20.5.2016 v
sídle Francúzskeho parlamentu. Publikácia podáva informáciu o dobrej praxi pri realizovaní
sociálneho dialógu vo vybraných 11-tich členských štátoch EÚ, vrátane Slovenska, v
krízových rokoch 2008-2009 a neskôr až do roku 2015.

Terapeutické inšpirácie v socioterapii : Gestalt terapia - Feministická terapia - Rodinná
terapia V. Satirovej / Denisa Šoltésová, Monika Bosá, Beáta Balogová. - 1. vyd. Prešovská univerzita : Prešov, 2016. - 240 s. - ISBN 978-80-555-1732-3.
50928
Anotácia: Monografia sa zameriava na spoločné body, podobnosti a presahy medzi
psychoterapiou a socioterapiou v sociálnej práci. Výber prístupov zvolených pre publikáciu,
nemá ambíciu byť ani vyčerpávajúci, ani reprezentatívny. Ide skôr o voľbu medzi tými, ktoré
sú v socioterapii známe, ktoré sú aplikované ojedinele, alebo vôbec. Autorky zvolili tri
prístupy, z ktorých je každý významne odlišný od ostatných, či už svojimi východiskami,
kľúčovými aspektmi terapeutického procesu, či pozíciou v sociálnej práci.
Autorky vybrali Gestalt terapiu, reprezentujúcu fenomenologicko-existenciálny prístup,
feministickú terapiu ako reprezentantku kritického konštrukcionistického prístupu a
terapeutický prístup podľa Virginie Satirovej, ktorý predstavuje systémovo orientované
prístupy.

Vademecum sociálnej práce / Beáta Balogová, Eva Žiaková. - 1. vyd. - Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta : Košice, 2017. - 360 s. - ISBN 978-80-8152-483-7: 28
EUR. 50921
Anotácia: Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä
študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené
dosiahnuté poznanie v oblasti sociálnej práce a súvisiacich disciplínach, vrátane identifikácie
kľúčových výziev pre jej rozvoj. Keďže Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na
Slovensku predstavuje stavovskú odbornú organizáciu, združujúcu všetkých (nielen)
teoretikov v danej oblasti, túto myšlienku zastrešila a realizovala. Zozbierať resp. vybrať z
veľkého množstva pojmov práve tie, ktoré odborná a nakoniec aj laická verejnosť považuje
za najdôležitejšie, bola možno najťažšia úloha na začiatku spoločnej práce odborníkov a
odborníčok, pracujúcich v rôznych oblastiach sociálnej práce na všetkých univerzitách a
vysokých školách na Slovensku. Z uvedeného dôvodu predkladané dielo považujeme za
akýsi prvý diel tých najviac používaných pojmov, pojmov určujúcich smer a obsah myslenia v
3

tak zložitej realite, akou je sociálna realita, neustále meniaca sa a formujúca sa na základe
kolektívneho vedomia i nevedomia.
Vzťah matka - dieťa v kontexte partnerského násilia na ženách / Hana Smitková, Zuzana
Očenášová. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2017. - 57 s. - ISBN 978-80-7138-154-9.
Plný text: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Vztah-matka-dieta-vkontexte-partnerskeho-nasilia-na-zenach.pdf
50924
Anotácia: Publikácia sa venuje skúmaniu prežívania partnerského násilia dieťaťom, skúma
jeho zvládacie stratégie, a teda vystupovanie dieťaťa ako aktívneho činiteľa. Vzťah s matkou
je považovaný za dôležitý faktor uzdravovania sa dieťaťa z prežitého násilia. V kvalitatívnom
výskume realizovanom semištruktúrovanými rozhovormi so 6 ženami a 8 deťmi vo veku 5-17
rokov sa autorky zamerali na vzťah matka - dieťa počas a po prebiehajúcom partnerskom
násilí na matke, na vnímanie násilia dieťaťom a jeho reakcie naň.
Publikácia bola financovaná z Grantov EHP a Nórska a spolufinancovaná zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu Koordinančno-metodické centrum pre rodovo
podmienené a domáce násilie v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené
násilie "Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých".

Women and Science in SAS / Tatiana Sedová, a kol. - 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2005. 216 s. - ISBN 80-224-0861-1 : 2,09 EUR.
50935
Anotácia: Publikácia nie je feministickou analýzou filozofie vedy, ani obsiahlym mapovaním
pozície žien vedkýň v Slovenskej akadémii vied. Ambície publikácie sú o niečo menšie načrtnúť prvé výsledky pokusu o rodovú analýzu situácie v SAV. State z publikácie
predstavujú rozšírené a revidované príspevky z konferencie z júna 2002.

World Report on Disability : Svetová správa o ľuďoch so zdravotným postihnutím. - 1.
vyd. - Geneva : WHO, 2011. - 325 s. - ISBN 92-4-156283-8.
Plný text: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
50931
Anotácia: Ciele správy sú: Poskytnúť vládam a občianskej spoločnosti komplexnú analýzu
dôležitosti zdravotného postihnutia a možných prístupov k nemu, založenú na čo
najdôveryhodnejších dostupných dátach.
Odporučiť kroky na národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom zlepšiť život osôb so
zdravotným postihnutím.
Podporiť implementáciu CRPD: vysporiadať sa s bariérami, poskytnúť príklady dobrej praxe
Do procesu sa zapojil veľký počet respondentov: poradný a edičný výbor; vyše 380
prispievateľov; zastúpenie vyše 70 nízko, stredne a vysokopríjmových krajín.
Extenzívny hodnotiaci proces spočíval v regionálnych konzultáciách, peer review, základom
procesu bolo zapojenie osôb so zdravotným postihnutím.
Z obsahu: Porozumieť postihnutiu. Zdravotné postihnutie - globálny obraz. Všeobecná
zdravotná starostlivosť. Rehabilitácia. Pomoc a podpora. Prístupnosť. Vzdelávanie. Práca a
zamestnávanie. Cesta vpred - odporúčania.
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Znalecké posudzovanie domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti :
Metodologické východiská pre súdnych znalcov a znalkyne / Slávka Karkošková. - 1.
vyd. - Bratislava : IVPR, 2017. - 98 s. - ISBN 978-80-7138-153-2.
Plný text: http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/files/2016/02/Znalecke-posudzovaniedomaceho-nasilia-v-kontexte-porucenskych-sporov-o-deti.pdf
50923
Anotácia: Cieľom publikácie je priblížiť najaktuálnejšie výskumné poznatky týkajúce sa
problematiky domáceho násilia v kontexte poručenských sporov, bez poznania ktorých
profesionáli riskujú, že sa budú v posudzovaní predmetných káuz opierať skôr o subjektívne
dojmy a predsudky, než vedecky položené poznatky. Publikácia je určená primárne súdnym
znalcom a sudcom, ktorí sa zaoberajú problematikou poručenských sporov, zároveň však aj
tým profesionálom, ktorí problematiku domáceho násilia riešia na trestnoprávnej úrovni,
vrátane policajných vyšetrovateľov a prokurátorov.
Publikácia bola financovaná z Grantov EHP a Nórska a spolufinancovaná zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky v rámci projektu Koordinančno-metodické centrum pre rodovo
podmienené a domáce násilie v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené
násilie "Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých".
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Výskumné správy
Akčný plán prechodu z chránených dielní k zamestnávaniu osôb so zdravotným
postihnutím na otvorenom trhu práce : Návrh / Darina Ondrušová, Daniela Kešelová,
Kvetoslava Repková. - Bratislava : IVPR, 2017. - 65 s.
Plný text: www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Ondrusova/apozp_2017.pdf
V 50936 (L)
Anotácia: Predkladaný materiál sa tematicky zameriava na podporu prechodu osôb so
zdravotným postihnutím z chránených dielní na otvorený trh práce. Pozostáva z troch
samostatných častí, ktoré vznikli v procese tvorby návrhu Akčného plánu prechodu osôb so
zdravotným postihnutím na otvorený trh práce: (A) Návrhu akčného plánu/APOZP, vrátane
jeho príloh; (B) zo štúdie pod názvom "Podpora zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb so
zdravotným postihnutím cez opatrenia v daňovej politike"; (C) východiskového analytického
materiálu pod názvom "Akčný plán prechodu z chránených dielní k otvorenému trhu práce".
Zadanie spracovať návrh APOZP vyplynulo zo Záverečných odporúčaní Výboru OSN pre
práva osôb so zdravotným postihnutím adresovaných Slovenskej republike v roku 2016.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2017 za týmto účelom zriadilo
expertnú pracovnú skupinu so širokým zastúpením aktérov so záujmom na podpore
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, ktorej činnosť bola koordinovaná tímom
riešiteliek z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Z obsahového hľadiska tak predstavuje
návrh akčného plánu výsledok konsenzu členov a členiek pracovnej skupiny.
Návrh akčného plánu novým spôsobom definuje chránené zamestnanie a zamestnanie osôb
so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, s dôrazom na začleňovanie osôb so ZP
do prirodzeného pracovného prostredia. Obsahuje 14 opatrení legislatívnej aj nelegislatívnej
povahy, s termínom realizácie do roku 2020. Jeho súčasťou je tiež porovnanie základných
znakov subjektov chráneného zamestnania a sociálneho integračného podniku podľa návrhu
zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
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Štatistické publikácie
Informačný systém o pracovných podmienkach 2016 : Pravidelné ročné výberové
zisťovanie. - Bratislava : Trexima, 2016. - 115 s. - (Informačný systém o cene práce).
Ši 2138/17
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 1. štvrťrok 2017 : Štatistické
ukazovatele zárobkov a miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2017. - 106 s. (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2139/17
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 2. štvrťrok 2016 : Štatistické
ukazovatele zárobkov a miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2016. - 106 s. (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2135/17
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 3. štvrťrok 2016 : Štatistické
ukazovatele zárobkov a miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2016. - 106 s. (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2136/17
Informačný systém o priemerných zárobkoch, 4. štvrťrok 2016 : Štatistické
ukazovatele zárobkov a miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2016. - 106 s. (Informačný systém o cene práce).
Plný text: http://www.trexima.sk
ŠI 2137/17
Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2015. - Bratislava : Sociálna
poisťovňa, 2016. - 79 s. + 21 s. príl.
ŠI 2140/17
Štatistická ročenka z oblasti dôchodkového poistenia 2016. - Bratislava : Sociálna
poisťovňa, 2017. - 79 s. + 21 s. príl.
ŠI 2141/17
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Dokumenty na CD
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016. - Bratislava : ŠÚ SR / VEDA, 2016.
CD 50934 (L)
Anotácia: Dvadsiaty šiesty ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky.
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Články z periodík
Bezpečná práca
Bezpečnosť detských ihrísk a športovísk / Samuel Maljarčik.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2017, s. 11-12.
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