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Knihy
20 výnimočných dievčat, ktoré zmenili svet / Rosalba Troiano. - 1. vyd. - Bratislava : Klub čitateľov,
2018. - 96 s. - ISBN 9788025511022.
51027
Anotácia: Vybrali sme pre teba príbehy dvadsiatich dievčat, malých slečien, ktoré najprv samy seba
nepovažovali za výnimočné. Postupne sa však výnimočnými stali, hoci si to často neuvedomovali.
Knižka originálnym a pútavým spôsobom predstavuje malým čitateľom významné ženy, ktoré sa preslávili
v oblasti vedy, umenia, politiky alebo napríklad športu. Ich životné príbehy sú prerozprávané v prvej osobe
formou autobiografie, ktorá čitateľov jednoducho vtiahne do rozprávania a priblíži im neobyčajné osudy aj
úspechy žien ako Coco Chanel, Edith Piaf alebo Agatha Christie.
Čo na tejto knižke zaujme na prvý pohľad, sú prekrásne ilustrácie.
dievčatá, ženy, deti, príbehy, osobnosti
20 výnimočných chlapcov, ktorí zmenili svet / Jacopo Olivieri, Rosalba Troiano. - 1. vyd. - Bratislava :
Klub čitateľov, 2018. - 96 s. - ISBN 9788025511039 : 10,26 EUR.
51026
Anotácia: Nikto sa nenarodí slávnym. Dokonca aj osobnosti, ktoré prispeli k pokroku ľudstva, a to tisícami
rôznych spôsobov, začínali ako malé deti. Mnohé z nich spočiatku zažili neuveriteľné ťažkosti, napriek
tomu práve tie sa ukázali byť hnacou silou, ktorá ich poháňala dopredu za ich snami a k úspechom, vďaka
ktorým si ich dnes pamätáme.
Knižka originálnym a pútavým spôsobom predstavuje malým čitateľom významných mužov, ktorí sa
preslávili v oblasti vedy, umenia, politiky alebo napríklad športu. Ich životné príbehy sú prerozprávané v
prvej osobe formou autobiografie, ktorá čitateľov jednoducho vtiahne do rozprávania a priblíži im
neobyčajné osudy aj úspechy mužov ako Walt Disney, Marco Polo nebo Steve Jobs.
Čo na tejto knižke zaujme na prvý pohľad, sú prekrásne ilustrácie.
chlapci, muži, deti, príbehy, osobnosti
Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov : Oprávnenie,
osvedčenie, preukazy, doklady podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci / Jozef Mikula. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. - 184 s. - ISBN 978-80-571-0099-7 :
23,35 EUR.
51021
Anotácia: Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať
požadovanou odbornou spôsobilosťou. Vyznať sa v množstve právnych predpisov, ktoré upravujú
požiadavky na zamestnancov, ako aj overovanie ich plnenia oprávnenou právnickou osobou, je častokrát
veľmi zložité.
Odborná príručka sprehľadňuje súčasný stav a prináša veľmi priamočiare odpovede na otázky súvisiace
so získaním odbornej spôsobilosti na rôzne typy technických zariadení, ako sú napríklad tlakové
zariadenia, plynové zariadenia, elektrické zariadenia, stavebné stroje, zdvíhacie zariadenia.
Čitateľ sa dozvie, aké podmienky musí spĺňať na získanie požadovanej odbornej spôsobilosti, ako dlho
trvá odborná príprava, kto overuje jeho vedomosti, aký druh dokladu potrebuje na vykonávanie činnosti,
dokedy doklad platí a v akom časovom intervale sa vykonáva aktualizačná odborná príprava.
Ing. Jozef Mikula, PhD., pri písaní publikácie využil svoje dlhoročné odborné skúsenosti v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a výsledkom jeho snaženia je praktická odborná príručka, ktorá
čitateľom umožní rýchlejšiu a jednoduchšiu orientáciu v jednotlivých odborných spôsobilostiach vďaka
zrozumiteľnej forme, akou sú informácie spracované.
spôsobilosť odborná, obsluha technických zariadení, zariadenia tlakové, zariadenia plynové, zariadenia
elektrické, stroje stavebné, zariadenia zdvíhacie, podmienky získania odbornej spôsobilosti, príprava
odborná, bezpečnosť
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BOZP pre školy a školské zariadenia / Viera Tomková, Melánia Feszterová, Róbert Bulla, Jana
Depešová. - 1. vyd. - Bratislava : Raabe, 2019. - 220 s. - ISBN 978-80-8140-380-4 : 27,47 EUR.
51045 - 51074
Anotácia: Jednou zo základných povinností zriaďovateľov škôl, vedenia a učiteľov škôl je vytváranie
takých pracovných, výchovných a vzdelávacích podmienok na školách, ktoré zaručia, aby vzdelávanie,
výchova a sprevádzajúce školské aktivity nemohli byť narušené vznikom nežiaducich a zdravie
ohrozujúcimi situáciami. Zárukou bezpečnej školy je, aby všetci účastníci, ktorí sa podieľajú a zúčastňujú
výchovno-vzdelávacieho procesu mali základné vedomosti z BOZP a tieto vedeli aj vo výkone svojej
práce alebo činnosti tvorivo uplatňovať.
Obsah jednotlivých kapitol poskytuje návod na postup predchádzania úrazov na škole, a to aktívnou
preventívnou činnosťou vedenia a učiteľov školy a to formou presadzovania dodržiavania pravidiel BOZP
vo výchove a vzdelávaní na škole. Čitatelia by mali v práci nájsť odpovede na základné otázky riešenia
procesu vzdelávania s ohľadom na BOZP. Teda, ako zabezpečiť bezpečnú prácu účastníkov výchovy a
vzdelávania v škole.
Publikácia pomôže riaditeľom a zriaďovateľom zorientovať sa v povinnostiach školy súvisiacich s BOZP.
Zistia, za čo v súvislosti s BOZP sú zodpovední, čo musia zabezpečiť.
Zistia, kto im pri zabezpečovaní BOZP na škole môže byť nápomocný (preventívne a ochranné služby) a
kto zabezpečenie BOZP na škole môže kontrolovať (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, odbory,
inšpekcia práce).
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, školy, BOZP v školstve, príručky, školy základné, školy
stredné
Česká rodina na počátku 21. století : Životní podmínky, vztahy a potřeby / Věra Kuchařová, a kol. - 1.
vyd. - Praha : SLON, 2019. - 300 s. - ISBN 978-80-7419-275-3 : 13,59 EUR.
51012
Anotácia: Kniha přináší analytický pohled na české rodiny a jejich proměny od počátku tisíciletí. Sleduje
každodenní život rodin, jejich potřeby, problémy a faktory, které mohou fungování a soudržnost rodin
ohrožovat. Autorky věnují pozornost rovněž vztahům v rodině a plnění jejích výchovných funkcí v době
proměnlivých společenských a ekonomických podmínek, jakož i formám společenské podpory rodin v
různých oblastech života.
Publikace vychází z výsledků výzkumů a analýz dostupných statistických dat. Opírá se také o poznatky
autorek získané na základě spolupráce s různými subjekty zabývajícími se v praxi podporou rodin.
Kniha je určena odborné veřejnosti, představitelům státní správy a samosprávy nebo profesionálům v
oblasti služeb pro rodiny. Může být i významným zdrojem informací pro studenty společenskovědních
oborů. Zajímavé souhrnné informace o životě rodin v ní nalezne i širší veřejnost.
rodina, Česká republika, vzťahy rodinné, potreby rodiny, premeny rodiny, život rodinný, problémy,
výchova, trendy demografické, rodiny mladé, deti, bývanie, starostlivosť, pomoc, politika rodinná
Daňovníctvo : Daňová teória a politika I / Anna Schultzová, a kol. - 3. dopln. a preprac. vyd. - Praha :
Wolters Kluwer ČR, 2018. - 360 s. - ISBN 978-80-7598-107-3 : 18,90 EUR.
51020
Anotácia: Problematika daní a optimalizácie daňového systému rezonuje v spoločnosti stále a týka sa
každej fyzickej či právnickej osoby. Cieľom tejto publikácie je preto poskytnúť komplexný pohľad na dane,
daňovú politiku Slovenskej republiky a Európskej únie a zároveň poukázať aj na niektoré spôsoby
merania daňového zaťaženia práce. Problematiku daní podáva dostatočne vyčerpávajúco, výklad
jednotlivých druhov daní je doplnený názornou aplikáciou riešenia vybraných problémov vo forme
praktických príkladov. Do výkladu daňových postupov autori zapracovali príslušné smernice Európskej
únie vzťahujúce sa na jednotlivé druhy daní. Celkový pohľad na daňovú sústavu Slovenskej republiky by
však nebol kompletný bez objasnenia základných otázok týkajúcich sa správy daní (daňové konanie,
vyrubovacie konanie, riadne a mimoriadne opravné prostriedky, daňová exekúcia).
Svojím obsahom bude publikácia spolu s nadväzujúcou zbierkou praktickým prínosom nielen pre
študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj pre širokú verejnosť,
ktorá sa zaoberá daňovou problematikou, a pre podnikateľskú prax.
politika daňová, daňovníctvo, systém daňový, dane, dane priame, dane nepriame, správa daní
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Ekonómia vzdelávania / Iveta Dudová. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2013. - 312 s. - ISBN 978-808078-668-7 : 16,50 EUR.
51023
Anotácia: Publikácia Ekonómia vzdelávania je rozdelená do štyroch logických celkov. Zameriava sa na
ľudský a sociálny kapitál a investície do vzdelania, na zásadné aspekty spoločenského a ekonomického
kontextu vzdelávacej politiky, na strategické a praktické otázky rozhodovania v rámci týchto politík a na
vymedzenie koncepčného rámca pre hodnotenie výkonnosti slovenského vzdelávacieho systému.
Publikácia je určená širokej odbornej verejnosti.
ekonómia, ekonómia vzdelávania, kapitál ľudský, kapitál sociálny, investícia do vzdelania, investície do
vzdelávania, vzdelávanie
House in the Sky = Dom v nebi / Amanda Lindhout, Sara Corbett. - London : Penguin Books, 2014. 384 s. - ISBN 9780670920860 : 10,12 EUR.
51043
Anotácia: Příběh Amandy Lindhoutové začíná jako úžasný cestopis inspirovaný magazínem National
Geographic. Malá Amanda celé dětství vybírá z popelnic zálohované láhve, aby si mohla v charitativním
obchodě koupit stará čísla časopisu, díky jehož reportážím uniká z neutěšených domácích poměrů do
neznámého, vzrušujícího světa. Po střední škole začne pracovat jako servírka a veškeré našetřené
peníze investuje do cestování.
To je její školou života - zvědavost ji zavede na nejkrásnější a nejodlehlejší místa planety a touha stát se
novinářkou na volné noze do nebezpečných zemí, jako je Afghánistán či Irák, a nakonec také do
Somálska. Lindhoutová ví, že Somálsko je nejnebezpečnější země světa, přesto přemluví svého bývalého
přítele, nezávislého australského fotožurnalistu Nigela Brennana, aby se tam s ní vydal. Do té doby spolu
bez sebemenších problémů procestovali tolik neznámých míst, že možnost skutečného ohrožení je pro ně
abstraktním pojmem. Druhý den pobytu v Somálsku jsou však uneseni ozbrojenými extremisty, kteří za ně
požadují výkupné ve výši tří milionů amerických dolarů.
biografie, životopisy, ženy, príbehy životné, prežitie
I Know Why the Caged Bird Sings = Viem, prečo vtáčik v klietke spieva / Maya Angelou. - 1. vyd. London : Virago Press, 2007. - 320 s. - ISBN 9780860685111 : 12,50 EUR.
51042
Anotácia: Marguerite Annie Johnson Angelou sa narodila 4. marca v roku 1928.
Americká autorka, herečka, scenáristka, tanečníčka, poetka a aktivistka za občianske práva, je známa
hlavne vďaka monografii Viem, prečo vták v klietke spieva. Vďaka tomuto dielu sa stala prvou a najlepšie
predávanou afroamerickou autorkou.
Počas svojej kariéry získala viacero ocenení, vrátane dvoch cien NAACP Image Awards v kategórii
výnimočnej literárnej práce (fikcia) v rokoch 2005 a 2009.
Názov knihy Viem, prečo vtáčik v klietke spieva, si Maya Angelou vybrala podľa básne Paula Laurencea
Dunbara (1872 - 1906) afroamerického básnika, spisovateľa a dramatika, ktorého rodičia boli otroci a
ktorý mnohé zo svojich diel napísal v černošskom dialekte predvojnového severoamerického Juhu.
Autobiografický román, ktorý bol ihneď po vydaní považovaný za nový druh memoárovej literatúry,
napísala Angelou na podnet priateľa Jamesa Baldwina a opísala v ňom svoju vlastnú skúsenosť s
dedičstvom otrokárstva a stále živej rasovej segregácie - krátko nato ako bola zavraždená ikona boja proti
rasizmu a vodca afroamerického hnutia za ľudské práva Martin Luther King.
ženy, príbehy, príbehy žien, príbehy autobiografické, segregácia rasová, Spojené štáty americké, práva
ľudské
Kriminologické možnosti riešenia domáceho násilia / Peter Polák, a kol. - 1. vyd. - Praha : Wolters
Kluwer ČR, 2018. - 242 s. - ISBN 978-80-7598-237-7 : 16,98 EUR.
51041
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Anotácia: V monografii sú skúmané jednotlivé parciálne kriminologické aspekty tohto negatívneho
spoločenského javu. Pozornosť je venovaná najmä pojmovému vymedzeniu domáceho násilia, jeho
charakteristickým črtám, ako aj chápaniu tohto javu v relevantných medzinárodných úpravách. Skúmaná
je aj fenomenológia domáceho násilia v jeho rôznych prejavoch a podobách. Významná časť monografie
sa zaoberá aj problematikou etiológie tohto protispoločenského fenoménu, teda skúmaním exogénnych a
endogénnych podmienok vytvárajúcich predpoklady na vznik a pretrvávanie jednotlivých prejavov
domáceho násilia. Náležitá pozornosť je venovaná aj možnostiam efektívnej kontroly skúmaného
negatívneho javu, a to tak z pohľadu prevencie, ako aj z pohľadu trestnej a netrestnej represie.
násilie, násilie domáce, násilie páchané na ženách, možnosti riešenia násilia, kriminológia, právo trestné,
zákon trestný, činy trestné, kriminalistika, právo
Krize a krizová intervence / Naděžda Špatenková, a kol. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2017. - 288 s. - ISBN
9788024753270 : 15,43 EUR.
51024
Anotácia: Renomovaní čeští autoři hledají odpovědi na otázky, co je to krize, co lidé v krizi prožívají, a
zejména kdo a jak jim může pomoci. Charakterizují jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové
intervence sledovat a které vám pomohou provázet klienta jeho krizí.
Publikace se zaměřuje zejména na krizi pramenící ze ztráty (něčeho nebo někoho) a na další krize s tím
související. Text čerpá z bohatých praktických zkušeností autorů a prezentuje velké množství příkladů,
příběhů a kazuistik. Publikace zohledňuje i četné legislativní změny (nový občanský zákoník, systémové
změny týkající se péče o osoby ohrožené domácím násilím, zcela novou legislativu upravující práva obětí
trestných činů atd.) a dotýká se aktuálních a často i nových témat – etiky, první psychologické pomoci,
psychiatrické léčby, náhlých ozbrojených útoků apod.
Kniha je určena pracovníkům v profesích, kteří se při výkonu svého povolání setkávají s lidmi v krizové
situaci – psychologům, psychiatrům a dalším lékařům, zdravotnickému personálu, duchovním,
pracovníkům v sociálních službách, pedagogům, personálním manažerům, pracovníkům integrovaného
záchranného systému, linek důvěry a různých dobrovolných organizací, ale také lidem, kteří mají ve svém
okolí někoho, kdo prochází krizí a komu by rádi pomohli.
kríza, intervencia krízová, prvá pomoc psychologická, pomoc psychologická
Kvapky na kameni / Monika Kompaníková, Kamila Musilová. - 1. vyd. - Bratislava : Albatros, 2019. - 224
s. - ISBN 9788000056739 : 17,20 EUR.
51030
Anotácia: Příběhy padesáti žen a dívek z Čech a Slovenska, které posouvaly hranice. Nenápadné, ale
vytrvalé rebelky bojovaly za práva žen, snažily se uplatnit v umění, sportu nebo ve vědě. Některé z nich
používaly i opravdové zbraně, ale většina z nich jen svůj hlas, um, vytrvalost a lásku ke své zemi. Některé
známé, jiné zapomenuté, ale všechny si zaslouží naši pozornost, protože jako kapky na kameni, krůček
po krůčku, prošlapaly cestičku těm dalším.
ženy, príbehy žien, príbehy životné, osobnosti
Nabudúce bude mŕtva : Týranie a ako ho zastaviť / Ann Jones. - 1. vyd. - Bratislava : Pro Familia,
2003. - 292 s. - ISBN 9788096796441 : 11,64 EUR.
51039
Anotácia: Ženy hovoria o znásilňovaní, bití, zlomených kostiach, potratoch, bodných a strelných ranách.
Muži hovoria o "manželských problémoch". Ženy chodia s modrinami, zraneniami mozgu, ochrnutými
končatinami, rozdrvenými genitáliami, projektilmi v hlave. Muži prehodia čosi o "domácich hádkach". Len
zopár ľudí sa spýta: Čo je tomu chlapovi? Prečo si myslí, že si to môže dovoliť? Zbláznil sa? Zadržala ho
polícia? Kedy ho postavia pred súd? Dali ho súdne vysťahovať z domu? Nepotrebuje tá žena ešte nejakú
inú pomoc? Lekársku alebo právnu? Nové bývanie? Dočasnú finančnú podporu? Podporu na dieťa? Nie,
ako prvá a často jediná sa ľuďom vynorí v mysli otázka: Prečo neodíde? Táto otázka v skutočnosti nie je
otázkou. Nevolá po odpovedi - vynáša súd. Mystifikuje. Mení obrovský spoločenský problém na osobnú
záležitosť, a zároveň zvaľuje zodpovednosť na obeť.
ženy, muži, násilie páchané na ženách, násilie partnerské, násilie, týranie
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Neohrožené ženy / Marta Breen, Jenny Jordahl. - 1. vyd. - Praha : Argo, 2019. - 128 s. - ISBN
9788025727614 : 15,21 EUR.
51028
Anotácia: Před 150 lety vedly ženy a muži velice rozdílné životy. Ženy nemohly volit ani samy si vydělávat
peníze. Nemohly rozhodovat o vlastním těle. Rozhodovaly za ně otcové, až do chvíle, než se vdaly. Pak
rozhodoval manžel. To se změnilo ve chvíli, kdy se ženy začaly organizovat. V komiksové knize Ženy
norská novinářka Marta Breenová spolu s ilustrátorkou Jenny Jordahlovou vykládají dějiny ženského
hnutí, i s mnoha dramatickými bitvami, jež musely ženy vybojovat, aby se domohly svých práv.
ženy, príbehy žien, hnutie ženské, organizácie ženské, práva žien, práva ľudské
Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím / Katarína Fedorová. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters
Kluwer SR, 2019. - 126 s. - ISBN 978-80-571-0027-0 : 9,80 EUR.
51017
Anotácia: Publikácia prináša komplexný pohľad na práva osôb so zdravotným postihnutím v kontexte
národnej právnej úpravy a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť
venuje otázkam sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a školskej integrácie.
Autorka na základe svojich praktických skúseností poukazuje na rozpory právnej úpravy a aplikačnej
praxe a navrhuje riešenia vedúce k zlepšeniu kvality života osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej
republike. Zároveň uvádza konkrétne rady na zvýšenie úspešnosti pri uplatňovaní práv garantovaných
právnymi predpismi.
Publikácia je určená čitateľom, ktorí chcú efektívne riešiť právne problémy súvisiace so životom s
postihnutím, organizáciám zastupujúcim osoby so zdravotným postihnutím a študentom právnických
fakúlt.
osoby so zdravotným postihnutím, osoby so ZP, práva ľudské, práva osôb so zdravotným postihnutím,
ochrana práv, ľudia so ZP, postihnutie zdravotné, práca, zamestnanie, bezbariérovosť, bariéry,
diskriminácia, vzdelávanie
Pedagogika voľného času : Teória výchovy mimo vyučovania a vo voľnom čase / Erika Novotná. 1. vyd. - Prešov : Rokus, 2017. - 224 s. - ISBN 978-80-89510-58-0 : 11,90 EUR.
51013
Anotácia: Vysokoškolská učebnica patrí svojím zameraním do pedagogiky voľného času. Užšie sa
zameriava na problematiku výchovy vo voľnom čase a výchovy mimo vyučovania.
Autorka venuje pozornosť výchove ako takej, jej vymedzeniu, súčasným trendom, filozofickým školám a
kategorizácii teórií výchovy a vzdelávacích koncepcií.
Zámerom publikácie je prezentovať problematiku výchovy vo voľnom čase a výchovy mimo vyučovania na
pozadí aktuálne platných legislatívnych nariadení, inovácií a zmien.
Dôraz je kladený na potrebu akceptácie nastupujúcich tendencií a európskych trendov vo vzťahu k
mládežníckej politike a práce s deťmi a mládežou na národnej úrovni. Aktuálnosť publikácie je zvýraznená
aj skutočnosťou, že vážnejšie publikácie o teórii výchovy vo voľnom čase vyšli pred piatimi a viacerými
rokmi. V širokom spektre publikácia predstavuje základné východiská, teórie a koncepty pedagogiky
voľného času. Poskytuje ucelený a moderný obraz tejto pedagogickej disciplíny. Publikácia je
koncipovaná ako vysokoškolská učebnica, ktorá má vyvážené časti teoretické, prakticko-legislatívne i
metodické. Zachytáva vedecké trendy vo výchove v podmienkach informačnej spoločnosti. Je vhodným a
inšpiratívnym študijným materiálom nielen pre budúcich pedagógov, vysokoškolských učiteľov,
frekventantov kontinuálneho vzdelávania, ale i pre širokú odbornú verejnosť.
pedagogika, čas voľný, výchova
Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov / Ľudmila Ondrejková. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters
Kluwer SR, 2019. - 96 s. - ISBN 978-80-571-0033-1 : 9,43 EUR.
51016
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Anotácia: Publikácia poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej
zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň prináša zaujímavé
informácie o pracovnej zdravotnej službe v historických aj európskych súvislostiach. Jej cieľom je pomôcť
zamestnávateľom lepšie sa orientovať v legislatíve upravujúcej ich povinnosti v oblasti ochrany zdravia pri
práci a vysvetliť úlohu pracovnej zdravotnej služby pri plnení týchto povinností.
MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH využila pri písaní publikácie svoje dlhoročné odborné skúsenosti v
oblasti preventívneho pracovného lekárstva a pracovnej zdravotnej služby. Výsledkom jej snaženia je
praktická brožúra, v ktorej čitateľ nájde precízne spracované témy, ako sú napríklad povinnosti
zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci a spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby,
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu, lekárske preventí vne prehliadky či
kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika.
Kompaktnosť publikácie, jej špecifické zameranie, ako aj pohľad na rôzne aspekty pracovnej zdravotnej
služby sú atribútmi, ktoré z diela neveľkého svojím rozsahom robia obsahovo prínosnú publikáciu, ktorú
ocenia predovšetkým zamestnávatelia, zástupcovia zamestnancov, vedúci zamestnanci či bezpečnostní
technici.
služba zdravotná pracovná, zamestnávatelia, povinnosti zamestnávateľa, legislatíva, história, riziká
zdravotné, zamestnanci, lekárstvo pracovné, ochrana zdravia pri práci
Príbehy na dobrú noc pre rebelky : 100 príbehov o mimoriadnych ženách / Elena Favilli, Francesca
Cavallo. - 1. vyd. - Bratislava : Albatros, 2018. - 224 s. - ISBN 9788056603062 : 15,99 EUR.
51033
Anotácia: Sto silných príbehov silných žien - od kráľovny Alžbety až po Serenu Williamsovú. Príbehy na
dobrú noc pre rebelky sú novodobé rozprávky, ktoré nehovoria o princeznách, ale o ženách, ktoré zmenili
svet. Inšpirujú dievčatá stovkou hrdinských príbehov žien od kráľovnej Alžbety až po Serenu Williamsovú.
Ilustrácie zhotovilo 60 umelkýň z každého kúta našej planéty, je to jedna z najoriginálnejších kníh v histórii
kolektívneho financovania.
príbehy, príbehy žien, rozprávky, ženy, dievčatá, osobnosti
Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2 / Elena Favilli, Francesca Cavallo. - 1. vyd. - Bratislava : Albatros,
2018. - 224 s. - ISBN 9788056607336 : 15,79 EUR.
51034
Anotácia: Pokračovanie senzačného bestselleru podľa New York Times, ktorý inšpiroval dievčatá na
celom svete, aby viac snívali, mierili vyššie a bojovali tvrdšie. Príbehy na dobrú noc pre rebelky 2 je úplne
nová zbierka 100 príbehov na dobrú noc o výnimočných ženách, od kráľovnej Nefertiti, Beyoncé, Rosalind
Franklinovej až po J. K. Rowlingovú. Kráľovné a aktivistky, baleríny a právničky, pirátky a počítačové
odborníčky, astronautky a vynálezkyne - táto kniha je dôkazom, čo všetko dokážu ženy.
ženy, dievčatá, príbehy, príbehy žien, rozprávky, osobnosti
Príbehy pre chlapcov, ktorí sa neboja byť výnimoční : Pravdivé príbehy skvelých mužov, ktorí
zlepšili náš svet / Ben Brooks. - 1. vyd. - Praha : Presco Group, 2019. - 208 s. - ISBN 9788088276586 :
15,50 EUR.
51036
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Anotácia: Táto knižka sa bude hodiť všetkým chlapcom, ktorí sú alebo by chceli byť nejakým spôsobom
výnimoční. Nájdete v nej totiž stovku medailónov chlapcov a mužov, ktorí práve takí sú…
Nečakajte ale príbehy žiadnych akčných hrdinov zachraňujúcich ľudstvo, ani miláčikov osudu, ktorým
sudičky nadelili krásu, inteligenciu, šťastie a bohatstvo už do kolísky. Nie - každá z osobností v tejto knihe
si musela vybojovať nejaký svoj osobný zápas. Niekto sa dokázal vzoprieť nepriaznivému životnému
údelu, vymaniť sa z prostredia, odkiaľ vyšiel, vypracovať sa vďaka svojej usilovnosti, či neotrasiteľnej
dôvere v samého seba. Iný sa nebál vybočiť z radu, prelamovať spoločenské tabu, vzdorovať
predsudkom alebo autoritám, často navzdory ťažkostiam a niekedy i tvárou v tvár veľkému
nebezpečenstvu. Ďalší z hrdinov sa vzdali svojho pohodlia, aby pomáhali tým, ktorí to potrebovali, alebo
za nich dokonca bojovali, pretože im nebol ľahostajný osud druhých, ani osud nášho sveta ako celku.
Či už ide o chlapcov a mužov slávnych, či menej slávnych, hrdinov z doby minulej alebo súčasnej, všetky
ich príbehy sú nesmierne inšpiratívne. Ukazujú totiž, že človek nemusí byť práve superhrdinom, aby
dokázal byť vzorom pre ostatných a urobiť svet lepším!
príbehy, osobnosti, chlapci, príbehy životné, muži
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí / Kateřina Čuhelová. - 1. vyd. - Praha :
Wolters Kluwer ČR, 2016. - 128 s. - ISBN 9788075523419 : 17,78 EUR.
51040
Anotácia: Kniha Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí sa venuje inštitútu, ktorý
má k dispozícii osoba ohrozená domácim násilím, a to predbežnému opatreniu, ktorým úprava zákona
docielila dočasnú ochranu pred týmto nežiaducim javom. Kniha je rozdelená do troch častí. V prvej časti
približuje výklad pojmu domáce násilie a jeho znaky, druhá časť predstavuje hmotnoprávnu úpravu a tretia
časť sa venuje procesnej úprave.
násilie, násilie domáce, násilie páchané na ženách, opatrenia predbežné
Příběhy pro děti, které se nebojí být výjimečné / Ben Brooks. - 1. vyd. - Praha : Presco Group, 2019. 208 s. - ISBN 9788088276593.
51029
Anotácia: Mimořádné příběhy známých i neznámých mužů a žen, kteří byli kdysi dětmi, jež uměly snít, a
dokázali si své sny splnit...
Björk, Whoopi Goldbergová, Andy Warhol, Andrea Bocelli a mnozí další, zvučných i méně zvučných
jmen... ti všichni se už jako malí odvážili být nějakým způsobem "jiní". A přestože jejich cesta vůbec
nebyla lehká, ale mnohdy byla naopak velmi trnitá, tato odvaha se nakonec vyplatila. Pokud ne přímo jim
osobně, pak jistě mnohým, pro něž jsou dnes inspirací a motivací. Jít si svou cestou za vytčeným cílem
prostě stojí za to a být odlišný je také úplně v pořádku.
Není třeba nechat se svazovat nějakými předsudky nebo omezovat škatulkami. Můžeš být dívka a milovat
zápas nebo můžeš být chlapec a zhlédnout se v baletu! I když zrovna nevypadáš jako žádný z vědců,
které znáš, co když jednou právě ty objevíš něco převratného? Tahle kniha je důkazem toho, že nic není
nemožné a i ten, kdo nevypadá na první pohled jako hrdina, může překonat překážky, splnit si své sny a
změnit svět nějakým způsobem k lepšímu!
Víte, co se říká? Každý v sobě ukrývá nějaký talent - a to, že jste ho dosud neobjevili, neznamená, že
žádný nemáte. Proto se nebojte být sami sebou a jít si i za těmi nejsmělejšími sny!
deti, príbehy, príbehy životné, osobnosti, muži, ženy
Příběhy pro kluky, kteří se nebojí být výjimeční 2 : Pravdivé příběhy úžasných mužů, kterí učilini
svět lepším / Ben Brooks. - 1. vyd. - Praha : Presco Group, 2019. - 208 s. - ISBN 9788088276708 : 14,77
EUR.
51037
Anotácia: Táto knižka sa bude, podobne ako prvý diel, hodiť všetkým chlapcom, ktorí sú alebo by chceli
byť nejakým spôsobom výnimoční. S niektorými jej hrdinami sa mladí čitatelia môžu identifikovať, iní ich
môžu inšpirovať na niečo úžasné alebo motivovať v neľahkej situácii.
príbehy, príbehy životné, osobnosti, muži, chlapci
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Sociálna stratifikácia a mobilita na Slovensku / Ján Sopóci, Gabriela Lubelcová, Ján Bunčák, Roman
Džambazovič, Daniel Gerbery, Anna Hrabovská. - 1. vyd. - Bratislava : Stimul, 2019. - 210 s. - ISBN 97880-8127-243-1.
Plný text:
https://www.researchgate.net/publication/335639232_Socialna_stratifikacia_a_mobilita_na_Slovensku
51046
Anotácia: Autori publikácie predkladajú sociologickej verejnosti súhrn najdôležitejších poznatkov a
záverov o sociálnej stratifikácii a mobilite v slovenskej spoločnosti, ku ktorým dospeli na základe analýzy
poznatkov vlastného reprezentatívneho výskumu i s využitím zistení ďalších empirických výskumov,
štatistických údajov i teoretických sociologických poznatkov o tejto problematike.
Kniha prináša opis aktuálnej podoby sociálnej stratifikácie slovenskej spoločnosti optikou základných
triednych klasifikácií a jej porovnanie so zisteniami doterajších sociologických výskumov, výsledky
testovania validity triednych klasifikácií EGP, ESeC a ESeG v slovenskej spoločnosti, analýzu vzťahu
medzi sociálnou stratifikáciou a spôsobom života obyvateľov SR, potvrdenie existencie a opis podoby
statusového usporiadania slovenskej spoločnosti na základe rozboru profesiovej skladby manželských a
partnerských párov, určenie miery absolútnej a relatívnej, intergeneračnej a intrageneračnej mobility na
Slovensku i analýzu hlavných vzorov sociálnej mobility a tiež rozbor zastúpenia prekarizovanej práce v
populácii SR i medzi príslušníkmi jednotlivých sociálnych tried.
stratifikácia sociálna, mobilita, mobilita sociálna, stratifikácia, postavenie sociálno-ekonomické, triedy
sociálne, spoločnosť, štruktúra spoločnosti triedna, status sociálno-ekonomický
Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. júlu 2019 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR,
2019. - 74 s., http://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2019/11/socialna_ochrana_k_1julu_2019.pdf
51018
Anotácia: Informačná publikácia, vydávaná s polročnou periodicitou. Zachytáva aktuálny stav legislatívy
sociálnej ochrany na Slovensku podľa metodiky MISSOC. Ide o oblasti starostlivosti pre prípad choroby,
materstva, invalidity, staroby, straty živiteľa, pracovného úrazu, choroby z povolania, rozširovania rodiny,
nezamestnanosti, v prípade finančnej núdze a dlhodobej starostlivosti.
Príručka sa skladá z tabuliek - kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu
jednotlivých sústav sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany
občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.),
staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť VIII.),
rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.),
dlhodobá starostlivosť (časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.
ochrana sociálna, legislatíva sociálnej ochrany, poistenie sociálne, podpora rodiny, pomoc sociálna,
financovanie, starostlivosť zdravotná, starostlivosť v chorobe, starostlivosť v invalidite, starostlivosť v
materstve, starostlivosť v starobe, úrazy pracovné, choroby z povolania, dávky pre rodiny, pomoc v
hmotnej núdzi, starostlivosť dlhodobá
Supervize v pomáhajících profesích / Peter Hawkins, Robin Shohet. - 2. vyd. - Praha : Portál, 2016. 208 s. - ISBN 978-80-262-0987-4 : 16,83 EUR.
51014
Anotácia: Poprední britskí autori v prehľadnej príručke ukazujú, k čomu supervízia slúži, čo od nej môže
ten, kto je supervidovaný, očakávať, a ako sa stať dobrým supervízorom. Kniha môže slúžiť ako príručka
pre výcvikový kurz supervízorov.
supervízia, supervízor, profesie pomáhajúce, kvalita starostlivosti, riadenie
SuperŽENY / Andrea Kellö Žačoková. - 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2019. - 224 s. - ISBN
9788055642048 : 13,39 EUR.
51025
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Anotácia: V našich dejinách bolo mnoho výnimočných žien, ktoré urobili niečo naozaj významné. No
časom ich mená akoby zapadli prachom. Kniha ponúka 50 príbehov odvážnych a akčných žien, ktoré sa
nebáli kráčať svojou vlastnou cestou. Približuje ženy z rozmanitých oblastí spoločenského, vedeckého a
kultúrneho života. Žili v rôznych obdobiach, pochádzali z rozličných spoločenských vrstiev a venovali sa
rozmanitých činnostiam. A všetky urobili niečo veľké, čo ovplyvnilo život iných ľudí alebo celej spoločnosti.
Od príbehu sv. Alžbety zo začiatku 13. storočia precestujete so superŽENAMI dejinami až po príbeh
misionárky Veroniky Ráckovej, ktorá zahynula v roku 2016 v Južnom Sudáne.
Spoznáte Žofiu Bošňákovú, ktorá sa po smrti stala veľmi slávna, primášku Pannu Cinkovú, ženské
aktivistky Annu Pivkovú aj Elenu Šoltésovú, pestovateľku ruží Máriu Henrietu Chotekovú, maliarky
Želmíru Duchajovú Švehlovú a Ester Šimerovú Martinčekovú. Zoznámite sa s "našimi prvými" - lekárkou
Máriou Bellovou, farárkou Darinou Bancíkovou, botaničkou Izabelou Textorisovou a inými priekopníčkami.
Nevynechali sme ani superŽENY ako Mária Terézia, Anička Jurkovičová, Božena Slančíková či Terézia
Vansová.
ženy, príbehy žien, osobnosti
The Last Girl = Posledné dievča / Nadia Murad, Jenna Krajeski. - 1. vyd. - London : Virago Press, 2018.
- 320 s. - ISBN 9780349009773 : 12,44 EUR.
51044
Anotácia: Intímne a mučivé spomienky bývalej zajatkyne Islamského štátu v podobe dych vyrážajúceho a
inšpiratívneho príbehu.
biografie, životopisy, príbehy životné, príbehy žien, ženy, Jezídi, Jezídovia, Islamský štát, zajatie,
mučenie, terorizmus, islamizmus
Týmová supervize : Teorie a praxe / Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor. - 1. vyd. Praha : Portál, 2016. - 328 s. - ISBN 978-80-262-0940-9 : 24,79 EUR.
51015
Anotácia: Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se
supervizory, supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může
přinášet více rizik než příležitostí. Předpokladem prospěšné týmové supervize je podle autorů organizační
kultura, která přeje týmovosti, tým sám jako společenství lidí, jež dokáže upozadit hierarchickou strukturu
a ve jménu úkolu pěstovat vzájemné vztahy včetně otevřené komunikace, a vícestranné kontraktování,
které zaručuje rovnocenné rozložení zodpovědnosti a moci mezi zadavatelem supervize, supervidovaným
týmem spolu s jeho vedoucím a supervizorem. Kniha proto důsledně vyvažuje pohledy tří "smluvních
stran" – lidí, kterým týmová externí supervize může přinášet užitek, chtějí-li dobře sloužit svým klientům.
Kniha stojí na třech pilířích: První část představuje světy jednotlivých aktérů (organizace, týmu a
supervizora), druhá základní oblasti supervidování (cíle, vztahy a procesy) a třetí provází obloukem
supervizní spolupráce (od kontraktování přes supervidování k hodnocení). Publikace je prokládána
příklady z praxe včetně příběhů aktérů supervize a kazuisticky dokládá zaměření externí týmové
supervize na případy, vztahy a komunikaci a na řízení.
supervízia, supervízia tímová, kazuistika, supervízor, riadenie, práca tímová, tímy, vzťahy interpersonálne,
profesie pomáhajúce, štúdie prípadové
Velké ženy z malé země : Pro zvídavé holky, kluky i všechny ostatní / Renata Mrázová, Denisa
Prošková. - 1. vyd. - Praha : Polaris Consulting, 2019. - 144 s. - ISBN 9788027054336 : 14,56 EUR.
51035
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Anotácia: Kniha obsahuje nevšední příběhy úspěšných českých žen a byla napsaná, aby inspirovala
zvídavé holky, kluky a ostatní k jejich cestě za jedinečností.
33 osobností: Tenistka Petra Kvitová, architektka Eva Jiřičná, primabalerína Daria Klimentová, operní
pěvkyně Dagmar Pecková a mnoho dalších. Výběr 33 Češek i cizinek úzce spjatých s Českem je pestrým
souborem známých, polozapomenutých i neznámých, ovšem stejně významných žen.
Krásné ilustrace: Kniha obsahuje 33 krásných celostránkových ilustrací, zobrazující významné ženy, které
jsou v knize zahrnuty. Vedle těchto celostránkových ilustrací v knize najdete dalších 80 originálních
menších ilustrací, které doprovází text knihy. Autorkou ilustrací je Denisa Prošková.
33 jedinečných doporučení: Každý příběh obsahuje tip a doporučení a čtenář si tím uvědomí, že může mít
své sny, které si splní díky zodpovědnému přístupu, píli, vášni, odhodlání a disciplíně.
príbehy, príbehy žien, príbehy životné, osobnosti, ženy
Vynálezkyne a ich vynálezy / Aitziber Lopez, Luciano Lozano. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2019. - 40
s. - ISBN 9788080469351 : 8,46 EUR.
51031
Anotácia: Zamysleli ste sa niekedy nad predmetmi, strojmi či kusmi nábytku, ktoré sú všade okolo vás?
Každú vec musel ktosi vymyslieť. A mnohé z nich navrhli ženy - dievčatá, ktoré chceli zlepšiť svet. Nedá
sa hovoriť o všetkých vynálezoch a vynálezkyniach, ale v tejto knihe nájdete pekný a zábavný výber.
vynálezy, vynálezkyne, veda, ženy
Ženy, které se nebály změnit svět / Julia Adams. - 1. vyd. - Praha : Fragment, 2019. - 128 s. - ISBN
9788025343067 : 11,43 EUR.
51038
Anotácia: 101 medailonků vědkyň, političek, aktivistek, sportovkyň, umělkyň, průzkumnic, zkrátka
zajímavých sebevědomých žen, které se nebály žít podle svých představ. Šly za svým posláním,
vytyčenými cíli a posunuly společnost o kousek dál. Poznejte životy těchto průkopnic. Dozvíte se, v čem
byly výjimečné, jaké překážky musely překonávat a co je na jejich cestě inspirovalo. Jejich příběhy předají
mladým čtenářkám jedno z nejdůležitějších poselství: je třeba se nebát a jít za svými sny a ideály. Každý
má totiž možnost změnit svět.
ženy, osobnosti, príbehy žien, príbehy životné
Živena / Daniela Kodajová, a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2019. - 304 s. - ISBN 9788055641492 :
14,76 EUR.
51032
Anotácia: Prvá súhrnná publikácia o Živene, spolku slovenských žien, vychádza pri príležitosti 150.
výročia jej založenia. Predstavuje kľúčové i menej známe osobnosti spolku, jeho poslanie a bohatú
kultúrnu a osvetovú činnosť od minulosti až po súčasnosť.
Živena, najstarší slovenský ženský spolok, vznikol z iniciatívy mužov angažujúcich sa v slovenskom
národnom hnutí v Rakúsko-Uhorsku v roku 1869. Zásluhou spolku sa v roku 1919 (po päťdesiatročnom
úsilí) podarilo otvoriť prvú slovenskú vyššiu dievčenskú školu. Živena pomáhala ženám zo všetkých
spoločenských vrstiev zmeniť život, ktorý im nevyhovoval - stať sa finančne nezávislou od muža, vedieť
sa postarať sama o seba a svoje deti, odísť z nefunkčného manželstva, požadovať slušné zaobchádzanie
na úradoch atď. Najväčší počet členov a členiek dosiahla v podmienkach demokratického
Československa - v roku 1929 ich bolo štyritisíc.
Živeniarky vyznávali a dodnes vyznávajú zásadu apolitickosti a nadkonfesijnosti: koncom tridsiatych rokov
odolali nátlaku stať sa len spolkom evanjelických žien, v období vojnovej Slovenskej republiky zase
odmietali vylúčiť zo svojich radov židovské ženy. V štyridsiatych a päťdesiatych rokoch vzdorovali obom
totalitám 20. storočia, a keď sa u nás v roku 1989 začala obnova demokratického zriadenia, opäť dokázali
osloviť mladé ženy moderným programom. V súčasnosti má spolok asi tisíc členiek a členov.
Živena, spolky, ženy, organizácie ženské
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Výskumné správy
Kvalita služieb zamestnanosti : Individualizované služby zamestnanosti a vybrané skupiny
uchádzačov o zamestnanie / Daniela Kešelová, Darina Ondrušová, Jana Urdziková. - Bratislava : IVPR,
2018. - 117 s., https://ivpr.gov.sk/wpcontent/uploads/2020/04/kvalita_sluzieb_zamestnanosti_keselova_2018.pdf
V 51019 (L)
Anotácia: Výskumná správa je výstupom empiricky zameranej výskumnej úlohy týkajúcej sa témy kvality v
individualizovaných verejných službách zamestnanosti. Tematicky nadväzuje na teoretické rozpracovanie
problematiky z roku 2017.
V roku 2018 sa realizoval empirický prieskum, ktorého cieľovou skupinou boli zamestnanci poskytujúci
odborné poradenské služby (OPS) na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Na zber údajov bol v prvej
etape použitý elektronický dotazník vypĺňaný odbornými poradkyňami a poradcami na všetkých úradoch
PSVR v rámci celej SR. Popri elektronickom dotazníkovom prieskume sa na vybraných úradoch PSVR
realizovali aj osobné rozhovory s odbornými poradkyňami a ich nadriadenými.
Výsledky empirického prieskumu sa týkajú rôznych aspektov práce odborných poradkýň a poradcov vo
verejných službách zamestnanosti, konkrétne fyzického prostredia pre prácu, manažmentu založeného na
merateľných ukazovateľoch, práce so špecifickými skupinami, rozvoja ľudských zdrojov, sieťovania, bariér
pri práci v odborných poradenských službách, krízových situácií a spôsobov riešenia problémov a
udržiavania psychickej pohody. Odborné poradkyne a poradcovia tiež zhodnotili silné a slabé stránky
odborných poradenských služieb a poskytli niektoré odporúčania pre zlepšovania OPS.
služby zamestnanosti, služby zamestnanosti individualizované, služby poradenské, služby poradenské
odborné, skupiny uchádzačov o zamestnanie znevýhodnené, kvalita, uchádzači o zamestnanie
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Články z periodík
Bezpečná práca

Agilita sa začína u každého z nás v hlave / Peter Minárik.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 41.
agilita, riadenie podnikové, manažment, prístupy
Analýza pracovného úrazu spôsobeného vysokozdvižným vozíkom / Milan Sabo.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2019, s. 12.
vozíky vysokozdvižné, úrazy pracovné, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť
práce, BOZP
Bezpečne pri používaní tlakových nádob s náplňou plynov, propán-bután / Jozef Rajzinger.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2019, s. 6.
nádoby tlakové, plyny, propán-bután, bezpečnosť, manipulácia, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci
Bossing - právny pohľad na neprípustný zásah do práv zamestnanca : 1. časť / Václav Motyčka.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2019, s. 17.
bossing, šikanovanie, zamestnávateľ, zamestnanec
Bossing - právny pohľad na neprípustný zásah do práv zamestnanca : 2. časť / Václav Motyčka.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 9.
bossing, šikanovanie, násilie na pracovisku, pracovníci vedúci, kultúra podniková, ochrana, riziká
psychosociálne
BOZP pri tepelnej záťaži organizmu v hotelových a iných reštauráciách / Jozef Rajzinger.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 17.
záťaž tepelná, stres tepelný, teplo, reštaurácie, hotely, práca, ochrana proti teplu, BOZP, opatrenia,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Hodnotenie rizík šijacieho stroja v obuvníckom priemysle a jeho bezpečná prevádzka / Marianna
Tomašková, Katarína Chomová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 20.
obuv, výroba, stroje šijacie, riziká pracovné, hodnotenie rizík, opatrenia bezpečnostné, opatrenia
ochranné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Letné študentské brigády a podmienky BOZP / Miroslava Kordošová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 39.
brigády, brigádnici, práca, študenti, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, práca brigádnická,
práca sezónna
Materiály a stavebné výrobky v stavbe z hľadiska ich vplyvu na rozvoj požiaru a protipožiarnu
bezpečnosť stavby v nadväznosti na najčastejšie príčiny vzniku požiarov : 2. časť / Pavol Komár.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2019, s. 27.
materiály, výrobky stavebné, stavba, stavby, požiare, bezpečnosť protipožiarna, BOZP, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci
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Odborné znalosti a osvedčené postupy v oblasti BOZP v členských štátoch EÚ / P. Rampášek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2019, s. 38.
znalosti odborné, znalosti, postupy, BOZP, EÚ, Európska únia, štáty členské, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci / Jozef Rajzinger.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 45.
mikroklíma, mikroklíma teplotno-vlhkostná, podmienky pracovné, práca, ochrana proti teplu, ochrana proti
chladu, teplo, chlad, ochrana zdravia, zamestnávatelia, povinnosti, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
Požiare technických zariadení : Prevádzkovo-technické poruchy ako príčiny vzniku požiarov /
Pavol Dubaj.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2019, s. 7.
požiare, príčiny, zariadenia technické, poruchy
Práca na skúšku neexistuje, nedajte sa nachytať! / Ladislav Kerekeš.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 38.
práca, zamestnanie, práca sezónna, inšpekcia práce, BOZP, povinnosti, zamestnávatelia, bezpečnosť a
ochrana zdravia pri práci
Práca v digitálnej budúcnosti / Anastázia Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2019, s. 41.
digitalizácia, formy práce, technológie nové, technológie informačné, technológie komunikačné, projekty,
štúdie, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Trhový dohľad nad určenými výrobkami podľa Nového legislatívneho rámca EÚ / J. Pavlík.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2019, s. 36.
dohľad, dohľad trhový, trh, EÚ, Európska únia, legislatíva
Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa : 1. časť / Pavol Farárik.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2019, s. 30.
predpisy vnútorné, smernice
Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa : 2. časť / Pavol Farárik.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2019, s. 32.
predpisy vnútorné, smernice
Tvorba a vydávanie vnútorných predpisov zamestnávateľa : 3. časť / Pavol Farárik.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2019, s. 32.
predpisy vnútorné, smernice, BOZP, zamestnávatelia, príklady
Využitie ergonomickej racionalizácie pri expozícii človeka prenosom kmitania na jeho ruky / Marián
Flimel.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2019, s. 6.
racionalizácia, ergonómia, kmitanie, expozícia, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Bezpečnost a hygiena práce

Bezpečné používání žebříků na pracovištích / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2018, s. 20.
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť, BOZP, rebríky
Bezpečnost balicích strojů. Ohlédnutí za seriálem / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2018, s. 10.
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť, BOZP, stroje, bezpečnosť strojov, stroje baliace
Bezpečnostní předpis nerespektuje zásady bezpečnosti práce / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2018, s. 11.
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, predpisy bezpečnostné, BOZP
BOZP při práci ve výkopech / Josef Senčík.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2018, s. 36.
práca, stavenisko, stavba, práce výkopové, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Horká léta na pracovištích / Václav Kopecký.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.12/2018, s. 22.
pracovisko, podmienky pracovné, podmienky klimatické, teplo, teplota na pracovisku, BOZP
Chemická bezpečnost na pracovišti / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2018, s. 2.
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, pracovisko, bezpečnosť chemická, látky
chemické
Mladí lidé a BOZP / Kateřina Hrubá.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2018, s. 8.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ľudia mladí
Možnosti ochrany zaměstnanců s více než jedním zaměstnáním / Josef Senčík, Marek Nechvátal.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.12/2018, s. 24.
zamestnanci pracujúci pre viacerých zamestnávateľov, zamestnanie, zamestnanci, ochrana
zamestnancov
Nová pojetí systému managementu pohledem normy ISO 45001 / Jiří Tilhon.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2018, s. 29.
system management, systém manažérstva BOZP, normy ISO, manažment, BOZP
Obecné požadavky na bezpečnost balících strojů / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2018, s. 10.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiadavky bezpečnostné, stroje baliace
Odborná způsobilost pro pracovní potápění / Lucie Kyselová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2018, s. 2.
potápanie, potápanie pracovné, potápači, spôsobilosť odborná
Poznatky ergonomie uplatňované v technické praxi / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2018, s. 26.

15

ergonómia, prax, prax technická
Prevence a příčiny uklouznutí a zakopnutí na pracovištích / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2018, s. 24.
pády, pošmyknutie, zakopnutie, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, úrazy
pracovné, prevencia
Problematika monotonie v pracovním procesu / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2018, s. 21.
proces pracovný, práca monotónna, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Problematika stárnutí a zapojování starších pracovníků do pracovního procesu / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2018, s. 23.
starnutie, pracovníci starší, proces pracovný
Problém suchého vzduchu v zimních podmínkách / Václav Kopecký.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2018, s. 34.
podmienky klimatické, podmienky mikroklimatické, vzduch, zima, práca, BOZP, podmienky na pracovisku
Předcházení rizikům a náhrada škody / Petr Bukovjan.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2018, s. 11.
riziká, predchádzanie rizikám, náhrada škody
Psychická zátěž u pedagogických pracovníků : Otázky a odpovědi / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2018, s. 28.
záťaž psychická, stres pracovný, pracovníci pedagogickí, učitelia, záťaž pracovná psychická, záťaž
psychická pracovná
Řízení změn v organizaci a jejich vliv na BOZP / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2018, s. 14.
riadenie, riadenie podnikové, zmeny organizačné, zmeny, manažment, BOZP, bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO / Tomáš Neugebauer.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2018, s. 2.
GDPR, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana požiarna, predpisy
Údržba a rizika spojená s externími poskytovateli služeb / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.5/2018, s. 2.
poskytovatelia služieb externí, služby, riziká, údržba
Zajímavý průzkum o výkonu činnosti odborně způsobilých osob / Tomáš Neugebauer.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.12/2018, s. 11.
osoby odborne spôsobilé, výkon činnosti
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů / Marek Nechvátal, Josef Senčík.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2018, s. 31.
práca, zamestnanci, zamestnanci pracujúci pre viacerých zamestnávateľov
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí / Josef Senčík, Marek Nechvátal.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2018, s. 37.
zamestnávanie cudzincov, cudzinci
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Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.12/2018, s. 5.
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP
Azbest a zdraví / Vladimíra Lipšová, Michael Vít, Pavel Urban, Jan Žofka, Jan Mužík.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2019, s. 2.
azbest, látky karcinogénne, zdravie
Bezpečné provozování vnitropodnikové dopravy / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2019, s. 2.
doprava vnútropodniková, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků s vlastním pohonem - motorových vozíků /
Jiří Kysela.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2019, s. 23.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vozíky motorové, manipulácia s bremenami
Bezpečnost práce strážníků obecní policie / Lucie Kyselová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2019, s. 5.
polícia, policajti, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP
Bezpečnost regálového skladování / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2019, s. 12.
skladovanie, skladovanie regálové, regále, bezpečnosť, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době / Kateřina Hrubá.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2019, s. 5.
doba pracovná, zamestnanci, zamestnávatelia, čas pracovný, práca
Expozice karcinogenům na pracovištích / Jiří Vala.
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O dalším směřování sociální Evropy / Jaroslav Šulc.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2019, s. 15-22.
Európska komisia, programy EÚ, programy európske, politika sociálna, štát sociálny, hodpodárstvo
Platformová práce je v Česku rozšířenější než jinde v Evropě / Kateřina Smejkalová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2019, s. 26-27.
práca platformová, platformy digitálne, práca, typ práce, technológie digitálne, Česká republika
Řešení návratu lidí bez domova do bydlení / Libor Prudký.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2019, s. 31-36.
ľudia bez domova, bezdomovci, bezdomovectvo, bývanie
Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání / Jiří Mertl.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2019, s. 27-30.
školy základné, školy stredné, Česká republika, sieť škôl, vzdelávanie, dostupnosť vzdelania, kvalita
vzdelania
Vývoj zaměstnanosti starších osob ve vybraných zemích EU / Petr Wija.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2019, s. 22-26.
zamestnanosť, zamestnanosť starších ľudí, ľudia starší, ľudia starší na trhu práce, krajiny EÚ, krajiny
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Gender a výzkum

Detention, Deportation, and Waiting: Toward a Theory of Migrant Detainability / Nicholas De
Genova.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2019, s. 92-104.
migranti, detencia, deportácia, migrácia
"Deti v tom majú jasno!": Sexuálna výchova a etika starostlivosti v naratívoch slovenského
"Referenda o rodine" v roku 2015 / Ľubica Libáková, Veronika Valkovičová, Adriana Jasenková.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2019, s. 128-148.
výchova sexuálna, etika, analýzy kritické, rétorika, referendum, rodina, deti, médiá, politika vzdelávacia
Rituální úpravy ženských pohlavních orgánů v diaspoře: k účinné ochraně dívek a dospívajících /
MariaCaterina La Barbera.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2019, s. 18-38.
obriezka ženská, úpravy pohlavných orgánov, mrzačenie pohlavných orgánov, ochrana žien, ochrana
dievčat, ženy, dievčatá dospievajúce, rituály, rod, etnicita, migrantky
Sentimentální peníze aneb Jaká je cena transnacionálního mateřství / Petra Ezzeddine.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2019, s. 68-90.
materstvo, materstvo transnacionálne, Ukrajina, pracovníci, pracovníčky, migranti, migrantky, práca v
domácnosti, Česká republika, dary, ženy, matky
The Performative Effects of the European War on Migrants. Masculinities and Femininities at the
Moroccan-Spanish Border / Elsa Tyszler.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2019, s. 40-66.
hranice, maskulinity, femininity, politika migračná, násilie, migranti, migrácia
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Transnacionální migrace: hranice, gender a globální spravedlnost / Zuzana Uhde, Petra Ezzeddine.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2019, s. 3-17.
migrácia, migrácia medzinárodná, hranice, gender, rod, spravodlivosť globálna, migranti
Vaccination Policies and State Building in Post-war Angola / Virginie Tallio.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-6578. - č.1/2019, s. 106-127.
vakcinácia, očkovanie, budovanie štátu, Angola, Afrika

Mládež a spoločnosť

Mladiství páchatelia trestných činov, ich tresty a prevýchova / Ingrid Emmerová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2019.
mladiství, páchatelia, páchatelia mladiství, tresty, prevýchova, delikvencia, mládež, činy trestné
Mládež alebo mladá generácia? / Peter Ondrejkovič.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2019.
mládež, generácia mladá
Socializácia mládeže v rodine a v škole / Denisa Selická.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2019.
socializácia, mládež, rodina, škola
Sociálny profil mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na Slovensku / Alžbeta Brozmanová
Gregorová, Jana Šolcová, Marika Siekelová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2019.
dobrovoľníci, dobrovoľníčky, dobrovoľníctvo, profily sociálne, dobrovoľníctvo mládeže, dobrovoľníctvo
mladých ľudí
Ženy na trhu práce / M. Štefanová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2019.
ženy, trh práce, práca
Životológia ako jeden z neformálnych nástrojov podpory talentov na stredných školách / Henrieta
Holúbeková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2019.
životológia, koučing, podpora talentov, školy stredné, študenti stredných škôl, mládež, talenty, koučovanie

Právny obzor

Crowdworking a perspektívy digitálnej práce v budúcnosti alebo (Crowdworking - práca
budúcnosti)? / Helena Barancová.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2019, s. 291.
crowd, crowdworking, práca digitálna, práca
Ešte raz k vymedzeniu predmetu a účinkov premlčania v návrhu novely Občianskeho zákonníka /
O. Ovečková.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2019, s. 435.
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premlčanie, Občiansky zákonník, právo, zákony, legislatíva
K náboženskej neutralite Slovenskej republiky v kontexte ratifikácie zmlúv so Svätou stolicou / L.
Berdisová.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2019, s. 424.
neutralita náboženská, stolica Svätá, Zmluvy, ratifikácia, cirkev, náboženstvo
K některým otevřeným problémům právní odpovědnosti / J. Bejček.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2019, s. 390.
zodpovednosť, zodpovednosť právna, právo
K podstate a účelu premlčania v súkromnom práve / F. Sedlačko, M. Števček.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2019, s. 346.
právo, zákony, premlčanie, právo súkromné
Konania o ochrane ústavnosti pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Kritické poznámky k
novému zákonu (III.) / Ján Mazák, Martina Jánošíková.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2019, s. 183.
ústavnosť, Ústavný súd, zákony, právo, legislatíva
Korene myšlienky právneho štátu a ich ukotvenie v dobovom politickom, spoločenskom a
vojenskom kontexte / D. Šmihula.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2019, s. 204.
štát právny, právo, kontext spoločenský, kontext historický
Kto sa môže zúčastniť verejného obstarávania? / K. Kalesná.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2019, s. 224.
obstarávanie verejné
Materiálne jadro ústavy a imperatív nezmeniteľnosti / A. Krajáč.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2019, s. 336.
ústava, Ústava Slovenskej republiky, Ústava SR, právo, jadro materiálne
Právo na odpor jako ústavně zaručené právo a jeho specifika / M. Bartoň.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2019, s. 303.
právo, právo na odpor, ústavnosť, práva ľudské
První zásada soukromého práva (Zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si
vlastní životní poměry) / K. Eliáš.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2019, s. 375.
autonómia, autonómia vôle, voľa, právo, právo súkromné, spôsobilosť
Teoretické základy procesu odhaľovania, predchádzania a eliminácie farmaceutickej kriminality /
Lucia Kurilovská, Stanislav Šišulák.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2019, s. 234.
kriminalita, kriminalita farmaceutická, právo, zákony
Trestnoprávna ochrana spoločnosti pred terorizmom - český a slovenský pohľad / A. Jalč.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2019, s. 322.
terorizmus, ochrana, ochrana trestnoprávna, právo
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Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Pripravenosť na školu: Čo? Kto? Ako? / Ján Ferjenčík.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.1/2019, s. 57-68.
pripravenosť školská, pripravenosť na školu, nástup do školy, škola, vzdelávanie, deti, žiaci
Skúsenosti matiek s výchovou detí s adhd - fenomenologická analýza / Monika Búranová, Jana
Vindišová.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.1/2019, s. 5-24.
materstvo, matky, poruchy pozornosti, ADHD, programy intervenčné, rast osobnostný, analýzy
fenomenologické, výchova
Storytelling vo výučbe psychológie pre budúcich učiteľov / Lenka Sokolová.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.1/2019, s. 36-47.
rozprávanie príbehu, štúdie prípadové, učitelia, pedagogika, psychológia, video príbehy, online knižnica,
príbehy
Význam deliberácie pre rozvoj spôsobilostí sebaobhajovania žiakov s mentálnym postihnutím v
prostredí inkluzívnej školy / Michaela Bartušová.
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - ISSN 0555-5574. - č.1/2019, s. 25-35.
deliberácia, žiaci s mentálnym postihnutím, postihnutie mentálne, spôsobilosti, sebaobhajovanie, škola
inkluzívna, vzdelávanie inkluzívne

Slovenská štatistika a demografia

Cesta k adresnému bodu - proces a technická špecifikácia postupu územnej prípravy so
zameraním na adresné body / Lucia Vanišová.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2019, s. 36-48.
sčítanie, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, príprava, bod adresný
Demografické struktury obyvatelstva České republiky v období 1918 - 2018 / Dagmar Bartoňová.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2019, s. 2-27.
štruktúra obyvateľstva, štruktúra demografická, Česká republika, populácia, zloženie obyvateľstva,
štruktúra vzdelanostná, štruktúra náboženská, štruktúra národnostná
Niektoré aspekty prokreatívneho správania na Slovensku v spojitosti s najvyšším dosiahnutým
vzdelaním / Branislav Šprocha.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2019, s. 3-22.
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Niektoré nové prístupy k analýze populačného starnutia / Branislav Šprocha.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2019, s. 23-35.
starnutie, starnutie populácie, analýzy, starnutie populačné, vek, demografia
Nové zdroje údajov pre cenovú štatistiku a metódy ich spracovania / Helena Glaser-opitzová.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2019, s. 49-66.
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Posouzení stavu zdraví a nerovností ve stavu zdraví populace v zemích EU-28 / Lucie Kopecká.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2019, s. 28-40.
zdravie, stav zdravotný, populácia, krajiny európske, nerovnosti v zdraví, krajiny Európskej únie,
ukazovatele, indikátory
Základní rizika předčasných úmrtí v Evropských zemích / Viera Pacáková, Nikola Žáková.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2019, s. 41-54.
úmrtia predčasné, krajiny európske, krajiny Európskej únie, riziká, zdravie, starostlivosť zdravotná,
mortalita, stav zdravotný

Sociální práce/Sociálna práca

"Ale hlavně, když se to trénuje": Výcviková profesionalita a primární profesní identita sociální
práce / Jan Kaňák.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2019, s. 82-99.
práca sociálna, profesionalita, profesionalita výcviková, identita primárna, identita profesná, pracovníci
sociálni, hranice odboru
České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce? /
Jana Havlíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 121-137.
práca sociálna, práca sociálna v školstve, školstvo, inštitucionalizácia, prieskumy dotazníkové, Česká
republika, školy základné, práca sociálna školská
Drogová politika a služby: Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů / Markéta
Čtvrtečková, Markéta Geregová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 15-30.
práca sociálna, práca sociálna kritická, participácia, bariéry, užívatelia drog, drogy, politika drogová,
experti so skúsenosťou, zdieľanie moci
Energy Transition and Environmental Justice: Effects on Vulnerable Groups and Implications for
Social Work / Anna Suppa, Isabelle Steiner, Peter Streckeisen.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2019, s. 32-47.
energie, prechod na obnoviteľné zdroje energie, zdroje energie obnoviteľné, chudoba energetická,
bývanie, práca sociálna, intersekcionalita
Expertní a participativní přístupy v kontextu supervize / Adéla Michková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 5-14.
práca sociálna, prístup expertný, supervízia, funkcia supervízie, štýly supervízie, prístup participatívny
How Can Suicidal Behaviour in the Elderly Be Prevented? A Scoping Review of the Visegrad
Group Countries / Miroslava Tokovská, Michal Kozubík, Peter Jusko.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2019, s. 19-32.
ľudia starší, seniori, samovražda, samovraždy, prevencia, intervencia, krajiny V4, suicidalita
Child Protection and Gender-Based Violence: How to Prevent the Risk of Secondary Victimization /
Andrea Fleckinger.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2019, s. 4-18.
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násilie rodovo podmienené, viktimizácia sekundárna, práca sociálna, ochrana detí, prax sociálnej práce,
preživší
Identifikácia členov profesijnej komunity sociálnej práce na Slovensku s kľúčovými hodnotami
profesie / Andrej Mátel, Peter Brnula.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2019, s. 117-138.
etika, etika profesionálna, etika profesijná, etika profesná, hodnoty, hodnoty kľúčové, práca sociálna
Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem / Radka Janebová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 87-103.
práca sociálna, práca sociálna kritická, právo, kolízie, reflexivita kritická, gramotnosť právna
Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání? / Lenka Dvořáková, Mirka
Nečasová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 70-86.
mediácia, identita, štýly mediačné, metódy sociálnej práce, práca sociálna, profesia, zákon o mediácii
Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě /
Petr Fučík, Kateřina Sidiropulu Janků.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2019, s. 44-61.
každodennosť, starostlivosť náhradná, starostlivosť náhradná rodinná, záujem dieťaťa najlepší,
príbuzenstvo, reprodukcia sociálneho statusu, status sociálny, reprodukcia sociálna, Rómovia, lokality
sociálne vylúčené
Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách / Alice
Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Zuzana Stanková, Adéla Recmanová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 46-69.
práca komunitná, práca sociálna, lokality sociálne vylúčené, participácia
Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů / Kateřina Glumbíková,
Marek Mikulec.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 31-45.
participácia, bezdomovectvo, bezdomovci, ľudia bez domova, nástroje sociálnej politiky, politika sociálna
"Participation in Deportations - Red Line for Social Work?" Learning to "walk the talk" on Social
Work as a Human Rights Profession / Katja Neuhoff.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.4/2019, s. 48-66.
práca sociálna, práva ľudské, povinnosti morálne, utečenci, etika, kódex etický, prístup ľudskoprávny,
štúdie prípadové, politika migračná, politika migračná európska, Nemecko, deportácia
Pohled rodičů seniorského věku neformálně pečujících o dospělé s mentálním handicapem na
vlastní životní situaci / Miloš Votoupal, Vojtěch Krystek.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2019, s. 104-120.
práca sociálna, postihnutie mentálne, starostlivosť neformálna, opatrovatelia neformálni, podpora, rodina
so zdravotne postihnutým členom, rodiny s postihnutým členom, rodičia starnúci, rodičia starší,
starostlivosť, situácia životná
Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR
ve srovnání s dalšími sektory / Miroslav Suchanec, Karel Ďásek.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2019, s. 100-116.
práca, hodnoty, hodnoty pracovné, kvalita pracovného života, život pracovný, spokojnosť pracovná,
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Privatizace sociální práce v kontextu neoliberalismu / Adéla Recmanová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2019, s. 23-43.
práca sociálna, privatizácia, marketizácia, konzumerizácia, ekonomizácia, manažerizácia, financializácia,
neoliberalizmus
Sociální práce, nebo sociální policie? Pronikání disciplinárních principů do sociální politiky a
sociální práce / Radka Janebová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2019, s. 5-22.
práca sociálna, politika sociálna, neoliberalizmus, kontrola, welfare, welfare surveillance, úrad práce
Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro
sociální práci / Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2019, s. 62-81.
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sociálna, kvalita života, ľudia starší, domácnosti jednotlivcov, domácnosti viacčlenné

Sociológia

Academic Optimism and Non-Cognitive Outcomes in Czech Lower Secondary Schools / Jaroslava
Simonová, Jana Straková, David Greger.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.3/2019, s. 313-336.
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Active Aging and Happiness: European Senior Citizen Volunteers / Isabel Saz-gil, Ana Isabel Gillacruz, Marta Gil-lacruz.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.3/2019, s. 290-312.
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Analyzing Biographies of Foreign-born Academics in Slovakia: Why Highly Skilled Employees
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