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Knihy
Aktuálne ekonomicko-finančné problémy domácností SR v súčasnej globalizovanej ekonomike / Daša Belkovicsová, Sylvia
Bukovová, Zuzana Staríčková. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2020. - 186 s. - ISBN 9788022547550.
51105
Anotácia: Z obsahu: Finančná pozícia domácností v kontexte malého a stredného podnikania. Zdaňovanie domácností vo väzbe na
územnú samosprávu v SR. Sociálna ochrana domácností SR.
ekonomika, javy ekonomické, financie, domácnosti, globalizácia, globalizácia hospodárska, globalizácia hospodárstva, podnikanie
malé, podnikanie stredné, podniky rodinné, Slovensko, gramotnosť finančná, dane, podnikanie

Analýza údajov z výskumov zameraných na zistenie skúseností, názorov a postojov žiakov základných a stredných škôl na
extrémizmus a rasizmus / Marianna Pétiová. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2020. - 87 s.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/17677.pdf
51093
Anotácia: Cieľom predloženej analýzy je kontinuálne zachytiť názory, mieru informovanosti a osobné skúsenosti žiakov základných
a stredných škôl s prejavmi extrémizmu, ich postoj k problematike rasizmu a antisemitizmu ako závažnému problému súčasnej
doby. Okrem toho zachytáva analýzu rodinného prostredia respondentov, ich vzťahy k rodičom a k rovesníkom, ako aj možnosti
získania nesprávnych extrémistických názorov z internetu a zo sociálnych sietí. Úloha porovnáva výsledky výskumov realizovaných
v rokoch 2009, 2016, 2017, 2018 a 2019 a vychádza z Programového vyhlásenia vlády, z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky
2015-2019, z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.
extrémizmus, rasizmus, antisemitizmus, názory, skúsenosti, žiaci, školy stredné, školy základné, postoje, internet, siete sociálne,
analýzy, výskumy, prieskumy dotazníkové, prostredie rodinné, vzťahy, rodina

Financie domácností - teoretické východiská a praktické aspekty v období tretej dekády 21. storočia / Kornélia Beličková, Erika
Neubauerová. - 1. vyd. - Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2020. - 114 s. - ISBN 9788671035484.
51106
Anotácia: Z obsahu: Východiská chápania pojmu domácnosť alebo skôr, než začneme hovoriť o financiách domácností. Podstata,
charakteristika a koncepcia domácnosti. Vplyv chudoby a bohatstva na financie domácností. Rodový aspekt a financie domácnosti.
Rodinný, domáci, osobný rozpočet - základ dobrého hospodárenia financií domácnosti.
príjmy domácností, domácnosti, financovanie, teória, prax, výdavky, chudoba, vylúčenie sociálne, rozpočet rodinný, gramotnosť
finančná, nerovnosť sociálna, problémy sociálne, Slovensko

Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien / Veronika Hvozdíková, Ivan Lichner. 1. vyd. - Bratislava : EÚ SAV, 2018. - 143 s. - ISBN 9788071442981.
Plný text:
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/395_hvozdikova_lichner_a_kol_kontradikcie_vo_vyvoji_zamestnanosti_v_sr_2018.
pdf
51107
Anotácia: Publikácia Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien predstavuje prvý
ucelený výstup zhrňujúci priebežné výsledky z úvodných dvoch výskumných etáp projektu VEGA č. 2/0182/17 "Kontradikcie vo
vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR". Cieľom uvedeného projektu je nielen
hodnotiť, ale i predvídať modifikácie kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky zamestnanosti determinované predovšetkým
očakávanou zmenou demografickej štruktúry slovenskej populácie a zmenami v charaktere ekonomických činností. V tomto rámci
má projekt ambíciu ponúknuť návrhy na adaptáciu inštitucionálnych podmienok tak, aby reflektovali i budúce trendy, ktoré
zmenia pohľad na tradičné problémy slovenského trhu práce.
zamestnanosť, vývoj zamestnanosti, zmeny demografické, trendy, trh práce, dynamika, produkcia, nezamestnanosť, recesia,
ekonomika, sily pracovné, produktivita práce, starnutie populácie, prognózy, rast
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Microsoft Teams for Dummies / Rosemarie Withee. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. - 304 s. - ISBN 1119786223 : 21,57 EUR.
51108
Anotácia: Nová edícia Microsoft Teams For Dummies vám ponúka hĺbkovú úvodnú prehliadku najnovšej verzie aplikácie, ktorá
skúma množstvo rôznych spôsobov, ktorými môžete chatovať, telefonovať, stretávať sa, pracovať na diaľku a spolupracovať s
ostatnými v reálnom čase – či už MS Teams používate ako univerzálny nástroj na prácu z domu alebo ako rozšírenie vašej
kancelárie. Je k dispozícii ako samostatná aplikácia alebo ako súčasť Microsoft 365 a umožňuje vám bezproblémovo pracovať s
takmer akoukoľvek inou aplikáciou Microsoftu. Publikácia vás priateľským a integrujúcim spôsobom prevedie od základov
zdieľania súborov, organizácie tímov a používania videa k nevyhnutným prehľadom o menej zrejmých funkciách, ako je
odosielanie rovnakej správy na viacero kanálov, tlmenie hluku na pozadí (užitočné, ak pracujete z domu!) a výber viac ako jedného
informačného kanála, na ktorý sa budete môcť pri videokonferenciách sústrediť (čo vám umožní venovať pozornosť rečníkovi a
členom vášho tímu súčasne).
Okrem toho, že zistíte, ako veci fungujú, nájdete tu aj rady o najefektívnejších spôsoboch ich používania s odporúčaniami
osvedčených postupov a tipmi na integráciu Microsoft Teams do vašich existujúcich pracovných postupov.
Microsoft Teams, technológie informačné, počítače, programy, aplikácie, komunikácia, príručky

Monitoring o vzdelávaní a dodržiavaní ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí za roky 2004 až 2019 : Trendová analýza
zistení za obdobie pätnásť rokov / Marcela Bieliková, Tomáš Runa. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2020. - 62 s. - ISBN 9788089965458.
Plný text: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Monitoring_o_vzdelavani_a_dodrziavani_LP_za_roky_2004-2019.pdf
51088 - 51092
Anotácia: Dlhodobý monitoring o vzdelávaní a dodržiavaní ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí sa realizuje v zmysle
plnenia úloh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Analýza súčasného stavu výučby k ľudským právam, analýza
jej kvality v oblasti vzdelávania ľudských práv, zmapovanie záujmu žiakov o problematiku ľudských práv a ich schopností využívať
získané poznatky v reálnom živote, ako aj zistenie dodržiavania ľudských práv v školskom prostredí prispeje k vytvoreniu celkového
obrazu o vzdelávaní k ľudským právam v podmienkach regionálneho školstva, k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania, k
špecifikácii problémov vo vzdelávaní v predmetnej oblasti a pri dodržiavaní ľudských práv v školách.
Na základe výskumných zistení, vývojových trendov skúmanej problematiky a poznatkov subjektov podieľajúcich sa na plnení
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv a z toho vyplývajúceho Akčného plánu výchovy a vzdelávania k ľudským
právam pre rezort školstva, bude možné získané poznatky a problémy z pohľadu žiakov základných a stredných škôl, aj ich
pedagógov nielen definovať, ale aj eliminovať a navrhnúť spôsoby ich riešenia, zvyšovať tak úroveň výchovy a vzdelávania k
ľudským právam na Slovensku.
práva ľudské, vzdelávanie, dodržiavanie ľudských práv, dodržiavanie práv, školstvo, školy, žiaci, rovnosť, spravodlivosť, spoločnosť

Obklopený idiotmi : Vtipná príručka, ktorá zmení váš spôsob komunikácie s vaším šéfom, kolegom či dokonca
manželom/manželkou / Thomas Erikson. - 1. vyd. - Bratislava : Motýľ, 2019. - 280 s. - ISBN 9788081641879 : 10,79 EUR.
51109
Anotácia: Nie každý, komu nerozumiete, je nevyhnutne idiot. Prelomová metóda vám pomôže konečne porozumieť svojmu šéfovi,
kolegom či životnému partnerovi, ba dokonca vlastným deťom.
Máte pocit, že všade stretávate samých idiotov? Vytáčajú vás ľudia a máte pocit, že ich reakciám a správaniu vôbec nerozumiete?
Prečo je komunikácia s určitými ľuďmi bezproblémová a iní sú ako chmuľovia?
Škandinávsky bestseller, z ktorého sa po celom svete predalo už milión kópií, vysvetľuje štyri základné typy ľudského správania,
ktoré definujú spôsob komunikácie a vnímania ľudí okolo nás. Červení sú dominantní a panovační. Žltí sú sociálnejší a majú v sebe
viac optimizmu. Zelení sú zasa uvoľnení a kamarátski. No a modrí oplývajú analytickým myslením a presnosťou. Autor Thomas
Erikson vám naozaj vtipným spôsobom vysvetlí, ako komunikovať s každým z nich.
Okrem toho sa veľa dozviete sami o sebe, z nadhľadu spoznáte svoje silné aj slabé stránky. Táto prelomová metóda navždy zmení
váš pohľad na ľudí, ako aj váš spôsob komunikácie so šéfom, s kolegom či s manželom a deťmi. Ak teda chcete pochopiť
medziľudské vzťahy a komunikáciu, neváhajte a pustite sa do čítania.
Kniha Obklopený idiotmi patrí medzi svetové bestsellery v oblasti literatúry faktu a doteraz vyšla v 33 krajinách. Len vo Švédsku sa
predalo viac ako 250 000 kópií a titul práve čaká na slovenských čitateľov.
komunikácia, ľudia, vzťahy, vzťahy pracovné, vzťahy partnerské, vzťahy medziľudské, správanie, osobnosť, typy osobnosti
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Obklopený idiotmi v zamestnaní : Ako skoncovať s konfliktmi, poradiť si s lenivým personálom a stať sa úspešným lídrom / Thomas
Erikson. - 1. vyd. - Bratislava : Motýľ, 2019. - 351 s. - ISBN 9788081642449 : 11,49 EUR.
51110
Anotácia: Ako si poradiť s idiotmi na pracovisku. Prečo je skutočné líderstvo také zriedkavé.
Ak sa vaše deti nesprávajú podľa očakávaní, ešte stále môžete zmeniť stratégiu pri ich výchove. Ak sa z vašej polovičky vykľuje tá
nesprávna osoba, vzťah sa dá ukončiť. Lenže pri neférovom či prehnane náročnom šéfovi nie je až také jednoduché zistiť, čo s tým.
Zažili sme to už všetci. Akoby ste boli každý z inej planéty. A aj keď ste doteraz nemali až takú smolu na nadriadeného, určite máte
za sebou aspoň zopár nepríjemných prekvapení. Možno vám pristála na pleciach veľká zodpovednosť, no bez skutočných
právomocí.
Prípadne máte s nadriadeným odlišné osobnosti aj odlišné pracovné postupy. Alebo svojho šéfa považujete za stratený prípad. Dá
sa to však riešiť. Thomas Erikson, autor bestsellerov Obklopený idiotmi a Obklopený psychopatmi, sa vo svojej ďalšej knihe
zameral na rozdiely v komunikácii na pracovisku. Znovu sa opiera o známu farebnú typológiu ľudského správania, ibaže tentoraz z
pohľadu nadriadených a podriadených. Do rovnice vzájomného pochopenia zároveň prináša aj iné prvky, ktoré ovplyvňujú
spoločné fungovanie okrem farieb. Dozviete sa, ako spolu prestať bojovať, začať zbierať úspechy a porozumieť kolegom, šéfom aj
zamestnancom.
komunikácia, vzťahy, vzťahy pracovné, vzťahy na pracovisku, nadriadení, podriadení, kolegovia, pracovníci vedúci, osobnosť, typy
osobnosti, správanie

Rómovia - 30 rokov po revolúcii : Úvahy a reflexie na ceste za slobodou / Vlado Rafael. - Bratislava : eduRoma, 2020. - 190 s. - ISBN
9788097268077.
51104
Anotácia: Rómovia 30 rokov po revolúcii je kniha esejí, úvah a kritických reflexií z pera 34 autorov a autoriek, ktorí v oblasti
ochrany ľudských práv a zlepšovania postavenia Rómov na Slovensku počas uplynulých troch dekád odviedli obrovské množstvo
neoceniteľnej práce. Knihe najskôr predchádzala verejná diskusia, ktorú v apríli 2019 realizovalo občianske združenie eduRoma v
bratislavskom klube Pod lampou, ktorý vedie prestížny týždenník .týždeň.
O mesiac neskôr sme na túto tému zrealizovali aj odbornú konferenciu. Stále to však nestačilo. Bol som presvedčený, že sme sa k
téme 30 rokov "po" postavili len okrajovo a že sme širokej verejnosti nesprostredkovali hlbší a vlastne aj zaujímavejší pohľad a
zamyslenie sa nad ponovembrovými dejinami Rómov.
Hovorí sa, že veľké dejiny sú odrazom tých malých - našich osobných dejín. V odborných diskusiách a prednáškach o tejto téme
však stále pociťujem zo strany - aj vzdelaných - ľudí skôr nostalgiu za bývalým režimom alebo často chladný, neosobný akademický
odstup sprevádzaný naratívom vedeckého plurálu.
Nechcel som preto publikáciu, ktorá by ponúkala verejnosti ďalšie odborné texty a analýzy. Naopak, chcel som ponúknuť
čitateľom knihu, ktorá by popisovala ponovembrovú cestu Rómov na Slovensku cez osobnú, ľudskú skúsenosť, pamäť a vlastnú
reflexiu.
Možno práve takto koncipovaná knižka by mohla osloviť nie len bezprostredných pamätníkov ponovembrových udalostí, ale aj
dnešnú generáciu stredoškolských a vysokoškolských študentov. A áno, chcel som tiež zostaviť knihu, ktorá by oslovila aj
samotných autorov. Preto ma už pri jej vzniku – hneď v úvode – úprimne potešili dve veci, s ktorými sa ako publicista a editor
nestretávam často: 1. myšlienka napísať na túto tému krátku esej, úvahu, sa zo strany väčšiny oslovených autorov a autoriek
stretla okamžite s pozitívnym ohlasom; 2. väčšina z nich mi texty v dohodnutom čase aj reálne dodala.
Výsledkom je kniha, ktorá čitateľom ponúka na 130 stranách zaujímavo opísané životné skúsenosti, osobné spomienky, pohľady,
ale tiež kritické reflexie a prognózy z pera 34 autorov a autoriek, ktorí v oblasti ochrany ľudských práv a zlepšovania postavenia
Rómov na Slovensku počas uplynulých troch dekád odviedli (a stále odvádzajú) obrovské množstvo neoceniteľnej práce.
Ide zároveň o knihu, ktorá predstavuje medzigeneračný dialóg o ponovembrovom postavení Rómov na Slovensku. Jeho
ústredným motívom je "osudový dotyk" s chudobou a nespravodlivosťou a súčasne neutíchajúca túžba pomáhať a vytrvalo meniť
túto krajinu na lepšie a dôstojnejšie miesto pre život každého jedného z nás. Je to ale aj esej, ktorá odzrkadľuje zvnútornený,
neustále prebiehajúci dialóg verejných intelektuálov – ich sebaspytovanie sa, uvažovanie a zamýšľanie sa nad touto témou, ako aj
ich pretrvávajúce pochybnosti na tridsaťročnej ceste k menšinovej emancipácii.
Dá sa povedať, že kniha Rómovia 30 rokov po revolúcii tvorí kapitoly malých dejín jej autorov, ktorí od ponovembrových udalostí s
touto témou so cťou zápasia až do dnešných dní. Medzi autorov a autorky pripravovanej knihy patria okrem iných osobností aj
bývalí splnomocnenci vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák a Anina Botošová, publicistka a aktivistka Jarmila Vaňová,
šéfredaktor Romano Nevo Ľil Roman Čonka, sociológ Michal Vašečka, etnologička a publicistka Zuzka Kumanová, antropológ
Alexander Mušinka, Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová alebo spisovateľ a bývalý predseda Verejnosti proti násiliu Fedor
Gál.
Rómovia, dejiny, spoločnosť, práva ľudské, postavenie Rómov, menšiny, emancipácia, chudoba
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Social Work Theories in Context : Creating Frameworks for Practice / Karen Healy. - 2. vyd. - London : Bloomsbury Publishing,
2014. - 272 s. - ISBN 9781137024244 : 41,98 EUR.
51086
Anotácia: Táto populárna a inovatívna základná učebnica skúma súčasné teórie a perspektívy sociálnej práce systematickým
spôsobom, pričom využíva integrovaný a flexibilný rámec na prepojenie kontextov, teórie a praktických prístupov. Healy odborne
poskytuje aplikovaného sprievodcu teóriou sociálnej práce naprieč celým radom organizačných kontextov, pričom ukazuje
sociálnu prácu ako rôznorodú činnosť, ktorá je hlboko formovaná profesionálnym účelom, verejnou politikou a miestami praxe.
práca sociálna, teória sociálnej práce, prax, služby sociálne, pracovníci sociálni

Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020. - 1. vyd. Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2021. - 146 s. - ISBN 9788099917126.
Plný text: http://www.snslp.sk/wp-content/uploads/Sprava-o-LP-v-SR-za-rok-2020-.pdf
51087
Anotácia: Správa o ĽP za rok 2020 poskytuje komplexný hodnotiaci obraz o výkone vybraných ľudských práv a základných slobôd
na Slovensku počas pandémie šírenia ochorenia COVID-19. Jej obsah determinuje viacero kritérií. V prvom rade sú to legislatívne
procesy, ktorých výsledky mali priamy vplyv na mieru výkonu ľudských práv a základných slobôd.
Pre obsah predkladanej Správy o ĽP bol určujúcim najmä spoločenský diskurz, a teda to, ako uplatňovanie vybraných ľudských
práv rezonovalo v občianskej spoločnosti, v médiách či na sociálnych sieťach.
Neopomína ani témy, ktorým sa Stredisko venuje systematicky a dlhodobo, plniac si jeho zákonný mandát a poslanie.
práva ľudské, dodržiavanie ľudských práv, zaobchádzanie rovnaké, zaobchádzanie nerovnaké, Slovensko, pandémia, COVID-19,
sloboda, sloboda osobná, sloboda pohybu, právo na vzdelanie, opatrenia protipandemické, zdravie, právo na zdravie, spoločnosť,
bývanie, Rómovia, osady, izolácia, údaje osobné

Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. januáru 2020 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR, 2020. - 75 s. - ISBN
9788071381686.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/02/stav_socialnej_ochrany_januar_2020.pdf
51101
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

Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. júlu 2020 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR, 2020. - 75 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/09/stav_socialnej_ochrany_jul_2020.pdf
51102
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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

Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. januáru 2021 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR, 2021. - 75 s. - ISBN
9788071381730.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/stav_socialnej_ochrany_januar_2021.pdf
51103
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

Výchova a vzdelávanie k dobrovoľníctvu v základných a stredných školách / Mária Janková, Gabriela Aichová. - 1. vyd. - Bratislava :
CVTI, 2021. - 46 s. - ISBN 9788089965830.
Plný text: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vychova_a_vzdelavanie_k_dobrovolnictvu_v_ZS_a_SS.pdf
51089
Anotácia: Mapovanie problematiky dobrovoľníctva mládeže sa realizovalo na Oddelení prevencie a výskumov mládeže CVTI SR
(predtým ÚIPŠ) prostredníctvom viacerých sociologických výskumov a prieskumov v rokoch 2004 – 2008. V nadväznosti na
požiadavku vypracovania hodnotiaceho systému škôl a školských zariadení vo vzťahu k implementácii výchovy a vzdelávania k
dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach sa pokračovalo v mapovaní tejto problematiky aj v roku 2019.
Na základe požiadaviek MŠVVaŠ sa výskumná úloha Realizácia výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v základných a stredných
školách zameriavala na tieto oblasti skúmanej problematiky: spôsoby oboznamovania s témou dobrovoľníctva, implementácia
výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu do pedagogickej dokumentácie škôl, rozsah a intenzita dobrovoľníctva, oblasti
dobrovoľníckych aktivít, názory na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a bariéry rozvoja dobrovoľníctva.
dobrovoľníctvo, výchova, výchova a vzdelávanie, vzdelávanie, školy základné, školy stredné

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2012. - Bratislava : IVPR, 2013. - 62 s.
Plný text: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2013/vs_2012.pdf
51094
správy výročné, Inštitút pre výskum práce a rodiny

5

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2015. - Bratislava : IVPR, 2016. - 82 s.
Plný text: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/ZD/Vyrocne_spravy/ivpr_vyrocna_sprava_za_rok_2015.pdf
51095
správy výročné, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2016. - Bratislava : IVPR, 2017. - 60 s.
Plný text: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/ZD/Vyrocne_spravy/ivpr_vyrocna_sprava_za_rok_2015.pdf
51096
správy výročné, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2017. - Bratislava : IVPR, 2018. - 53 s.
Plný text: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/2018/vs2017fin.pdf
51097
správy výročné, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2018. - Bratislava : IVPR, 2019. - 65 s.
Plný text: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/ZD/Vyrocne_spravy/vs_2018.pdf
51098
správy výročné, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2019. - Bratislava : IVPR, 2020. - 62 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2020/05/ivpr_vyrocna_sprava_2019.pdf
51099
správy výročné, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Výročná správa Inštitútu pre výskum práce a rodiny za rok 2020. - Bratislava : IVPR, 2021. - 76 s.
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2021/05/IVPR_VS_2020-1.pdf
51100
správy výročné, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Žiacka samospráva / Mária Janková. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2021. - 43 s. - ISBN 9788082400154.
51090
Anotácia: Z obsahu: Hlavné zistenia. Rok vzniku. Počet členov. Názory na činnosť. Názory na znenie zákona. Hodnotenie činnosti.
Konkrétne návrhy a pripomienky. Dobrý príklad. Reprezentovanie školy navonok. Spolupráca so žiackymi samosprávami z iných
škôl. Vzdelávanie členov žiackej samosprávy. Koordinátor žiackej školskej rady. Vplyv pandemie na činnosť žiackej samosprávy.
Bariéry rozvoja. Závery a odporúčania pre prax. Literatúra.
žiacka samospráva, školstvo, základné školy, stredné školy, Slovensko, výskumné správy
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Brožúry
Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie / Mária
Janková. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI, 2020. - 40 s. - ISBN 9788089965410.
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/17683.pdf
B 51091
Anotácia: Šikanovanie a kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy, s ktorými sa v súčasnej dobe stretáva
takmer každá škola. Výskumy potvrdzujú jej narastajúci výskyt, znižovanie vekovej hranice agresorov a obetí šikanovania, zvýšenú
brutalitu a aj rafinovanosť šikanovania. Pod pojmom šikanovanie sa rozumie široký okruh násilného správania dieťaťa alebo
skupiny detí, ktorých zámerom je ohrozenie, zastrašovanie, poníženie či iné ublíženie inému dieťaťu alebo skupine detí.
Mapovanie problematiky šikanovania v školách sa dlhodobo realizuje na Oddelení prevencie a výskumov mládeže CVTI SR
(predtým ÚIPŠ). Realizácia viacerých sociologických výskumov a prieskumov na danú tému vyplývala z cieľov štátnej politiky vo
vzťahu k deťom a mládeži. V nadväznosti na požiadavku vyhodnotenia uplatnenia nového metodického pokynu smernice č.
36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach sa pokračovalo v mapovaní tejto
problematiky aj v roku 2020. Na základe požiadaviek MŠVVaŠ sa výskumná úloha Prevencia a riešenie (kyber)šikanovania v
základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie zameriavala na tieto oblasti skúmanej problematiky: výskyt a
prejavy, metódy riešenia, spoluprácu s jednotlivými aktérmi a preventívne aktivity/programy.
šikanovanie, kyberšikanovanie, školstvo, školy, žiaci, školy základné, školy stredné, prevencia, výskyt, programy, metódy riešenia,
prejavy, spolupráca
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Články z periodík
Bezpečná práca

Aký priestor je uzavretým priestorom? / Vladimír Manica.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2021, s. 32.
priestory uzavreté, priestory obmedzené, bezpečnosť práce, plánovanie, podmienky pracovné, plyny, monitorovanie, práce
záchranné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Analýza nehodového deja - vysokozdvižný vozík a chodec / J. Podhorský, M. Škripko.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2021, s. 4.
nehody, analýzy, vozíky vysokozdvižné, úrazy, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP
Bezpečná práca vo výškach - krok za krokom / Juraj Uherek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2021, s. 3.
práca vo výškach, riziká pracovné, prostriedky ochranné, systémy ochranné, pády z výšky, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci
Bezpečná práca vo výškach - krok za krokom, 2. časť / Juraj Uherek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2021, s. 3.
práca vo výškach, bezpečnosť práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, postupy pracovné, analýza rizík, opatrenia
ochranné
Bezpečná práca vo výškach - krok za krokom, 3. časť / Juraj Uherek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2021, s. 12.
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, práca vo výškach
Bezpečný výcvik hasičov nielen v čase pandémie: 1. časť / Juraj Kopúnek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2021, s. 14.
hasiči, výcvik, školenia, realita virtuálna, realita rozšírená
Bezpečný výcvik hasičov nielen v čase pandémie: 2. časť / Juraj Kopúnek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2021, s. 17.
hasiči, školenia, výcvik, požiare, simulácie
Čo s odpadom z jednorazových obalov na nápoje z plastu a kovu, nespĺňajúcich požiadavky na odber? / Uršula Pomfyová, Mária
Trošanová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2021, s. 8.
odpady, odpad, prostredie životné, obaly, obaly jednorazové, plast, kov
Etika a kultúra bezpečnosti práce / Juraj Uherek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2021, s. 8.
kultúra bezpečnosti, kultúra podniková, etika, podniky, riadenie podnikové, bezpečnosť práce, BOZP
Inovačné hasiace prostriedky a ich význam / Marianna Tomašková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2021, s. 22.
požiare, ochrana požiarna, systémy hasiace, hasenie, prostriedky hasiace
Moderné trendy riadenia bezpečnosti / Marek Rolinec.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2021, s. 36.
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riadenie BOZP, BOZP, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, trendy, prístupy, technológie nové, digitalizácia,
globalizácia, správanie, faktor ľudský
Nebezpečné látky - strašiak tejto doby?! / Juraj Kopúnek.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2021, s. 32.
látky nebezpečné, látky nebezpečné chemické, látky chemické, látky chemické nebezpečné, látky biologické, riziká, Hasičský a
záchranný zbor, štatistiky, zásahy
Osobitné faktory s dosahom na úroveň BOZP na pracovisku / Katarína Firmentová, Hana Pačaiová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2021, s. 14.
riziká bezpečnostné, stavenisko, stavby, bezpečnosť práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, kultúra bezpečnosti,
faktory rizikové
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo - ako klimatická zmena ovplyvní bezpečnosť a zdravie zamestnancov? / Anastázia
Bezáková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2021, s. 29.
klíma, prostredie životné, zmeny klimatické, bezpečnosť práce, ochrana zdravia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP,
Odporúčania, minimalizácia rizík, poľnohospodárstvo, hospodárstvo lesné
Porovnanie skúseností výkonu bezpečnosti na stavbách u nás a v zahraničí / D. Jurč.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2021, s. 32.
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, stavebníctvo, stavby, stavenisko, porovnania
Posúdenie nízkofrekvenčného hluku s cieľom ochrany zdravia pri práci / Michaela Balážiková.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2021, s. 41.
hluk nízkofrekvenčný, riziká zdravotné, expozícia, meranie, hodnotenie rizík, posudzovanie rizík, metódy, strojárenstvo, BOZP,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Používanie elektrických bicyklov a elektrických kolobežiek / D. Gecelovská.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2021, s. 44.
bicykle elektrické, elektrobicykle, kolobežky elektrické, elektrokolobežky, používanie, bezpečnosť
Povolenie na prácu, predvýrobné plánovanie bezpečnosti / Vladimír Manica, Pavel Vaščák.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2021, s. 12.
povolenie na prácu, plánovanie, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, opatrenia bezpečnostné, práca,
povolenie, postupy bezpečnostné
Praktické skúsenosti s uplatnením robotizácie v poľnohospodárstve / David Vancl, Jakub Marek, Petr A. Skřehot.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2021, s. 27.
poľnohospodárstvo, robotizácia, traktory autonómne, traktory, technológie nové, hodnotenie rizík, riziká pracovné
Prevencia vzniku pracovných úrazov a zodpovednosť za ne počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 /
František Cyprich.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2021, s. 3.
úrazy pracovné, pandémia, situácie krízové, prevencia, zdravie, BOZP, koronavírus, situácie mimoriadne, zamestnávatelia
Protipožiarna ochrana energetických systémov s LI-ion batériami / Miloš Böhmer.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2021, s. 8.
batérie, batérie lítium-iónové, stanice elektrické, ochrana požiarna, riziká požiarne, hlásiče požiarne, požiare, bezpečnosť, ochrana
protipožiarna, systémy energetické
Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti
inšpekcie práce za rok 2020.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2021, s. 18.
úrazy pracovné, inšpekcia práce, BOZP, choroby z povolania, havárie priemyslové, úrazovosť pracovná, analýzy
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Smrteľný pracovný úraz zvárača / Milan Sabo.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2021, s. 37.
úrazy, úrazy pracovné, úrazy smrteľné, zváranie, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Úraz maloletej osoby v predajni potravín obchodného reťazca / Milan Sabo.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.6/2021, s. 19.
úrazy, nehody, osoby maloleté, predajne s potravinami, predajne potravín, predajne
Vplyv nástroja 5S na bezpečnosť pri práci / Štefan Markulík, Tomáš Vilinský, Róbert Kozel.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2021, s. 40.
riadenie BOZP, riadenie bezpečnosti, riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadenie podnikové, manažment, nástroje,
prístupy
Vplyv úrovne spracovania projektovej dokumentácie na kvalitu a bezpečnosť stavebného diela / Katarína Firmentová, Hana
Pačaiová.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2021, s. 21.
stavby, projektovanie, projekty, fázy, požiadavky bezpečnostné, predpisy právne, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Vznik pracovného úrazu s následným vážnym poškodením zdravia zamestnanca / Milan Sabo.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2021, s. 36.
úrazy pracovné, úrazy ťažké, osoby samostatne zárobkovo činné, príčiny, predpisy právne, porušenie predpisov, analýzy úrazov,
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnost a hygiena práce

4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 13-16.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochorenia súvisiace s prácou, choroby z povolania, úrazy pracovné, ochrana zdravia
Bezpečnostně technické požadavky pro pohyblivé regálové systémy / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 36-43.
skladovanie, skladovanie regálové, systémy regálové pohyblivé, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiadavky
bezpečnostné, požiadavky bezpečnostno-technické
Ergonomické zásady uplatňované v rámci pracovního systému / Miroslav Král.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2021, s. 26.
ergonómia, zásady, zásady ergonomické, faktory rizikové, podmienky pracovné
Homeworking a BOZP / Eva Dandová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2021, s. 10.
práca z domu, homeworking, formy práce flexibilné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, home office, teleworking
Kam kráčíš BOZP? / Lucie Kyselová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 2-5.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prevencia rizík, rámec strategický, prax aplikačná
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami / Eva Dandová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2021, s. 6-10.
doba pracovná, čas pracovný, odpočinok, práca na zmeny, ochrana zdravia, ochrana zdravia zamestnancov
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Několik poznámek ke kurzarbeitu / Eva Dandová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 6-9.
kurzarbeit, podpora zamestnávateľov, kríza, podpora systémová
Několik poznámek ke školním úrazům / Eva Dandová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2021, s. 8-12.
úrazy školské, bezpečnosť, ochrana zdravia, ochrana zdravia detí, deti, školy
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2021, s. 25.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovníci v oblasti BOZP, profesionalita, kompetencie, profesionáli
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 19-25.
BOZP, pandémia, COVID-19, riziká, výzvy, sila pracovná, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pracovní podmínky mladistvých / Eva Dandová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2021, s. 21-24.
podmienky pracovné, mladiství, ochrana mladistvých, príprava na povolanie, vzťahy pracovnoprávne, ľudia mladí
Přestávky v práci / Eva Dandová.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 47-50.
prestávky v práci, prestávky pracovné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, doba pracovná
Syndrom karpálního tunelu z přetěžování a vibrací jako nejčastější nemoc z povolání / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2021, s. 11-14.
syndróm karpálneho tunela, faktory rizikové, choroby z povolania, ochorenia súvisiace s prácou
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část / Petr A. Skřehot.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2021, s. 20.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vzdelávanie v oblasti BOZP, školenia, kvalifikácia
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část / Petr Skřehot.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 32-35.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vzdelávanie, chémia, školy, výučba praktická, látky chemické, manipulácia s
chemickými látkami
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část / Petr Skřehot.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2021, s. 21-25.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zariadenia sociálne, šatne, pracovisko, pracoviská, odevy pracovné
Vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik / Petr Bukovjan.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2021, s. 19-20.
vyhľadávanie rizík, vyhodnocovanie rizík, riziká, dokumentácia, vedenie dokumentácie, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci
Vliv digitalizace ekonomiky na bezpečnost a ochranu zdraví / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2021, s. 2-8.
digitalizácia, digitalizácia ekonomiky, ochrana zdravia, bezpečnosť, BOZP, teleworking, technológie informačné, technológie
informačné a komunikačné, práca na diaľku, riziká zdravotné, riziká bezpečnostné
Zamyšlení nad možností použití "posunovače palet" / Antonín Dušátko.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2021, s. 25.
skladovanie, palety, riziká bezpečnostné, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Zdroje a příčiny smrtelných pracovních úrazů a vybrané příklady / Jiří Kysela.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2021, s. 16-18.
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, úrazy pracovné, úrazy pracovné smrteľné, úrazy pracovné závažné
Zemní a výkopové práce - druhá nejrizikovější činnost na staveništi / Jiří Vala.
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2021, s. 2-8.
práce zemné, práce výkopové, práca na stavenisku, BOZP, práca vo výškach, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Demografie

Matky a jejich novorozenci v Česku v roce 2014: Náklady na hospitalizaci spjaté s narozením dítěte s ohledem na pravděpodobný
způsob početí dítěte / Tereza Havelková, Luděk Šídlo, Jiřina Kocourková, Anna Šťastná.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2021, s. 173-186.
hospitalizácia, výdavky, ženy, matky, pôrod, pôrody, novorodenci, matky, Česká republika, spôsob počatia
Odraz demografického stárnutí v ekonomice regionů České republiky / Martina Šimková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2021, s. 119-132.
starnutie, starnutie populácie, regióny, Česká republika, tabuľky regionálne, zamestnanosť regionálna, zamestnanosť, starostlivosť
sociálna, starostlivosť zdravotná
Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2020 podle krajů a okresů; Pohyb obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v
roce 2020 / Radek Havel.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2021, s. 187-192.
pohyb obyvateľstva, Česká republika
Regional Differences of Fertility in Spain in 1981-2011 Based on Basic Summary Indicators from Period Fertility Tables / Elizaveta
Ukolova, Luděk Šídlo.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2021, s. 105-118.
pôrodnosť, Španielsko, demografia, rozdiely regionálne, tabuľky pôrodnosti, plodnosť
The Continuing Transformation of Nuptiality and Divorce in Czechia and Slovakia after 1989 in a Cohort Perspective / Branislav
Šprocha.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2021, s. 91-104.
sobášnosť, rozvody, rozvodovosť, prístup kohortný, Česká republika, Slovensko
Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989 / Branislav Šprocha, Branislav Bleha.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2021, s. 139-157.
pôrodnosť, komunity mestské, komunity vidiecke, komunity rurálne, komunity urbánne, Slovensko, správanie reprodukčné,
demografia, plodnosť
Trends and Determinants od Knowledge and Awareness of HIV/AIDS among Married Women in Bangladesh: and Urban-Rural
Comparison / Mohammad S. Zahangir, Mohammed Chowdhury, Mosammat Z. Nahar, Hafiz Khan, Mohammad Masu.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2021, s. 158-171.
HIV/AIDS, HIV, vedomosti, povedomie, ženy, Bangladéš, regresia logistická, mesto, vidiek, komunity urbánne, komunity vidiecke,
komunity rurálne, komunity mestské
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Ekonomické rozhľady

Analýza poskytnutej finančnej podpory skupine najmenej rozvinutých okresov s ohľadom na vývoj situácie na trhu práce = Analysis
of Provided Financial Support to the Least Developed Districts with Regard on Situation on Labour Market / Zuzana Beňová.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2021, s. 312-329.
Slovensko, regióny, rozdiely regionálne, nezamestnanosť, okresy
Assessment of flexicurity implementation in selected EU countries = Zhodnotenie implementácie flexiistoty vo vybraných
krajinách EÚ / Ivana Kuráková, Jana Marasová, Anna Vallušová.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2021, s. 269-287.
flexikurita, trh práce, miera zamestnanosti, vzdelávanie celoživotné, politika trhu práce aktívna
Education in further professional education before and during pandemic = Vzdelávanie v ďalšom profesijnom vzdelávaní pred
pandémiou a počas pandémie / Marta Matulčíková, Daniela Breveníková.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2021, s. 288-311.
vzdelávanie distančné, formy vzdelávania, Industry 4.0, vzdelávanie, vzdelávanie ďalšie, vzdelávanie profesijné, gramotnosť
digitálna, technológie informačné a komunikačné, komunikácia, komunikácia elektronická, komunikácia online
Inequalities in the Labour Market and in the Education System in the Context of Current Social Changes for a Selected Sector in
the Slovak Republic = Nerovnosti na trhu práce a vo vzdelávacom systéme v kontexte súčasných sociálnych zmien vo vybranom
sektore v Slovenskej republike / Michal Hrnčiar.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.2/2021, s. 124-141.
trh práce, nerovnosti na trhu práce, nerovnosti, nerovnosť, systémy vzdelávacie, zmeny sociálne, vzdelávanie
Proticyklický kapitálový vankúš v slovenskom bankovom sektore = Countercyclical Capital Buffer in the Slovak Banking Sector /
Nina Sljuka.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2021, s. 330-351.
vankúš kapitálový proticyklický, rentabilita, sektor bankový, banky, bankovníctvo
The Effect of Socio-Economic and Demographic Factors on Household Indebtedness: Evidence from Slovakia = Socioekonomické
a demografické faktory zadlženosti domácností na príklade Slovenska / Veronika Piovarči.
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.2/2021, s. 181-202.
zadlženosť, dlhy, domácnosti, faktory socio-ekonomické, faktory socioekonomické, faktory demografické

Ekonomický časopis

Analysis of the Relationship between Research and Development Intensity and Sectoral Performance: The Case of Czech Republic
/ Michal Kuběnka, Simona Činčalová.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2021, s. 706-725.
výskum, výskum a vývoj, rozvoj, inovácie, efektivita, prosperita, konkurencieschopnosť
Atypical Forms of Employment in SMEs: Case Study of Nitra Region / Enikő Korcsmáros.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.5/2021, s. 534-556.
formy zamestnanosti, formy zamestnanosti atypické, zamestnanie atypické, podniky malé a stredné, regióny, Nitra, Slovensko
COVID-19 and the Stock Markets: A Glance at the Initial Effects of the Pandemic / Petar Sorić.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.5/2021, s. 472-493.
pandémia, COVID-19, neistota, neistota ekonomická, burza, trh s cennými papiermi, dopady, ekonomika, hospodárstvo, akcie
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Cryptocurrencies and Corruption / Petr Wawrosz, Jan Lánský.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2021, s. 687-705.
kryptomeny, korupcia, kryptoaktíva, Bitcoin
Distribution of Graduates by Fields and Economic Growth / Müzeyyen Merve Şerifoglu, Pelin Öge Güney.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.8/2021, s. 833-850.
absolventi, absolventi VŠ, absolventi vysokých škôl, rozdelenie, odbory študijné, vzdelávanie terciárne, rast ekonomický
Do Active Labor Market Policies Increase the Subjective Well-being of the Unemployed? Evidence from OECD Countries / Marwa
Sahnoun, Chokri Abdennadher.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.5/2021, s. 447-471.
politika trhu práce aktívna, politika trhu práce, blahobyt, blahobyt subjektívny, well-being, krajiny OECD, nezamestnaní
Efficiency on the Slovak Private Pension Funds Markets and Legislative Changes Effects Analysis / Veronika Miťková, Vladimír
Mlynarovič.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2021, s. 604-626.
fondy dôchodkové, fondy dôchodkové súkromné, Slovensko, zmeny legislatívne, analýzy, stratégie investičné, prístup BlackLittermanov, model Black-Littermanov
Electoral Uncertainty and Corporate Investment: Evidence from European Countries / Michal Mádr.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2021, s. 647-666.
investície, investície podnikové, neistota, neistota volebná, sektor sekundárny, podniky malé a stredné, podniky veľké
Financial Autonomy of Local Governments in the Slovak Republic: A Panel Data Investigation / Lenka Maličká.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2021, s. 669-686.
vlády lokálne, obce, autonómia, autonómia finančná, decentralizácia fiškálna, samospráva, rozpočet mestský, rozpočet
komunálny, rozpočet obecný, dane, dáta panelové, príjmy daňové
Global Research Talents: Analysis of Their Behavior and Publication/Citation Patterns / Daneš Brzica.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.8/2021, s. 851-881.
publikácie, citácie, pracovníci vedeckovýskumní, výskumníci, vedci, autori, aktivita publikačná, aktivita citačná, parametre
Impact of Macroeconomic Indicators on Mortgage Loans in the V4 / Radmila Krkošková, Zuzana Szkorupová.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2021, s. 627-646.
úvery hypotekárne, indikátory makroekonomické, krajiny V4, ADF test, ARDL model, test kauzality Grangerov
Is there a Real Chance to Adopt the CCCTB without UK Participation in the EU? / Danuše Nerudová, Veronika Solilová, Marek
Litzman.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2021, s. 582-603.
daň z príjmov právnických osôb, základ daňový, základ spoločný konsolidovaný, CCCTB, dane, podniky veľké, podniky malé a
stredné, Európska únia, brexit, systém daňový
Measuring the Influence of Environmental Policy on Economic Development of the Countries: EU-28 Scope / Marta Vovk, Viktoriia
Varenyk, Zoia Pestovska, Petro Atamas, Oleksandr Atamas, Valentyna Shevchenko.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.5/2021, s. 516-533.
politika environmentálna, prísnosť, export, rozvoj ekonomický, krajiny EÚ
Proposal and Simulation of a Business Process Model of Strategic Management in E-commerce / Veronika Svatošová.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2021, s. 726-749.
e-commerce, manažment strategický, model obchodný, podniky malé a stredné, modely obchodného procesu
Sovereign Credit Ratings in "New" EU Member States - A Comparative Analysis in Times of Crisis and Tranquility / Ewa Stawaczgrabowska, Joanna Stawska.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.6/2021, s. 559-581. rating, rating úverový, rating úverový štátny, analýzy
komparatívne, krajiny EÚ, kríza
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States of the Former Yugoslavia - A Different Look at Convergence with the EU Core / Jelica Petrović-vujacić, Svetozar Tanasković,
Marko Miljković, Ivan Vujacić.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.5/2021, s. 494-515.
Juhoslávia, krajiny bývalej Juhoslávie, konvergencia, Európska únia, koreň jednotkový, testovanie jednotkového koreňa, testy
The Impact of Immigration on Labor Cost in EU: Is There a Threshold Effect? / Atakan Durmaz, Ömer Akkuş.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.8/2021, s. 796-811.
cena práce, imigrácia, efekt hranice, úroveň prahová, emigrácia, trh práce
The Relationship between Road Tax Rate Reduction Depending on Vehicle Age and Emission Parameters of Taxed Vehicle
Categories in the Czech Republic / Petr David.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.8/2021, s. 775-795.
daň cestná, znižovanie, emisie, daň environmentálna, Česká republika, vozidlá
What Drives Healthcare Expenditure Growth? Evidence from Central and Eastern European Economies / Milena Konatar, Snježana
Kaštelan, Uršula Kaštelan, Jovan Đurašković, Milivoje Radović.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7/2021, s. 750-765.
výdavky na zdravotníctvo, výdavky na zdravotnú starostlivosť, krajiny strednej a východnej Európy, elasticita príjmov,
zdravotníctvo
What Drives Shadow Banking in the New EU Member States? Empirical Panel Cointegration Approach / Jordan Kjosevski, Mihail
Petkovski, Aleksandar Stojkov.
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.8/2021, s. 812-832.
bankovníctvo, bankovníctvo tieňové, procyklickosť, kointegrácia panelová

Fórum sociální politiky

Analýza obsahu práce - cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací ve veřejné správě / Richard Ornstein.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.2/2021, s. 30-33.
odmeňovanie rovnaké, odmeňovanie vo verejnej správe, odmeňovanie spravodlivé, správa verejná, práca, triedy platové, analýza
obsahu práce, hodnotenie náročnosti práce, zaradenie tarifné, odmeňovanie, mzdy, katalóg prác
Asistent sociální péče jako alternativní instrument podpory setrvávání jedinců v jejich přirozeném sociálním prostředí / Miroslav
Pilát.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2021, s. 13-19.
asistenti sociálnej starostlivosti, asistent sociálny, služby sociálne, reformy sociálne, služby sociálne pobytové
Česká rodinná politika: Quo vadis? / Jaroslav Vostatek.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2021, s. 2-12.
politika rodinná, dovolenka rodičovská, dovolenka rodičovská platená, prídavky na deti, zvýhodnenie daňové, zmluva
medzigeneračná
Dopady pandemie covidu-19 na zaměstnanost osob starších 50 let v evropských zemích / Lenka Lakotová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2021, s. 2-11.
zamestnanosť, diskurs morálny, analýzy, dáta panelové, pandémia, koronavírus, COVID-19, zamestnanci 50+, zamestnanci starší,
pracovníci 50+, pracovníci starší
Drobné kroky sociálního zemědělství v České republice / Eliška Hudcová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.2/2021, s. 33-36. poľnohospodárstvo, poľnohospodárstvo sociálne, Česká
republika, farmy, projekty
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Je snaha o premiantství ve zvládnutí Průmyslu 4.0 cestou do pekel? / Jaroslav Šulc.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2021, s. 28-31.
Industry 4.0, trh práce, dialóg sociálny, systémy sociálne, Priemysel 4.0
Komparativní analýza návrhů politických stran a hnutí v otázce financování domovů pro seniory / Šimon Přecechtěl, Vladimír
Barák.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2021, s. 12-18.
financovanie, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnych služieb pobytové, strany politické, návrhy, porovnania, služby
sociálne
Konstrukce a financování univerzální a volitelné části zdravotnických systémů / Jan Mertl.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2021, s. 2-11.
poistenie zdravotné, starostlivosť zdravotná, štandard zdravotnej starostlivosti, politika sociálna, financie verejné, systémy
zdravotné
Laický soudce - historický relikt či funkční garant pracovněprávní ochrany? / Petr Frischmann.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2021, s. 30-34.
sudcovia, sudcovia laickí, prísediaci na súde, prísediaci na súde laickí, súdy súdnictvo, ochrana pracovnoprávna
Lidské zdroje v integračních sociálních podnicích / Marie Dohnalová, Kateřina Legnerová, Marek Stříteský.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2021, s. 30-32.
podniky sociálne, podniky sociálne integračné, Česká republika, trh práce chránený, zamestnávanie osôb zo znevýhodnených
skupín, skupiny znevýhodnené, zamestnávanie
Mikroekonomický pohled na vývoj procentní výměry řádného starobního důchodu s poukazem na valorizační anomálii v období
2015−2021 / Jiří Vopátek.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.2/2021, s. 14-22.
dôchodok starobný, dôchodok starobný riadny, výmera dôchodku, valorizácia, jedinec príjmovo typizovaný, typizácia príjmová,
príjem preddôchodkový, osoba príjmovo typizovaná, anomália valorizačná
Možnosti automatizace procesů a zjednodušení činností zaměstnanců balneoprovozů lázní / Miroslav Kot.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.2/2021, s. 37-38.
kúpele, kúpeľníctvo, robotizácia, automatizácia, pracovníci, technológie moderné, starostlivosť kúpeľná
Nadstandardy zdravotní péče - komparace modelů zdravotnictví / Ondřej Rajmon, Kateřina Šámalová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.2/2021, s. 23-29.
zdravie, starostlivosť zdravotná, štandard zdravotnej starostlivosti, nadštandard, porovnania medzinárodné, zdravotníctvo
(Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů / Jaroslav Vostatek.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.2/2021, s. 2-13.
príjem základný nepodmienený, dôchodok starobný, dôchodok starobný univerzálny, prídavky na deti, zvýhodnenie daňové,
dávka v nezamestnanosti
Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění / Helena Marešová, Marie
Táborská, Noemi Roupcová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2021, s. 21-29.
pandémia, koronavírus, COVID-19, dopady, rodičia osamelí, rodina, matky, matky osamelé
Přístup ke zdanění a konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny / Lenka Farkačová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2021, s. 20-25.
konkurencieschopnosť, skupina Višegrádska, dane, krajiny V4, agenda digitálna, podnikanie, prostredie podnikateľské
The impact of the coronavirus pandemic on implementation of new occupational pension schemes in Poland / Marek
Szczepański.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.5/2021, s. 12-20.
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fondy penzijné, fondy penzijné zamestnanecké, fondy dôchodkové zamestnanecké, reformy dôchodkové, politika sociálna,
pandémia, koronavírus, COVID-19, Poľsko
The Legislative Framework for the Protection of Children and a Comparison of the Czech, Slovak and Austrian Concepts / Ivana
Olecká, Patricia Dobríková, Adéla Lemrová, Regina Scheitel.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.4/2021, s. 19-29.
poriadok právny, ochrana detí, kuratela sociálna, porovnania medzinárodné, ochrana detí sociálno-právna, ochrana detí
sociálnoprávna, Česká republika, Slovensko, Rakúsko
Zaměstnávání lidí 50+ / Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová.
In: Fórum sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - č.3/2021, s. 26-27.
zamestnávanie starších ľudí, pracovníci starší, zamestnanci 50+, pracovníci 50+, zamestnávanie

Gender a výzkum

Age, Gender and Feminism: Addressing the Gap from Literary and Cultural Perspectives / Ieva Stončikaité.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 59-77.
starnutie, vek, ageizmus, feminizmus, rod, femininita, ženy, sexualita
Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender: A Heuristic Model / Marja Aartsen, Kieran Walsh, Feliciano
Villar, Ariela Lowenstein, Ruth Katz, Sigal Pearl Naim, Andreas Motel-klingebiel, Anna Wanka, Anna Urbaniak, Thomas Hansen,
Lucie Vidovićová.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 16-35.
vylúčenie sociálne, vzťahy sociálne, vek vyšší, ľudia starší, starnutie, rod
Fenomén "prarodin": prarodiče intenzivně pečující o vnoučata (přehledová studie) / Kateřina Prášilová.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 127-147.
prarodičia, prarodičia vychovávajúci vnukov a vnučky, prarodičovstvo, rodina, rodičia starí, domácnosti, výchova detí, vnuci a
vnučky
Later-Life Learning and Older Women Learners: A Feminist Commentary / Marvin Formosa.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 178-200.
ženy staršie, vzdelávanie, vzdelávanie starších, vzdelávanie vo vyššom veku, Univerzita tretieho veku, feminizmus
Patterns of Social Embeddedness in Later Adulthood: Gender and Other Covariates / Sarmité Mikulioniené, Inga Gaižauskaité,
Vaidas Morkevičius.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 36-58.
vzťahy sociálne, vylúčenie sociálne, analýzy, zakorenenosť sociálna, ľudia starší, dospelosť neskorá, vek, rod, gender, ľudia 50+
The Masculinisation of Old Age in South Asia / Sehar Ezdi.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 78-106.
Ázia Južná, ženy, muži, ženy staršie, muži starší, demografia, populácia, deficit, perspektíva životná, dráha životná
"Všichni tím volantem nakonec musí točit stejně": gender, věk a tělesnost v práci řidičů veřejné dopravy / Radka Dudová.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 148-177.
telo, telesnosť, práca, vodiči, vodiči MHD, starnutie, vek, rod, doprava, ženy, muži
Vztahovost jako rámec chaosu a řádu sociální duality věku a genderu / Lucie Vidovićová.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 3-15.
vek, rod, gender, starnutie, aspekty rodové, vylúčenie sociálne
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´You Owe Me´: Affections and Duties between Elderly Mothers and Their Adult Children in Ancient Rome / Sara Casamavor
Mancisidor.
In: Gender a výzkum. - ISSN 2570-5478. - č.1/2021, s. 108-126.
matky, deti dospelé, Rím staroveký, rodina, vek vyšší, história, história emócií

Listy sociální práce

Depistáž v sociální práci na obecních úřadech zaměřená na dlouhodobě pečujíci osoby / Olga Hubíková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 20-21.
depistáž, práca sociálna, opatrovatelia, starostlivosť dlhodobá, osoby poskytujúce starostlivosť
Etický kodex jako profesní výzva v osobní asistenci, 2. díl / Lukáš Stárek.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.27/2021 (podzim), s. 16-18.
služby sociálne, kódex etický, asistencia osobná, práca sociálna, pracovníci v sociálnych službách, profesie pomáhajúce
Imperativ lidské důstojnosti a jeho význam pro sociální práci : 4. díl / Anna Hofschneiderová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 15.
dôstojnosť, dôstojnosť ľudská, práca sociálna, pracovníci sociálni, ciele, zameranie, nástroje, princípy
Marketing, sociální služby a sociální práce, 1. díl / Petr Vojtíšek, Alena Kajanová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.27/2021 (podzim), s. 5-7.
služby sociálne, marketing, práca sociálna
Násilí v péči o seniory / Pavel Čáslava.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.27/2021 (podzim), s. 20-22.
násilie páchané na starších ľuďoch, ľudia starší, násilie, seniori, projekty, analýzy, prieskumy, kurzy
Participace zdravotně-sociální pracovnice při péči o rodiče po úmrtí dítěte v průběhu těhotenství, porodu, nebo krátce po něm /
Alena Rohlíková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 7.
strata, strata dieťaťa, strata dieťaťa pred narodením, strata perinatálna, úmrtie dieťaťa, služby zdravotné, služby sociálne,
poradenstvo sociálne, tehotenstvo, pôrod, pôrod mŕtveho dieťaťa, potrat, rodičia, otcovia, matky
Postoje veřejnosti k práci sociálních pracovníků OSPOD / Michaela Vaško.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 18-19.
pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí, ochrana detí sociálno-právna, ochrana detí sociálnoprávna, pracovníci sociálni,
opatrovník kolízny, práca sociálna s deťmi, práca sociálna s rodinou
Prevence kriminality v Ostravě v době covidové / Helena Kuzníková, Lenka Michálková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.27/2021 (podzim), s. 12-14.
práca sociálna, prevencia kriminality, Česká republika, Ostrava, opatrenia pandemické, pracovníci sociálni, podpora, programy,
práca s páchateľmi trestných činov
Sociální práce a perinatální ztráta: změna praxe sociologickým pohledem / Iva Šmídová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 5-6.
strata, strata dieťaťa, strata dieťaťa pred narodením, strata perinatálna, potrat, úmrtie dieťaťa, poradenstvo, služby, starostlivosť,
matky, udržateľnosť
Transgender klientela v sociálních službách / Karel Pavlica.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 16-17.
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ľudia transrodoví, klienti sociálnych služieb, služby sociálne, identita genderová, pohlavie, rod, pracovníci sociálni, komunikácia,
komunikácia, pojmy
Využití mediace v rámci sociální práce s rozpadající se rodinou / Tatjana Šišková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 8-13.
rodina, rodiny, rodina rozpadajúca sa, mediácia, práca sociálna, práca sociálna s rodinami, práca sociálna s rodinou, pracovníci
sociálni, mediátori
Využití sociálních pracovníků při práci s nezaměstnanými v době koronakrize / Pavel Kaczor.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.26/2021 (léto), s. 11-13.
koronavírus, koronakríza, pandémia, COVID-19, práca sociálna, práca sociálna s nezamestnanými, pracovníci sociálni,
nezamestnanosť, nezamestnaní
Způsobila koronavirová pandemie mimořádné podmínky pro sociální práci? V sociálních službách určitě ano! / Andrea Tajanovská.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - č.27/2021 (podzim), s. 7-10.
práca sociálna, služby sociálne, pandémia, COVID-19, pracovníci sociálni, profesie pomáhajúce, prax, udalosti mimoriadne,
zvládanie

Mládež a spoločnosť

Bezpečné správanie sa žiakov základných a stredných škôl na sociálnych sieťach / Marianna Pétiová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3-4/2021, s. 61-78.
siete sociálne, žiaci základných škôl, žiaci ZŠ, žiaci stredných škôl, žiaci SŠ, internet, bezpečnosť, šikanovanie, kyberšikanovanie,
skúsenosti
Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť) či generácia Greta? / Peter Ondrejkovič.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2021, s. 11-14.
mládež, aktivizmus, aktivizmus ekologický, zmeny klimatické, zmeny klímy globálne, ľudia mladí, generácia mladá, generácie,
generácia Alfa
Konflikt generácií? / Eva Poliaková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3-4/2021, s. 7-22.
ľudia mladí, mládež, deti, mládež dospievajúca, generácia mladá, sexualita, roly, status, hodnoty, zrelosť, vývin, dospievanie,
rodina, správanie sexuálne, vzorce správania, láska
Kritické myslenie v kontexte rodičovskej mediácie / Andrea Lesková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3-4/2021, s. 23-29.
mediácia, mediácia rodičovská, myslenie kritické, priestor mediálny, médiá, výchova mediálna, rodina, výchova
Niekoľko úvah o (našej) viac ako ročnej skúsenosti s on-line výučbou / Viera Jakubovská.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2021, s. 15-31.
vzdelávanie, vzdelávanie dištančné, vzdelávanie online, výučba, vyučovanie, vyučovanie online, vyučovanie on-line, náročnosť,
pozitíva, negatíva, proces vyučovací, školstvo, komunikácia sociálna, socializácia, deti, mládež, študenti, žiaciň, pandémia
Obraz o internetovej reklame očami mladých ľudí (Výsledky kvalitatívneho výskumu metódou focus group) / Marcela Šarvajcová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2021, s. 50-56.
reklama, komunikácia marketingová, marketing, internet, reklama internetová, ľudia mladí, mládež, siete sociálne, focus group,
výskumy kvalitatívne, trh digitálny, kampane reklamné
Porušovanie ľudských práv v školskom prostredí / Tomáš Runa.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3-4/2021, s. 30-44.
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práva ľudské, prostredie školské, školy, školstvo, žiaci, výchova a vzdelávanie, porušovanie ľudských práv, názory žiakov, žiaci SŠ,
žiaci stredných škôl, žiaci základných škôl, žiaci ZŠ
Reziliencia v sociálnej práci s mládežou / Jana Šolcová, Andrea Ševčíková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2021, s. 32-49.
práca sociálna, reziliencia, odolnosť, mládež, adolescenti, pracovníci sociálni
Socializácia stále aktuálna / Peter Ondrejkovič.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3-4/2021, s. 3-6.
socializácia, výchova, problémy, sociológia výchovy, škola, vzdelávanie, rodina, deti, mládež
Súčasný človek ako zberateľ zážitkov / Viera Jakubovská.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3-4/2021, s. 79-88.
spôsob života, štýl životný, štýl životný hedonistický, zážitky, túžba po zážitkoch, zážitky netradičné, zážitky adrenalínové
Voľný čas ako preventívny faktor pred vznikom radikalizmu a extrémizmu u žiakov stredných škôl / Peter Jendryščík.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2021, s. 57-71.
extrémizmus, čas voľný, mládež, ľudia mladí, prevencia, radikalizmus, škola
Vybrané riziká on-line prostredia pre deti a mládež / Ingrid Emmerová.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.2/2021, s. 3-10.
prostredie virtuálne, online komunikácia, online priestor, deti, mládež, riziká, internet, siete sociálne, žiaci základných škôl, žiaci
stredných škôl
Žiacka samospráva v základných a stredných školách / Mária Janková.
In: Mládež a spoločnosť. - ISSN 1335-1109. - č.3-4/2021, s. 45-60.
samospráva žiacka, školy základné, školy stredné, orgány samosprávne žiacke, prieskumy

Právny obzor

Demisia vlády z dôvodu demisie jej predsedu / Marián Giba.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2021, s. 306-317.
demisia, vláda, predseda vlády, premiér, ústava
O Súdnom dvore Eurázijskej hospodárskej únie: postavenie, konanie a prínos / Lukáš Mareček.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2021, s. 247-264.
Eurázijská hospodárska únia, integrácia medzinárodná, regionalizmus, spravodlivosť medzinárodná, integrácia ekonomická,
integrácia hospodárska
Opodstatnenie procesnej spravodlivosti / Marek Káčer.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2021, s. 333-344.
spravodlivosť procesná, proceduralizmus demokratický, pravda materiálna, pravda formálna, lex judicialis, ústavnosť
Pasívna legitimácia pri zásahoch do cti, dôstojnosti a dobrej povesti výrokmi osôb použitých pri informovaní o výkone verejnej
moci (1. časť) / Peter Kerecman.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2021, s. 208-228.
výkon verejnej moci, práva osobné, zásah do cti, dôstojnosť, povesť dobrá, výroky, ujma nemateriálna, ujma nemajetková,
reputácia, poškodenie dobrého mena, zodpovednosť
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Pasívna legitimácia pri zásahoch do cti, dôstojnosti a dobrej povesti výrokmi osôb použitých pri informovaní o výkone verejnej
moci (2. časť) / Peter Kerecman.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2021, s. 291-305.
výkon verejnej moci, práva osobné, povesť dobrá, poškodenie dobrého mena
Referendum o predčasných voľbách je protiústavné / Marián Giba.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2021, s. 191-207.
referendum, voľby predčasné, ústavnosť, demokracia, právo volebné, voľby, ústava, Ústava SR
Sekulárny štát ako neúspešný projekt (?) / Jakub Neumann.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2021, s. 318-328.
sekularizmus, neutralita, náboženstvo, politika, štát
Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavania ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky (habilitačná
prednáška) / Marta Breichová Lapčáková.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.4/2021, s. 271-290.
štát ústavný, ústavnosť, právo ústavné, referendum, zákony ústavné, ústava
Súčasný a budúci stav ochrany spotrebiteľa v nekalej súťaži / Ľubomír Zlocha.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2021, s. 363-374.
súťaž nekalá, spotrebitelia, ochrana, ochrana spotrebiteľa, europeanizácia, harmonizácia, právo
Úroky z úveru - riešené a otvorené otázky. Podstata úrokov z úveru a ich splatnosť (1. časť). / Oľga Ovečková.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2021, s. 345-362.
úroky, úvery, úroky z úveru, splatnosť, právo, splátky
Weimarská ústava (1. časť) Cesta k prijatiu základného dokumentu / Jakub Neumann.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.3/2021, s. 229-246.
ústava weimarská, revolúcia novembrová, Preuß, Hugo, Nemecká ríša, Nemecko, Weimarská republika, ústava
Weimarská ústava (2. časť). Hľadanie identity nového štátu / Jakub Neumann.
In: Právny obzor. - ISSN 0032-6984. - č.5/2021, s. 375-388.
ústava weimarská, Preuß, Hugo, Reichstag, Nemecká ríša, štát, identita, ústava, Nemecko, Weimarská republika

Slovenská štatistika a demografia

Aká je skutočná intenzita plodnosti na Slovensku? / Branislav Šprocha.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2021, s. 19-34.
plodnosť, plodnosť úhrnná, plodnosť úhrnná očistená, Slovensko, tranzícia odkladaním, odkladanie rodičovstva, odkladanie
materstva
Aký môže byť dlhodobý demografický vývoj na Slovensku? / Boris Vaňo.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.3/2021, s. 3-18.
demografia, trendy dlhodobé, trendy demografické, počet obyvateľov, prírastok obyvateľstva, simulácie, scenáre, vývoj
demografický, zloženie vekové
Dôležité empirické poznatky z hodnotenia epidemickej situácie na Slovensku / Mikuláš Cár.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2021, s. 20-37.
situácia epidemická, COVID-19, pandémia, hodnotenie, ukazovatele, nástroje
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Okamžitý dosah pandémie Covid-19 na globálnu ekonomiku v rámci modelu reálneho hospodárskeho cyklu dvoch období / Karol
Szomolányi, Martin Lukáčik, Adriana Lukáčiková.
In: Slovenská štatistika a demografia. - ISSN 1210-1095. - č.4/2021, s. 38-58.
ekonomika globálna, pandémia, COVID-19, model reálneho hospodárskeho cyklu, dopady, hospodárstvo, ekonomika
Pandémia ochorenia Covid-19 v roku 2020 a niektoré charakteristiky úmrtnosti na Slovensku / Branislav Šprocha.
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Teoreticko-metodologické aspekty hodnotenia kvality administratívnych zdrojov údajov využívaných na štatistické účely / Ľudmila
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In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.3/2021, s. 89-106.
práca sociálna, neoliberalizmus, neoliberalizácia, prekarizácia, konštrukcia sociálnej práce
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In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č.5/2021, s. 122-129.
práca sociálna, prístup psychosociálny, interakcia sociálna
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Rapid test sociálnej rizikovosti rodiny / Eva Mydlíková, Peter Patyi.
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história sociálnej práce, práca sociálna, história, Rakúsko, výskumy biografické, gender, rod, exil, história súčasná, pracovníci
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sociálne, správanie bezpečné, hoaxy, správy falošné, komunikácia, online bezpečnosť
Digitální gramotnost seniorů stoupá, problém jim činí dodržovat pravidla bezpečného chování na internetu / Ivana Vlnová.
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.10/2021, s. 42-44.
ľudia starší, seniori, technológie informačné, technológie informačné a komunikačné, internet, správanie bezpečné, gramotnosť
digitálna, online bezpečnosť
Dlouhodobá péče - zajištění důstojného stárnutí a kvality života ve stáří / Jiří Horecký, Martin Potůček, Milan Cabrnoch, Zdeněk
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bezdomovci, bezdomovectvo, ľudia bez domova, ľudia starší, zariadenia pobytové, klienti, služby sociálne
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Klienti pod vlivem. Bezpečná nejistota. 2. díl / Pavel Nepustil.
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Marketing patří do neziskové organizace stejně jako do banky / Kateřina Brunclíková.
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Mlčenlivost personálu pobytových sociálních služeb ve vztahu k oznamování trestných činů / Barbora Matějková.
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Práce kaplana s pozůstalými v sociálním zařízení pro seniory / Eržika Frinková.
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S čím bojují a co potřebují rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním / Jaromír Mazák.
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Sendvičová generace: starají se o děti, o staré rodiče, chodí do práce a mají toho zkrátka moc / Lenka Špaková.
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Stát neumí zaměstnat lidi s postižením / Petra Cibulková.
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