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Knihy 

Bezpečnost manipulace s materiálem a jeho skladování / Antonín Dušátko. - 1. vyd. - Praha : Verlag 
Dashöfer CZ, 2012. - 180 s. - ISBN 9788086897677 : 40,88 EUR. 
51129 
Anotácia: Tuto brožuru ocení provozovatelé logistických center, skladů, hangárů, deponií a sil, ale také 
bezpečnostní dozor na stavbách,techničtí ředitelé, bezpečnostní technici, mistři, manažeři logistiky, 
vedoucí skladu, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a všichni ostatní, kdo jsou zodpovědní za 
pracoviště, kde dochází k přesunům materiálů - ať už ručně, nebo s použitím manipulační techniky. 
Publikace seznamuje s hlavními nebezpečími při manipulaci s materiálem a jeho skladování, a 
srozumitelně radí, jak předcházet rizikům, která z těchto nebezpečí plynou. 
Publikace, která se skvěle uplatní ve všech provozech, v nichž probíhají materiálové toky, nebo se v nich 
materiál skladuje. 
Přehledně rozebírá bezpečnostní aspekty ruční i strojové manipulace a seznamuje s hlavními příčinami 
úrazovosti i s nedostatky, které u jednotlivých činností ve skladovém hospodářství nejčastěji nacházejí 
dozorčí orgány. 
Zvláštní sekce je věnována sypkým hmotám a zásobníkům pro jejich skladování. Ty totiž patří k 
nejnebezpečnějším zařízením nejen v rámci nakládání s materiálem, ale i obecně. 
Text se dále zastavuje u manipulačních jednotek – zejména u podmínek jejich stability, bez níž si lze 
bezpečnost jakéhokoliv skladu jen těžko představit. 
Fundovaný výklad autora - předního odborníka na celou oblast, průběžně odkazuje na související 
legislativní předpisy i technické normy, a bude Vám nenahraditelným pomocníkem při hodnocení rizik, i při 
přijímání opatření k jejich odstranění tak, aby byly v souladu s požadavky platných předpisů. 
bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, manipulácia, manipulácia s materiálom, 
skladovanie, prevencia rizík, technika manipulačná, úrazy pracovné, materiál, materiály, logistika, riziká, 
sklady 
 
Industry 4.0 a inteligentné technológie v rozvoji manažmentu výroby podniku / Zuzana Závadská, 
Ján Závadský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. - 158 s. - ISBN 9788055717326 : 15,81 EUR. 
51128 
Anotácia: Rozvoj manažmentu výroby v súčasnosti najviac ovplyvňujú technologické a organizačné 
inovácie spojené s digitalizáciou, informatizáciou a automatizáciou výrobných procesov. Prudký 
technologický rozvoj na strane externých technológií vstupujúcich do procesov výroby sa podpísal na 
vzniku koncepcie Industry 4.0.  
Dnes sa táto koncepcia označuje aj ako štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je charakteristická prepojením 
všetkých technologických a sociálnych prvkov výrobných procesov. 
Vedecká monografia vymedzuje skupinu výrobných procesov a vybraných digitálnych technológií, 
analyzuje súčasný stav uplatňovania koncepcie Industry 4.0 vo výberovom súbore priemyselných 
podnikov, identifikuje očakávania výrobných manažérov týchto podnikov v nasadzovaní koncepcie 
Industry 4.0 v budúcnosti a vymedzuje faktory pre vhodnosť jej integrácie. Každý podnik sa odlišuje svojim 
výrobným systémom a preto je nasadenie tejto koncepcie vždy priamo závislé na konkrétnych 
podnikových podmienkach a nie je možné ho zovšeobecniť. Vo vedeckej monografii je preto v prvej 
kapitole definovaný manažment výroby, jeho hlavné a obslužné procesy a koncepcia Industry 4.0. 
Analýza súčasného stavu uplatňovania Industry 4.0 v druhej kapitole poukazuje, kde sú vhodné 
podmienky na aplikáciu Industry 4.0 a naopak, kde nie. Ťažisko výskumu sa orientuje aj na identifikáciu 
očakávaní manažérov výroby, ako sa bude Industry 4.0 integrovať do hlavných a obslužných výrobných 
procesov nasadzovaním vybraných technológií v budúcnosti. 
manažment výroby, riadenie výroby, technológie inteligentné, technológie, informatizácia, automatizácia, 
procesy výrobné, digitalizácia, technológie digitálne, podniky, podniky výrobné, Industry 4.0 
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Judikatúra vo veciach súdneho prieskumu protokolov inšpekcie práce / Samuel Rybnikár. - 1. vyd. - 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. - 431 s. - ISBN 9788057102878 : 29,80 EUR. 
51130 
Anotácia: Publikácia prináša prvý ucelený a systematicky spracovaný prehľad rozhodovacej činnosti 
správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, ktorý je zameraný na súdny prieskum protokolov inšpekcie 
práce. 
V priebehu viac ako desať rokov senáty správneho kolégia Najvyššieho súdu SR sformovali v tejto oblasti 
relatívne ustálenú rozhodovaciu prax, ktorou vás táto publikácia postupne prevedie. Chronologicky 
usporiadané rozhodnutia Najvyššieho súdu SR od najstaršieho po najaktuálnejšie sú opatrené právnou 
vetou autora, ktorá vystihuje vždy jeden zásadný právny problém. 
Predkladaná publikácia poslúži nielen praktickým potrebám sudcov, súdnych úradníkov a advokátov, ale 
aj inšpektorom práce a zamestnancom inšpektorátov práce vrátane zamestnávateľov – kontrolovaných 
subjektov. 
judikatúra, inšpekcia práce 
 
Kurzarbeit a iné prekážky v práci na strane zamestnávateľa / Marek Švec, Andrea Olšovská. - 1. vyd. 
- Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. - 192 s. - ISBN 9788057104506 : 15,70 EUR. 
51133 
Anotácia: Ako riešiť neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z dôvodov vzniknutých na strane 
zamestnávateľa a z dôvodov, za ktoré zamestnávateľ nezodpovedá? 
Publikácia prináša právny výklad existujúcich pracovnoprávnych inštitútov, ktoré slúžia k manažovaniu 
neprítomnosti zamestnanca v práci. Súčasne upriamuje pozornosť na nový pracovnoprávny inštitút v 
podobe slovenského modelu "kurzarbeitu", ktorý výrazne zasiahne do vnútorného prostredia 
zamestnávateľov od 1. marca 2022. 
Autori načrtávajú postupy zamestnávateľa pri nemožnosti zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu 
prekážok v práci na jeho strane, ale aj z dôvodu nemožnosti podmienenej rozhodnutím orgánu verejnej 
moci v čase pandémie. Osobitnú pozornosť venujú podmienkam zavedenia slovenského "kurzarbeitu" u 
zamestnávateľa, identifikácii jeho vplyvu na vnútorné prostredie zamestnávateľa vrátane podmienok jeho 
uplatnenia. 
Praktické zameranie publikácie, ktoré reflektuje reálne problémy zamestnávateľov pri uplatňovaní 
prekážok v práci na strane zamestnávateľa, ako aj bohaté skúsenosti oboch autorov s realizáciou 
individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sú zárukou, že si monografia nájde miesto v 
knižniciach zamestnávateľov, personalistov a zástupcov zamestnancov. Vhodná je však aj na 
pedagogické účely. 
kurzarbeit, prekážky v práci, zamestnávatelia, vzťahy pracovnoprávne, právo pracovné 
 
Násilí na pracovišti : Charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti / Jakub 
Chromý. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. - 216 s. - ISBN 9788074785528 : 16,79 EUR. 
51127 
Anotácia: Publikace se zabývá stěžejními problémy násilí na pracovišti s důrazem na právní úpravu v 
České republice. Analyzuje násilí z hlediska definičních přístupů a poměru k příbuzným pojmům, jako je 
agrese, agresivita a hostilita. Objasňuje rizikové faktory, které se mohou podílet na vzniku a průběhu násilí 
na pracovišti, a to z pohledu individuálních, skupinových, organizačních a společenských faktorů. 
Vysvětluje specifické formy násilí na pracovišti, mezi něž patří mobbing, bossing, staffing a chairing, jakož 
i možnosti a meze jejich kontroly. Problematiku rozebírá rovněž na pozadí dokumentů Evropské unie a 
dalších mezinárodních organizací. Podává výklad nejdůležitějších ústavněprávních, trestněprávních, 
správněprávních, pracovněprávních a občanskoprávních aspektů. V neposlední řadě zahrnuje empirickou 
sondu, která inovativně mapuje zkušenosti a názory respondentů v oblasti násilí na pracovišti. 
Publikace poskytuje relevantní, spolehlivé a srozumitelné informace, které jsou plně využitelné pro ty, kdo 
řeší problémy násilí na pracovišti, chtějí jim porozumět a předcházet, resp. postihovat, ať už z hlediska 
profesního či osobního. Lze ji proto doporučit advokátům, soudcům, státním zástupcům, policistům, 
úředníkům veřejné správy, podnikovým právníkům, personalistům, manažerům a pracovníkům 
neziskových organizací. Avšak nejen jim. Užitečným zdrojem informací bude pro všechny, jichž násilí na 
pracovišti dotýká a musí se s ním vypořádat, tedy pro jeho oběti, svědky i pachatele a jim blízké osoby 
zejména z okruhu rodinných příslušníků a kolegů v zaměstnání. 
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násilie, násilie na pracovisku, agresia, agresivita, faktory rizikové, mobbing, bossing, staffing, chairing, 
hostilita, kontrola, vzťahy pracovnoprávne 
 
Neplatné skončenie pracovného pomeru / Simona Dušeková Schuszteková. - 1. vyd. - Bratislava : 
Wolters Kluwer, 2022. - 76 s. - ISBN 978-80-571-0443-8 : 12,40 EUR. 
51132 
Anotácia: Publikácia podáva ucelený obraz o nárokoch zamestnancov a zamestnávateľov v prípade 
neplatného skončenia pracovného pomeru, a to s poukazom na konkrétne príklady a modelovanie 
situácií, do ktorých sa môžu zamestnanec alebo zamestnávateľ dostať. 
Pri písaní monografie autorka zúročila svoje praktické skúsenosti z oblasti skončenia pracovných 
pomerov. V jednotlivých kapitolách čitateľa postupne oboznamuje s konkrétnymi nárokmi zamestnancov, 
zamestnávateľov, ale aj s povinnosťami zamestnávateľa v súvislosti so zdravotným poistením, sociálnym 
poistením a daňou z príjmov v prípade právoplatného súdneho rozhodnutia o neplatnom skončení 
pracovného pomeru v prospech zamestnanca. 
Publikácia je určená predovšetkým zamestnávateľom, personalistom, zástupcom zamestnancov, ale aj 
širokej odbornej verejnosti, ktorá sa venuje pracovnému právu. 
skončenie pracovného pomeru, pomer pracovný, vzťahy pracovnoprávne, nároky, personalistika, právo 
pracovné 
 
Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19 : Právne, etické a 
medicínske aspekty / Alexandra Bražinová, Boris Klempa, Lilla Garayová, Andrea Erdősová, Stanislav 
Ďurica, Peter Kováč, Filip Stripaj. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. - 308 s. - ISBN 
9788057104759 : 17,60 EUR. 
51134 
Anotácia: Téma očkovania je zložitou problematikou nielen pre laickú, ale aj pre odbornú verejnosť. Ako ju 
uchopiť a ako sa v nej orientovať z medicínskeho, etického aj právneho hľadiska, má ambíciu ukázať 
odborná publikácia Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19. 
Renomovaný autorský kolektív zostavený z odborníkov na danú tému  lekárov, právnikov a virológa  
pútavou formou podáva históriu očkovania a prostredníctvom príkladov zo sveta približuje princípy a 
význam očkovania pre ľudské zdravie. Publikácia mapuje vývoj vakcín počas pandémie COVID-19, 
venuje sa právnym aspektom dobrovoľného či povinného očkovania na pozadí judikatúry vybraných 
vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Taktiež ponúka komparáciu na 
medzinárodnej úrovni, ako aj optimalizáciu modelu očkovania v interdisciplinárnych právnych súvislostiach 
(ústavné právo, trestné právo, správne právo, pracovné právo). Na záver odporúča riešenia v oblasti 
existujúcej alebo novej právnej úpravy. 
Publikácia je určená lekárom, farmaceutom, právnikom, študentom ošetrovateľstva, verejného 
zdravotníctva, medikom i študentom práva či farmácie, ale aj širokej čitateľskej verejnosti so záujmom o 
túto problematiku. 
očkovanie, pandémia, COVID-19, vakcinácia, pandémie, ochorenia, ochorenia vírusové, nákazy vírusové, 
zdravie, zdravie verejné, judikatúra, právo, ochrana zdravia 
 
Odborová organizácia : Postavenie a pracovnoprávne nároky / Marek Švec, a kol. - 2. vyd. - 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. - 312 s. - ISBN 9788057103745 : 20 EUR. 
51131 
Anotácia: Druhé vydanie publikácie Odborová organizácia - Postavenie a pracovnoprávne nároky so 
zapracovanou novelou Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. predstavuje jedinú publikáciu o odborovej 
organizácii, ktorá obsahuje informácie o novom kolektívnom spore. Fundovaný autorský kolektív na 
základe vlastných skúseností s realizáciou kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sa neobmedzil len na 
analýzu a komentovanie právnych predpisov, ale hľadá aj východiská ich praktickej použiteľnosti, 
rešpektujúc pritom účel ich prijatia do právneho poriadku SR. Sedem precízne spracovaných kapitol 
prináša čitateľovi informácie o novom kolektívnom pracovnoprávnom spore, o vzniku a začiatku 
pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, o činnosti zástupcov zamestnancov, ich nároku na 
pracovné voľno, zodpovednosti odborovej organizácie za škodu, ale aj o možnostiach odstúpenia a 
vypovedania kolektívnej zmluvy. Odborné spracovanie publikácie, ktoré je zároveň zrozumiteľné a určené 
na praktické použitie, ju predurčuje stať sa významnou pomôckou pre subjekty kolektívnych 
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pracovnoprávnych vzťahov. 
organizácia odborová, odbory, organizácie odborové, postavenie, vzťahy pracovnoprávne, vzťahy 
pracovnoprávne kolektívne, nároky 
 
Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca / Marek Švec, Tatiana Valentová. - 1. vyd. - 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. - 64 s. - ISBN 9788057103400 : 8,80 EUR. 
51125 
Anotácia: Každý zamestnanec má právo na ochranu svojho súkromia na pracovisku. Kde je však hranica 
medzi právom zamestnanca na ochranu jeho súkromia a právom zamestnávateľa narušiť toto súkromie? 
Monografia Prevencia negatívneho zásahu do súkromia zamestnanca reaguje na rôzne výklady 
ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce, ktoré vyvolávajú právnu neistotu zamestnávateľov ohľadom 
správnej aplikácie uvedeného ustanovenia v konkrétnych situáciách. 
Autori monografie sa preto rozhodli nájsť spoločné všeobecne akceptovateľné východisko z rozporných 
prúdov názorov, objasniť význam ustanovenia § 13 ods. 4 Zákonníka práce a poukázať na nevyhnutnosť 
zabezpečiť jeho súlad s nariadením GDPR. 
Okrem objasnenia účelu prijatia uvedeného ustanovenia venujú autori svoju pozornosť aj jeho 
praktickému uplatňovaniu. Čitateľ získa napríklad odpovede na otázky, aké sú povinnosti zamestnávateľa 
pri zavádzaní kontrolného mechanizmu, ktoré osobné údaje o zamestnancovi môže spracovávať, čo 
znamená určenie a zdôvodňovanie existencie vážneho dôvodu, ako zasiahnuť do práv a právom 
chránených záujmov zamestnanca primeraným spôsobom. 
Publikácia je určená pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, právnikov, ako aj pre odborníkov na 
pracovné právo. 
súkromie, súkromie na pracovisku, právo na súkromie, ochrana súkromia, zamestnanci, zamestnávatelia, 
pracovisko, vzťahy pracovnoprávne, údaje osobné, právo pracovné, právo 
 
Príbehy 20. storočia : 3/2021. Ženská sila. - 1. vyd. - Bratislava : Post Bellum, 2021. - 104 s. - ISBN 
9772585904004 : 6 EUR. 
51111 - 51112 - 51113 - 51114 - 51115 - 51116 - 51117 - 51118 - 51119 - 51120 
Anotácia: Štvrťročník Príbehy 20. storočia sa venuje témam z obdobia bývalých totalitných režimov a 
pridáva kontext súčasnej spoločnosti. Svojich čitateľov si nájde medzi tými, ktorí sa radi zahĺbia do 
náročnejších textov a vedia, že na to, aby sme mohli rozumieť súčasnosti, potrebujeme poznať našu 
minulosť. Časopis by nemal chýbať ani na stole pedagógov, ktorí vďaka nemu môžu obohatiť svoje 
vyučovacie hodiny. 
V tomto vydaní sa rozprávame o stále viac aktuálnej téme feminizmu s vedkyňou a zakladateľkou Aliancie 
žien Slovenska Ľubicou Lacinovou, zakladateľkou organizácie ASPEKT Janou Cvikovou či divadelníčkou 
Ivetou Horváthovou-Škripkovou.  
O boji a nezlomnej sile sú aj príbehy žien, ktorým pevná vôľa pomohla presadiť sa, uspieť alebo dokonca 
prežiť nástrahy režimov 20. storočia. Prečítať si môžete o tom, ako tieto prekážky zvládli ženy s odlišnými 
životnými príbehmi. Účastníčka prvého židovského transportu z územia Slovenska Edita Grosmanová, 
priekopníčka feminizmu v Česku Jiřina Šiklová alebo herečka, politička a súčasná šéfka Živeny Magda 
Vášáryová sú neoddeliteľnou súčasťou najnovšieho vydania nášho časopisu.  
O predsudkoch, dôležitosti výrazných ženských vzorov vo vylúčených komunitách a projekte Omamy píše 
Oľga Coulton Shaw, riaditeľka organizácie Odyseus Dominika Jašeková sa zase zamýšľa, prečo 
odmietame chrániť ženy pracujúce v sexbiznise. 
Nechýba ani rubrika venovaná kultúre, cez ktorú je dnes téma rovnoprávnosti najviac viditeľná.  
Autori textov: Jana Jablonická-Zezulová, Sandra Polovková, Dominika Jašeková, Oľga Coulton Shaw, 
Jana Cviková, Iveta Horváthová-Škripková, Nadežda Lindovská, Silvia Hudáčková, Natália Heriban, 
Simona Bagová, Denisa Ballová, Štefan Jurča, Michal Šimek, Petra Verzichová, Martin Hnát, Matej 
Harvát, Filip Pavčík, Barbora Hrínová, Dagmar Kúdelová Kopčanská, Michaela Hapalová, Lucia G. Stach 
ženy, vzory, rovnoprávnosť, rovnosť, feminizmus, príbehy žien, príbehy životné 
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Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku / Marek Švec, a kol. - 1. vyd. - 
Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. - 208 s. - ISBN 9788081689536 : 14,50 EUR. 
51124 
Anotácia: Porušovanie zákonov na pracovisku, šikanovanie, preťažovanie zamestnancov predstavujú len 
strohý výpočet problémov, ktoré môžu prerásť do vážnych a dlhotrvajúcich konfliktov medzi subjektmi 
pracovnoprávnych vzťahov. Je zamestnanec naozaj zraniteľnejším článkom, ktorý v týchto vzťahoch ťahá 
za kratší koniec? 
Autori monografie "Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku" sa vo svojom diele 
dotkli boľavých miest zamestnancov a zamestnávateľov, no nezostali len pri ich identifikácii. Využívajúc 
svoje odborné znalosti a dôverné poznanie reálnych problémov dávajú zamestnancom do rúk "sťažnosť" 
ako nástroj, pomocou ktorého sa môžu domáhať pracovnoprávnej ochrany v oblasti dodržiavania zásady 
rovnakého zaobchádzania, ochrany pred diskrimináciou či zneužitím práva v mimosúdnom konaní. 
Vysvetlenie využitia inštitútu sťažnosti a načrtnuté kroky jeho uplatnenia pomôžu čitateľovi osvojiť si 
základný právny režim podania sťažnosti, správne identifikovať dôvody jej uplatnenia, ako aj pochopiť 
systémy jej vybavovania u zamestnávateľa. Publikácia zároveň prináša aj odpovede na otázky ohľadom 
práva zamestnanca domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou v prípade negatívneho výsledku 
vybavenia sťažnosti. Cenným bonusom publikácie je judikatúra slovenských a českých súdov s cieľom 
oboznámiť čitateľa s možnými riešeniami a právnymi stanoviskami súdov v jednotlivých prípadoch. 
Vzhľadom na striedmu a nedostatočnú právnu úpravu riešenia pracovnoprávnych konfliktov je publikácia 
dielom, ktoré ocení široká čitateľská obec zamestnancov, zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, 
právnikov a všetci, ktorí sa zaujímajú o problematiku pracovnoprávnej ochrany zamestnancov. 
šikanovanie, preťažovanie v práci, preťažovanie, pracovisko, porušovanie zákonov, práca, prostredie 
pracovné, vzťahy pracovnoprávne, zamestnanci, zamestnávatelia, sťažnosť, ochrana pracovnoprávna, 
zaobchádzanie rovnaké, diskriminácia, konflikty, konflikty pracovnoprávne, spory 
 
Trends in job quality in Europe : Trendy v kvalite práce v Európe / Francis Green, Tarek Mostafa. - 1. 
vyd. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. - 100 s. - ISBN 9789289710718. 
Plný text: 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1228en_0.pdf 
51121 
Anotácia: Pomocou údajov z piateho európskeho prieskumu pracovných podmienok (EWCS) táto štúdia 
meria kvalitu pracovných miest v 27 krajinách Európskej únie, ako aj v siedmich ďalších krajinách v 
Európe, ktoré sa prieskumu zúčastnili. Zámerom bolo nájsť objektívny spôsob hodnotenia zásady 
stanovenej v niekoľkých smerniciach EÚ, že práca by sa mala prispôsobiť pracovníkom. Lepšie 
pochopenie sociálnych nákladov nízkej kvality pracovných miest zameralo pozornosť na fyzické a 
sociálne prostredie v práci. Predĺžená stredná dĺžka života a starnutie populácie naznačujú, že pracovné 
miesta budú musieť byť kvalitné, ak sa má presvedčiť viac pracovníkov, aby pracovali dlhšie. Indexy 
vytvorené pre túto štúdiu sa nespoliehajú na subjektívne meranie, ako sú preferencie a postoje, ale sú 
postavené na vlastnoručne uvádzaných črtách pracovných miest, ktoré sú spojené s blahobytom 
pracovníkov. 
podmienky pracovné, miesta pracovné, miesta pracovné udržateľné, práca udržateľná, práca, trh práce, 
zdravie, well-being, kvalita pracovných miest, kvalita, sily pracovné, sila pracovná starnúca, starnutie 
 
Trh práce v ekonomických súvislostiach / Paulína Mihaľová, a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters 
Kluwer, 2022. - 236 s. - ISBN 9788057104650 : 14,80 EUR. 
51135 
Anotácia: Trh práce sa v pomerne dlhom období života týka každého z nás. Porozumieť tomu, ako súvisí 
fakt, že chodíme do práce, s vývojom celej ekonomiky, je pre každého nesporne užitočné. Učebnica v 
trinástich kapitolách približuje základné zákonitosti fungovania trhu práce v kontexte vývoja celej 
ekonomiky. Snaží sa prepojiť známe ekonomické teórie poukazujúce na súvislosti pôsobenia trhu práce v 
ekonomike s realitou slovenského trhu práce. V závere každej kapitoly je niekoľko kontrolných otázok a 
úloh, ktoré pomôžu čitateľom obsiahnuť opisovanú problematiku. 
Publikácia má ambíciu prispieť k rozširovaniu vedomostí najmä študentov vysokých škôl, ale poslúži aj 
širšej verejnosti a pomôže uchopiť základné súvislosti fungovania trhu práce v kontexte celej ekonomiky a 
jej riadenia. / trh práce, učebnice, teórie ekonomické, ekonomika, hospodárstvo 
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Vnútropodnikové predpisy : Pracovný poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa / Marek Švec, 
Pavol Rak, Jan Horecký. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. - 200 s. - ISBN 9788057104223 : 
14,90 EUR. 
51126 
Anotácia: Vnútropodnikové predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov majú určiť jednoznačné 
podmienky a pravidlá pre realizáciu práv a povinností nielen zamestnanca, ale aj zamestnávateľa, čím 
jednoznačne prispievajú k dosiahnutiu vyššej právnej istoty subjektov pracovnoprávnych vzťahov. 
Znepokojivý stav vnútropodnikových predpisov zamestnávateľov, ako aj neexistencia použiteľnej odbornej 
literatúry v tejto oblasti sa stali impulzom k napísaniu monografie "Vnútropodnikové predpisy. Pracovný 
poriadok a súvisiace predpisy zamestnávateľa". 
Autori monografie upozorňujú na najvýznamnejšie oblasti aplikačných problémov spojených s kreovaním 
a neskorším prijímaním vnútropodnikových predpisov. Pri spracovaní publikácie zvolili osobitý prístup, 
ktorý je založený na identifikácii praktického problému a následnom hľadaní právneho riešenia 
prostredníctvom právnej úpravy, súdnych rozhodnutí alebo vlastných právnych názorov vychádzajúcich z 
osobnej skúsenosti. Čitateľ tak dostáva jasné odpovede na otázky, čo možno a čo nemožno upraviť v 
jednotlivých druhoch vnútropodnikových predpisov a aké môže mať ich konanie dôsledky aj s ohľadom na 
súdnu prax. 
Zameranie publikácie, forma jej spracovania, fundovanosť autorov, ako aj skutočnosť, že publikácia s 
podobným zameraním na slovenskom knižnom trhu absentuje, sú zárukou, že predkladané monografické 
dielo nájde svoje uplatnenie u profesionálov, ktorí sa zaoberajú problematikou individuálnych a 
kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Je určené predovšetkým pre zamestnávateľov, zástupcov 
zamestnancov a personalistov. 
predpisy vnútorné, predpisy vnútropodnikové, smernice, vzťahy pracovnoprávne, zamestnávatelia, 
poriadok pracovný 
 
Záverečná správa z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach / Daniel Gerbery, 
Zuzana Turkovič, Darina Ondrušová. - 1. vyd. - Košice : Nadácia DEDO/Mesto Košice/IVPR, 2021. - 66 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/Záverečná-správa_RT_final.pdf 
51123 
Anotácia: Predstavujeme zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach: takmer jedna 
štvrtina rodín sa nachádza v bytovej núdzi viac ako 10 rokov a za hlavnú prekážku pri hľadaní 
štandardného nájomného bývania považujú nedostatok finančných prostriedkov. 
Vo štvrtok 20. januára 2022 sme na online konferencii Bývanie ako prvé, organizovanej Nadáciou DEDO, 
predstavili zistenia z Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach. 
Všade dobre, doma najlepšie, hovorí sa v známom slovenskom porekadle. Domov je miesto, kde sa 
možno cítiť bezpečne. Ale nielen to. Domov je tiež priestor, ktorý patrí iba jeho obyvateľom, bez prístupu 
iných ľudí, s ktorými ho nechcú zdieľať. Bez rizika, že životy, zdravie, majetok jeho obyvateľov budú 
ohrozované. Kde nechýba blízkosť, ale aj priestor pre seba a svoj oddych pred vykročením za ďalšími 
povinnosťami. 
Pre mnohých ľudí na Slovensku však spomenuté porekadlo neplatí. Ak aj nie sú bez prístrešia, nútení 
prespávať vonku na ulici, ich obydlia sotva vytvárajú pocit bezpečia, stability, zázemia. Vlhké steny, 
plesne, chýbajúci prístup k pitnej vode, či preplnenosť obydlí sú len niekoľkými príkladmi nevyhovujúceho 
bývania, v ktorom sú zdravie a pohoda jeho obyvateľov ohrozované. Situácia je o to vážnejšia, ak sa týka 
rodín s deťmi. 
Registračný týždeň rodín v bytovej núdzi v Košiciach sa uskutočnil od 24. do 30. mája 2021, v spolupráci 
Nadácie DEDO s mestom Košice, Inštitútom pre výskum práce a rodiny a ďalšími partnermi. Do jeho 
priebehu sa zapojilo približne 100 dobrovoľníkov, ktorí realizovali rozhovory formou dotazníkov s 
respondentmi a respondentkami vo vytipovaných lokalitách a vo všetkých útulkoch a zariadeniach 
núdzového bývania v meste. 
Dôležitým cieľom registračného týždňa bola možnosť pre rodiny zaregistrovať sa do programu bývania s 
podporou – housing-first. 
Zo zistení z registračného týždňa okrem iného vyplynulo: 
Do registračného týždňa sa zapojilo 309 rodín. Celkový počet členov týchto rodín je 1 737. Z nich bolo 
550 dospelých osôb (vrátane manželov/iek a partnerov/iek respondentov/tiek) a 1 187 detí. Viac ako jedna 
tretina z celkového počtu detí je v predškolskom veku: 20 % detí je vo veku do troch rokov a ďalších 14 % 
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od troch do šiestich rokov. 
Z celkového počtu 309 respondentov/tiek je podiel rodičov – samoživiteľov/samoživiteliek 22 %, väčšinou 
ide o ženy. V útulkoch a zariadeniach núdzového bývania mala pravidelne platenú prácu až jedna tretina 
respondentov/tiek. V zariadeniach núdzového bývania a útulkoch žije 24 % rodín. V prístreškoch (v 
nevyhovujúcom bývaní) žije 45 % rodín a v záhradných chatkách 16 % rodín. Väčšina rodín býva so 
svojimi deťmi v stiesnených podmienkach – až 73 rodín (56 %) uviedlo, že má pre seba na bývanie jednu 
izbu (okrem kuchyne), a 60 rodín (19 %) uviedlo, že má na bývanie k dispozícii izby dve. Len 19 rodín (6 
%) býva v 3 alebo viac izbách. 
Najmenej jedna tretina opýtaných pritom zažila odlúčenie od rodiny alebo bytovú núdzu už v detstve: 14 
% respondentov/respondentiek strávilo určitú časť detstva v detskom domove (v priemere okolo 10 
rokov).U príbuzných strávilo časť detstva 6 % opýtaných. 9 % respondentov/respondentiek v detstve 
strávilo nejakú dobu s rodičom/rodičmi v prístrešku v osade, pričom išlo väčšinou o dlhotrvajúcejšiu 
skúsenosť. 3 % opýtaných strávili časť detstva s rodičom v zariadení núdzového bývania. Väčšina zo 
všetkých 309 oslovených rodín – 44 % – je so svojím súčasným bývaním nespokojná, pričom až 35 % z 
týchto rodín uviedlo, že sú v obydlí "veľmi nespokojní". Zároveň takmer 69 % rodín považuje za najväčšiu 
prekážku pri hľadaní podnájmu nedostatok finančných prostriedkov. 
rodina, rodiny, rodiny v núdzi, núdza bytová, bývanie, výskumy, prieskumy, domácnosti, deti, náklady na 
bývanie 
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Výskumné správy 
 
Návrh funkčného systému pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie : Záverečná správa / Darina 
Ondrušová, Kvetoslava Repková. - Bratislava : IVPR, 2021. - 29 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-
content/uploads/2022/01/navrh_funkcneho_sys_prac_rehabilitacie_a_rekvalif_ondrusova_repkova_2021.
pdf 
V 51122 (L) 
Anotácia: Dokument sa zaoberá systémovými otázkami pracovnej rehabilitácie a rekvalifikácie (ďalej len 
PRR) v záujme identifikovať súčasné bariéry využívania týchto nástrojov podpory udržania si 
zamestnania, návratu na pracovný trh, resp. vstupu na pracovný trh osôb so zdravotným znevýhodnením 
a formulácie opatrení k ich prekonávaniu. 
Zadanie k spracovaniu návrhu funkčného systému PRR na Slovensku bolo iniciované Implementačným 
plánom Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2020). Pre účely 
prípravy návrhu fungovala v roku 2021 expertná pracovná skupina zriadená ako poradný orgán 
riešiteľského tímu IVPR, ktorý bol garantom spracovania návrhu v rámci Kontraktu medzi MPSVR SR a 
IVPR na rok 2021. V prvej časti dokumentu je podrobne analyzovaný súčasný stav zabezpečovania PRR 
v podmienkach Slovenska (vymedzenie PRR podľa platnej legislatívy, limity systému, inštitucionálny 
rámec). Druhá časť je zameraná na formuláciu návrhov smerujúcich k ustanoveniu systému PRR – k 
vymedzeniu cieľov PRR a cieľových skupín; princípov PRR; postaveniu kľúčových aktérov. 
Jednotlivé systémové návrhy sú spracované vo vzťahu k osobám v tzv. "zamestnaneckej" línii PRR 
(najčastejšie osoby po pracovnom úraze či chorobe z povolania a osoby na dlhodobej PN) a 
"začleňovacej" línii PRR (osoby, u ktorých ide často o vstup na trh práce bez predchádzajúcej pracovnej 
skúsenosti). Intenzívna pozornosť je venovaná posudkovému procesu na účely rozhodovania o poskytnutí 
PRR, vrátane prípravy individualizovaného plánu PRR pre jednotlivca. Osobitný dôraz je kladený na 
spoluprácu aktérov (občana, Sociálnej poisťovne, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, poskytovateľov 
PRR a zamestnávateľov), rovnako na nevyhnutnosť ustanovenia systémového mechanizmu financovania 
neštátnych poskytovateľov PRR (najmä agentúr podporovaného zamestnávania). 
V závere sú formulované návrhy na opatrenia legislatívnej aj nelegislatívnej povahy. 
rehabilitácia pracovná, rekvalifikácia, osoby so zdravotným znevýhodnením, osoby so ZP, postihnutie 
zdravotné, znevýhodnenie zdravotné, Agentúra podporovaného zamestnávania 
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Periodikum Bulletin IVPR 
 
Bulletin IVPR 1/2022 (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Správa o činnosti za rok 2021) 

 

 
 
V prvom čísle Bulletinu IVPR v roku 2022 vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, Mgr. Mária 
Víteková, informuje o činnosti linky v uplynulom roku. 
 
 
Bulletin IVPR 2/2022 (Prečo potrebujeme rodinu a manželstvo) 
 

 
 
Autorkou februárového Bulletinu IVPR v roku 2022 je prof. PhDr. Dana Hamplová (1973) – česká 
sociologička, ktorá sa špecializuje na kvantitatívnu sociológiu, predovšetkým na témy rodiny, kvality 
života, zdravia, sociálnych nerovností a náboženstva. 
Príspevok bol pôvodne publikovaný v zborníku „Rodina jako středobod života zdravé společnosti“, ktorý 
vydala ako svoju publikáciu 3/2021 Společnost pro svatováclavská studia, z. s., www.ssszs.cz, a láskavo 
nám umožnila príspevok reprodukovať. 
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Bulletin IVPR 3/2022 (Maďarský model rodinnej politiky) 
 

 
 
Z tretieho tohtoročného vydania Bulletinu IVPR sa dozviete viac o rodinnej politike v Maďarsku – tzv. 
maďarský model rodinnej politiky priblížime slovami autorky – prezidentky Maďarska, Katalin Novák. 
Príspevok bol pôvodne publikovaný v zborníku „Rodina jako středobod života zdravé společnosti“, ktorý 
vydala ako svoju publikáciu 3/2021 Společnost pro svatováclavská studia, z. s., www.ssszs.cz, a láskavo 
nám umožnila príspevok reprodukovať. 
 
 
Bulletin IVPR 4/2022 (Inovatívne a smart technológie a ich dopady na pracovné podmienky a 
BOZP) 
 

 
 
V aprílovom bulletine sa dočítate o fenoméne dnešnej doby – prebiehajúcej priemyselnej revolúcii 
(Priemysel 4.0), o digitalizácii, robotizácii, nástupe ekonomiky digitálnych online platforiem, smart OOPP, 
exoskeletoch, virtuálnej realite a o ich spoločných súvislostiach s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 
práci a pracovnými podmienkami. 
Autorka, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. je vedeckovýskumnou pracovníčkou na IVPR. Hlavnou 
oblasťou jej expertízy je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné podmienky a pracovnoprávne 
vzťahy, faktory pracovného a životného prostredia. Venuje sa socioekonomickým, environmentálnym, 
zdravotným a pedagogickým aspektom ochrany zdravia pri práci. V portfóliu má širokú publikačnú činnosť 
v odborných časopisoch, periodikách. Vydala niekoľko odborných monografií. Pracuje na viacerých 



12 

 

národných a medzinárodných projektoch a je členkou viacerých poradných orgánov MPSVR SR, NIP-u, 
EA BOZP, Eurofound a pod. v oblasti BOZP. 
 
Bulletin IVPR 5/2022 (Politika Viktora Orbána nezastavila pokles populácie) 
 

 
 
V májovom Bulletine IVPR v roku 2022 prinášame príspevok o maďarskej demografickej politike, 
preložený z angličtiny z amerického periodika National Review (apríl 2022). 
Autorom je Lyman R. Stone, ktorý je riaditeľom výskumu v konzultačnej firme Demographic Intelligence, 
pracovníkom American Enterprise Institute a výskumným pracovníkom v Inštitúte pre štúdium rodiny. 
 
Bulletin IVPR 6/2022 (Rodina v minulosti a dnes – potreba rodinných poradní) 
 

 
Rodina nemala vždy podobu, v akej ju poznáme dnes, ale prechádzala vývojom s rôznymi obmenami. 
Štruktúru rodiny, jej funkcie i vzťahy v rodine ovplyvňovali spoločenské zmeny, ale historický zrod rodiny 
bol špecifický aj vzhľadom na územie, geografické a klimatické podmienkam. Postupnej premene 
európskej (neskôr slovanskej) rodiny sa príspevok venuje v jednotlivých historických obdobiach, pričom 
pozornosť sústredí hlavne na postavenie muža, ženy a dieťaťa v rodine i spoločnosti. 
Autorkou je PhDr. Anna Kasanová, PhD. Je členkou Expertného tímu Národného projektu Rodinné 
poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktorý realizuje Inštitút pre 
výskum práce a rodiny v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Členky Expertného tímu pripravujú štandardy, podľa ktorých bude fungovať 
celoslovenská sieť rodinných poradní. Text tohto Bulletinu IVPR zaznel ako príspevok na konferencii 
Národného projektu Rodinné poradne dňa 17. júna 2022. 
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Články z periodík 
 
Bezpečná práca 
 
Bezpečná práca vo výškach - krok za krokom. 4. časť / Juraj Uherek. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2022, s. 11-17. 
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, práca vo výškach, bezpečnosť, prostriedky osobné 
ochranné, prostriedky pracovné osobné ochranné, ochrana proti pádu, pád z výšky 
 
Covid test - nový ochranný prostriedok BOZP / Renáta Turisová, Hana Pačaiová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.1/2022, s. 43-47. 
pandémia, COVID-19, testovanie, testy, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, prostriedky 
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