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Knihy 

 
Ako zvládať horúčavy na pracovisku : Zásady práce a pitného režimu pri zvýšenej tepelnej záťaži / 
Miroslava Kordošová. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2022. - 42 s. - ISBN  978-80-7138-180-8. 
Plný text: file:///C:/Users/kpmm/Downloads/Ako_zvladat_horucavy_na_pracovisku_Kordosova_2022.pdf 
51171 
Anotácia: V predkladanej publikácii sú uvedené povinnosti zamestnávateľa pri zvýšenej tepelnej záťaži na 
pracovisku a aktuálne informácie a poznatky, na čo si treba dať pozor počas horúcich dní z pohľadu 
zamestnancov. Publikácia je využiteľná pri hodnotení optimálnych mikroklimatických podmienok na 
pracoviskách a zabezpečovaní prijateľných pracovných podmienok pri zvýšenej tepelnej záťaži.  
práca, záťaž tepelná, záťaž teplom, záťaž teplom pri práci, režim pitný, režim pitný na pracovisku, 
pracovisko, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zdravie, ochrana zdravia, riziká, tekutiny, 
opatrenia preventívne 
 
Analýza struktury chudého obyvatelstva v ČSSR v roku 1988 / Miroslav Hiršl, H. Navarová, E. 
Kořánová. - Praha : VÚPSV, 1992. - 168 s. - (Zv.7). - ISBN 80-7138-060-1. 
39757 - 39758 - 39779 - 39790 - 51150 
minimum životné, chudoba, rodiny s deťmi 
 
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 SR, 2020. - 87 s. 
Plný text: https://www.minedu.sk/data/att/17677.pdf 
51158 
Anotácia: Extrémizmus sa v súčasnosti stáva hrozbou najmä pre mládež. Je na vzostupe a darí sa mu 
oslovovať najmä túto vekovú skupinu, a to nielen prostredníctvom internetu, ale i hudobných skupín s 
rasistickým repertoárom a organizovaním aktivít. Na Slovensku sa snažia presadiť a získať nových členov 
aj rôzne zahraničné extrémistické skupiny. Extrémizmus je teda možné považovať za celosvetový 
problém a jeho riešenie je veľmi aktuálne nielen na medzinárodnej, ale i na vnútropolitickej scéne štátov 
Európy. 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, názory žiakov, postoje žiakov, žiaci ZŠ, žiaci SŠ, mládež, výskumy 
 
Bezpečnosť technických zariadení : Časť 1.: Povinnosti výrobcu/dodávateľa / kol. - Košice : 
Národný inšpektorát práce, 2020. - 79 s. 
Plný text: https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/06/Bezpečnosť-technických-zariadení.pdf 
51167 
Anotácia: Národný inšpektorát práce a spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pripravili vo vzájomnej 
spolupráci príručku Bezpečnosť technických zariadení zameranú na povinnosti výrobcu a dodávateľa pri 
zabezpečení bezpečnosti technických zariadení pred ich uvedením do prevádzky. Téma bezpečnosti 
technických zariadení je veľmi široká a predkladaná príručka nezahŕňa celú problematiku týkajúcu sa tejto 
oblasti. Preto je potrebné ju vnímať ako prvú príručku z plánovaných viacerých publikácií, ktoré budú 
vydané v ďalšom období, a ktoré budú obsahovať odpovede na ďalšie otázky týkajúce sa danej 
problematiky. Príručka Bezpečnosť technických zariadení je rozdelená na štyri hlavné časti: Elektrické 
zariadenia, Tlakové a plynové zariadenia, Zdvíhacie zariadenia, Strojné zariadenia a roboty. Každá z 
hlavných kapitol obsahuje členenie pre jednoduchšie orientovanie v problematike:  
Špecifikácia zariadenia (základné parametre), Návrh zariadenia, Výroba, Montáž, inštalácia, Uvedenie do 
prevádzky. Ku každej časti príručky je k dispozícii QR kód, ktorý vás po naskenovaní presmeruje na 

file:///C:/Users/kpmm/Downloads/Ako_zvladat_horucavy_na_pracovisku_Kordosova_2022.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/17677.pdf
https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/06/Bezpečnosť-technických-zariadení.pdf
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prílohovú časť príručky. V prílohovej časti nájdete príklady technických zariadení, vzory vyhlásení o zhode 
a pod. 
bezpečnosť, bezpečnosť technická, bezpečnosť technických zariadení, BOZP, výrobcovia, dodávatelia, 
povinnosti, zariadenia technické 
 
Češi na cestě za svojí budoucností : Budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních 
obyvatelstva / Pavol Frič, a kol. - 1. vyd. - Praha : G plus G/CESES, 2003. - 235 s. - ISBN 80-86103-71-
4. 
51154 
Anotácia: Konceptuálním základem pro uchopení zkoumané problematiky je teorie modernizace, která se 
v posledním období soustřeďuje především na analýzu nové postindustriální fáze vývoje západních 
společností, jenž sebou přináší větší důraz na kvalitu života, komplexnost modernizačních procesů, kvalitu 
společenského diskurzu (reflexivitu) a globální modernizační soutěž. Z této perspektivy lze konstatovat, že 
strategické uvažování obyvatel ČR zatím nové modernizační trendy dostatečně nereflektuje. V celkovém 
obrazu struktury strategických úvah obyvatel ČR o jejich společné budoucnosti jednoznačně dominuje 
relativně kompaktní strategie modernizace zaměřená na dosahování vize výkonové, konzumní 
společnosti cestou primárního rozvoje techniky a expertních postupů. Tato strategie spoléhá na 
"modernizaci shora", t.j. jejím hlavním hybným zdrojem a garantem je stát. Jen okrajově mu asistuje 
nepolitická péče občanů o veřejné blaho, která se však ponejvíce odehrává na pozadí jejich opatrného 
přístupu k řešení vlastních problémů. Jde v zásadě o technokratickou strategii přizpůsobování se 
vyspělejšímu Západu s ambicemi kreativně adaptovat západní vzory a předvádět světu jedinečnost 
českého modelu modernizace. Technokratická strategie má ve veřejnosti svoji menšinovou opozici v 
podobě tradicionalistického přístupu, jehož nositelé inklinují k pohodové vizi moderní společnosti, volí k ní 
spíše sociokulturní cestu modernizace a ještě více spoléhají na stát, že bude jejím hybatelem. Požadují 
sice větší podíl veřejnosti na managementu modernizace, sami se však drží spíše zpátky od veřejného 
vyjednávání o jejím směřování a jejich ustrašený oportunismus je ještě lépe patrnější než u nositelů 
technokratické strategie. Uvedené dvě dominantní strategické představy o modernizaci koncentrují kolem 
sebe většinu obyvatelstva. Značná část populace se však pohybuje někde mezi těmito dvěma póly. 
Strategické uvažování obyvatel o budoucnosti naší země trpí logickou nekonzistentností pramenící z 
celkové dezorientace v aktuálním dění a z nedostatečného vedení ze strany elit. Představy obyvatel ČR o 
cestách modernizace jejich země se blíží spíše obrazu průmyslové společnosti než společnosti 
postindustriální. I  když zachycují nutnost komplexnějšího pohledu na modernizaci, t.j. mají tendenci 
kombinovat technickou a sociokulturní modernizaci, chybí v nich důraz na občanskou reflexivitu a globální 
aspekty současných modernizačních procesů. Česká veřejnost nemá tendenci převzít roli, která je 
veřejnosti připisována v reflexivním stadiu modernizace. Čeká na modernizaci shora a se svou značně 
inkonzistentní strukturou strategického myšlení je outsiderem reflexivních procesů ve společnosti. 
Nekonzistentnost perspektivního myšlení, jeho zaostávání za aktuálním vývojem na Západě a neochota 
veřejně se angažovat zásadně podlamují kapacitu veřejnosti emancipovat se jako společenský aktér, 
který se dokáže partnersky podílet na managementu modernizace a odpovídat na aktuální modernizační 
výzvy. 
modernizácia, Česká republika, teória modernizácie, spoločnosť, procesy modernizácie, sociológia 
 
Etika sociálnej práce / Andrej Mátel, a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety, 2010. - 183 s. - ISBN 9788089271856. 
51144 
Anotácia: Publikácia je určená študentom sociálnej práce. Prvé tri kapitoly sú propedeutickým uvedením 
do terminológie a histórie etiky. Ďalších osem kapitol je špecificky zameraných na vybrané témy etiky 
sociálnej práce: etické kódexy sociálnej práce, hodnoty v etickej práci, etická zodpovednosť voči sebe a 
profesii, etická zodpovednosť ku klientovi, etická zodpovednosť voči kolegom, pracovisku a spoločnosti, 
ochrana osobných údajov a informovaný súhlas, úplatky a korupcia a etická dilema. Posledná kapitola sa 
zaoberá etickými aspektmi výskumu v sociálnej práci. Z pedagogických dôvodov je základný text 
obohatený o niekoľko pomôcok, ktoré študentom môžu uľahčiť štúdium etiky sociálnej práce. Každá 
kapitola zahŕňa stručné uvedenie, kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku, zhrnutie, otázky a 
podnety na uvažovanie. 
práca sociálna, etika, kódex etický, zodpovednosť, pracovníci sociálni, výskum, dilemy 
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Extrémizmus z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl / Marianna Pétiová. - 1. vyd. - 
Bratislava : CVTI SR, 2021. - 59 s. - ISBN 9788082400208. 
51161 
Anotácia: Cieľom prieskumu Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a 
stredných škôl bolo zistenie názorov a postojov rodičov žiakov základných a stredných škôl na prejavy 
extrémizmu a vnímanie terorizmu ako aj ich možnosti ochrany detí a to najmä posilnením informovanosti, 
záujmom o kamarátov a o spôsob prežívania voľného času ako i formovanie ich názorov na terorizmus, 
ktorý patrí k závažným súčasných svetovým problémom.  
extrémizmus, žiaci, rodičia, základné školy, stredné školy, rodina a škola, žiaci ZŠ, žiaci SŠ, názory 
rodičov 
 
Extrémizmus z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Marianna Pétiová. - 1. vyd. - Bratislava : 
CVTI SR, 2022. - 93 s. - ISBN 9788082400260. 
51168 
Anotácia: Extrémizmus sa v súčasnosti stáva témou, ktorej venujú pozornosť nielen médiá a odborníci, 
ale aj laická verejnosť. Vyvoláva ju najmä fakt, že v niektorých štátoch sa opätovne dvíhajú vlny násilia 
založené na rasovej, politickej a náboženskej neznášanlivosti voči osobám, ktoré sa odlišujú od 
majoritných skupín obyvateľstva. Extrémizmus je teda možné považovať za celosvetový problém a jeho 
riešenie je veľmi aktuálne nielen na medzinárodnej, ale i na vnútropolitickej scéne štátov Európy. 
extrémizmus, žiaci, základné školy, stredné školy 
 
Návrh sociálnej reformy na Slovensku / Peter Gonda, Michal Novota, Ondrej Dostál. - 1. vyd. - 
Bratislava : Stála konferencia Občianskeho inštitútu - SKOI, 2005. - 77 s. - ISBN 80-969123-2-1. 
Plný text: https://konzervativizmus.sk/wp-content/upload/pdf/KI_socreform.pdf 
51153 
Anotácia: Analytici KI Peter Gonda, Michal Novota a Ondrej Dostál sú autormi štúdie s názvom Návrh 
sociálnej reformy na Slovensku. Cieľom štúdie je prezentovať verejnosti sociálnu reformu. Snahou autorov 
je priniesť komplexné riešenie systémových deformácií tak, aby synergicky cez riešenie medzicieľov 
(napríklad znižovanie dlhodobej nezamestnanosti) prispeli k redukcii chudoby a k zabezpečovaniu 
ochrany pred chudobou tým, ktorí sa objektívne nemôžu sami o seba a svoju rodinu postarať. 
Prostredníctvom štúdie autori prezentujú najmä koncepčnú predstavu, ako by podľa nich bolo možné 
riešiť dlhodobo pretrvávajúce deformácie v sociálnej sfére. 
reformy sociálne, systémy sociálne, trendy, politika sociálna, sféra sociálna, reformy, Slovensko, vláda, 
návrhy 
 
Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl so šikanovaním a kyberšikanovaním / 
Marianna Pétiová. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2021. - 88 s. - ISBN 978-80-8240-017-8. 
Plný text: 
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Nazory_a_skusenosti_ziak
ov...-2021-publikacia.pdf 
51162 
Anotácia: Šikanovanie patrí v súčasnosti k problémom, ktoré sú často analyzované a diskutuje sa o nich v 
odborných kruhoch, aj medzi laikmi. Denne sa s ním stretávajú učitelia v základných a stredných školách, 
vyskytuje sa v rodinách, na pracovisku a všade, kde je obeť nútená žiť spoločne s agresorom a musí čeliť 
jeho psychickým a fyzickým útokom. Pedagógovia si uvedomujú, že i napriek tomu, že škola vychováva 
deti a mládež v duchu demokratických princípov, je nutné, aby sa týmto problémom dôkladne zaoberali. 
V spoločnosti platia legislatívne normy, ktoré šikanovanie odsudzujú, učia obete riešiť tieto závažné 
problémy a upozorňujú agresora na dôsledky jeho správania. Mnohí odborníci zastávajú názor, že na 
rozvoji šikanovania a agresívneho správania má veľký podiel súčasná spoločenská klíma, zmeny 
uznávaných hodnôt, rozpad rodinných a skupinových väzieb a rastúci egoizmus upriamujúci sa na 
jednotlivca. Výskumná úloha Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl so šikanovaním a 
kyberšikanovaním nadväzuje na výskumy, ktoré zamestnanci oddelenia prevencie a výskumov mládeže 
CVTI SR riešili v rokoch 2005 a 2014 s cieľom zistiť, aká je súčasná situácia a aké zmeny nastali v oblasti 
šikanovania a elektronického šikanovania za dané obdobie. Výskumná úloha Názory a skúsenosti žiakov 
základných a stredných škôl so šikanovaním a kyberšikanovaním sa na CVTI SR riešila v roku 2021 a 
vychádzala zo smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských 

https://konzervativizmus.sk/wp-content/upload/pdf/KI_socreform.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Nazory_a_skusenosti_ziakov...-2021-publikacia.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Nazory_a_skusenosti_ziakov...-2021-publikacia.pdf
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zariadeniach a z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore. Cieľom úlohy bolo zistenie 
názorov, postojov, informovanosti a osobných skúseností žiakov základných a stredných škôl s prejavmi 
šikanovania a kyberšikanovania. Pozornosť je venovaná aj otázkam prevencie a možnostiam eliminácie 
týchto negatívnych javov najmä v školskom prostredí. Okrem toho je vo výskume zisťované rodinné 
prostredie žiakov základných a stredných škôl s dôrazom na kvalitu ich vzťahov k rodičom, súrodencom, 
spolužiakom, kamarátom aj k učiteľom. Úloha nadviazala na riešenie danej problematiky v rokoch 2005 a 
2014 a zistené údaje sú navzájom porovnávané. Výskum sa realizoval metódou dotazníkového zisťovania 
u žiakov základných a stredných škôl v rámci celého Slovenska. Výberový súbor tvorili žiaci 7., 8. a 9. 
ročníkov základných škôl a žiaci 1., 2. a 3. ročníkov všetkých typov stredných škôl zo všetkých krajov 
Slovenskej republiky. 
názory žiakov, skúsenosti, žiaci ZŠ, žiaci SŠ, šikanovanie, kyberšikanovanie 
 
Pohľad žiakov základných a stredných škôl na prejavy extrémizmu, xenofóbie, rasizmu, 
diskriminácie a na subkultúry mládeže / Marianna Pétiová. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2021. - 94 
s. - ISBN 978-80-89965-97-7. 
Plný text: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/extremizmus-_ziaci-2021-_publikacia.pdf 
51160 
Anotácia: Extrémizmus sa v súčasnosti stáva témou, ktorej sa venujú nielen médiá a odborníci, ale i laická 
verejnosť, pretože v niektorých krajinách sa opätovne dvíhajú vlny násilia založené na rasovej, politickej a 
náboženskej neznášanlivosti voči osobám odlišujúcim sa od majoritnej časti obyvateľstva. Vzniknutá 
situácia je výzvou vzdelávať najmä deti a mládež v duchu humanizmu, ľudských hodnôt a tolerancie. Je 
nutné podchytiť mladú generáciu, zbaviť ju strachu z budúcnosti, naučiť ju aktívne zapájať sa do 
spoločenského diania a pracovného procesu. Len tak sa spoločnosť dokáže stmeliť a bojovať proti 
radikalizmu, extrémizmu, rasizmu a nárastu vnútorných konfliktov. 
Výskum bol zameraný na zistenie prejavov extrémizmu, xenofóbie, rasizmu a diskriminácie a na pohľad 
mladých ľudí na subkultúry mládeže. Vychádzal z Programového vyhlásenia súčasnej vlády a z 
pripravovanej Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Cieľom úlohy bolo zistenie 
názorov, postojov, informovanosti a osobných skúseností žiakov základných a stredných škôl s prejavmi 
extrémizmu, xenofóbie, rasizmu a diskriminácie a ich pohľad na subkultúry mládeže. Úloha nadviazala na 
riešenie problematiky intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí, ktoré boli realizované v rokoch 
2010, 2016, 2017, 2018 a 2019 tak, aby bolo možné zistené údaje navzájom porovnávať. 
názory žiakov, postoje žiakov, žiaci ZŠ, žiaci SŠ, extrémizmus, xenofóbia, rasizmus, diskriminácia, 
subkultúry, subkultúry mládeže 
 
Pracovné lekárstvo : Vybrané kapitoly I. / Ľubomír Legáth, Janka Buchancová. - 1. vyd. - Martin : 
Osveta, 2020. - 292 s. - ISBN 9788080634933 : 35 EUR. 
51172 
Anotácia: K základným úlohám klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie patrí komplexná 
diagnostika, liečba a posudzovanie ochorení, ktoré vznikajú v súvislosti s nepriaznivými, zdraviu 
škodlivými faktormi práce a pracovným prostredím. S tým súvisí aj hlásenie chorôb z povolania a ohrození 
chorobou z povolania. Ako choroba z povolania sú klasifikované ochorenia, ktoré vznikli v príčinnej 
súvislosti s prácou, ak vznikli za podmienok uvedených v predpisoch o sociálnom poistení. Akútna a 
chronická forma choroby z povolania sa definuje v súlade s metodológiou Eurostatu. 
Akútnou formou choroby z povolania je choroba z povolania: ktorej klinické prejavy netrvali dlhšie ako 
jeden rok, bola priznaná počas daného roka (referenčný rok) prvýkrát a pre ktorú bolo postihnutému 
navrhnuté odškodnenie za bolesť spôsobenú poškodením na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním jej 
následkov, pre ktorú v danom roku nebola vystavená práceneschopnosť alebo neschopnosť vykonávať 
zárobkovú činnosť presahujúca 12 mesiacov. Za chronickú formu sa považuje choroba z povolania: pri 
ktorej bola na základe trvalej funkčnej zdravotnej poruchy (v trvaní viac ako jeden rok vrátane akútnej fázy 
choroby) priznaná trvalá neschopnosť vykonávať práce, ktoré danú chorobu vyvolali, alebo ktoré by mohli 
viesť k jej zhoršeniu, pre ktorú bol postihnutému vystavený návrh na odškodnenie za sťaženie 
spoločenského uplatnenia pre chorobu z povolania. Ohrozenie chorobou z povolania je definované 
prítomnosťou niektorých klinických alebo laboratórnych znakov choroby z povolania, ktoré ešte nespĺňajú 
klinické kritériá na stanovenie diagnózy choroby z povolania. Choroba z povolania je choroba uznaná 
príslušným zdravotníckym zariadením, ktorá je zaradená do Zoznamu chorôb z povolania v SR 
uvedeného v prílohe č. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak vznikla za podmienok 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/extremizmus-_ziaci-2021-_publikacia.pdf
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uvedených v tejto prílohe zamestnancovi pri plnení pracovných alebo služobných úloh alebo v priamej 
súvislosti s plnením týchto úloh. Na výskyte chorôb z povolania sa podieľa široké spektrum rizikových 
faktorov pracovného prostredia, pôsobenie chemických, fyzikálnych, biologických, psychosociálnych 
faktorov, napr. hluk, prach, vibrácie, karcinogénne a mutagénne látky, alergény, infekčné agens. K 
najčastejším ochoreniam v súvislosti s prácou v posledných desaťročiach hlásených v SR patria 
profesionálne ochorenia podporno-pohybového, cievneho a nervového systému zamestnancov 
vystavených pri práci dlhodobému, nadmernému, jednostrannému zaťaženiu horných končatín a 
škodlivému vplyvu vibrácií a porucha sluchu z hluku. 
lekárstvo pracovné, činnosť posudková, choroby z povolania, diagnostika 
 
Práca na podloženej teórii v kvalitatítnom výskume : Situácia k 1. januáru 2021 / Zuzana Kusá. - 1. 
vyd. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. - 129 s. - ISBN 978-80-89897-29-2. 
Plný text: 
http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3219_attach_Praca_na_podlozenej_teorii_Kusa_2021_fulltext
.pdf 
51141 
Anotácia: V anglickej jazykovej praxi sa výrazy grounded a groundless používajú v obdobných situáciách. 
Starosť o dobre podložené závery má sociológia spoločnú s právnou vedou a právnou praxou, a preto 
autorka jej terminologickú zaužívanosť preberá bez významového posunu. 
V ďalšom texte preto používa výraz metodológia budovania podloženej teórie alebo pre úsporu priestoru 
anglickú skratku GT. 
"Od publikovania Discovery of grounded theory (1967) prešlo viac ako polstoročie. V nej predstavená 
metodológia bola predmetom nespočetného množstva samostatných kníh, štúdií a encyklopedických 
článkov. Ďalšia publikácia na túto tému môže vzbudzovať práve takéto podozrenia. Dielo, v ktorom 
Anselm Strauss a Barney Glaser prvýkrát komplexne predstavili metodológiu kvalitatívneho výskumu 
zameranú na budovanie materiálovo podloženej teórie, predsa neupadlo do zabudnutia a netreba ho 
znovu objavovať a leštiť jeho princípy, aby opäť zažiarili," napísala Zuzana Kusá. 
Pre ilustráciu teórie autorka použila porovnanie listov čitateľov trhoch denníkov na prelome januára a 
februára 1990. Ďalšími empirickým zdrojom využívajúcimi metodológiu GT boli rozhovory potomkov rodín, 
ktoré hrali úlohu v spoločenskom živote pred rokom 1918, rozhovory so žiakmi základných škôl a 
fokusové skupiny. 
Monografia sa začína sa stručným uvedením do kvalitatívneho výskumu, v ktorom nie je priestor na 
viaceré dôležité otázky spojené s terénnym výskumom. V prvej kapitole sa autorka venuje diskusiám o 
metodológii v čase keď sa objavila GT. V druhej kapitole autorka analyzuje námietky voči danej teórii. 
Tretia kapitola vo svojich šiestich podkapitolách približuje základné princípy výskumu zameraného na 
budovanie podloženej teórie. V závere publikácie sa autorka venuje posudzovaniu kvality kvalitatívneho 
výskumu a tomu ako sa učiť kvalitatívne skúmať. 
Publikácia je určená tým, ktorý sa budú veľmi vážne venovať sociologickému výskumu. 
Publikácia je výstupom dvoch výskumných projektov: projektu APVV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike 
spoločenských zmien na Slovensku a v Európe a projektu VEGA č. 2/0134/19 Meniace sa predstavy o 
slušnom živote v životopisných rozprávaniach a vo verejnom diskurze. 
výskum sociologický, výskum kvalitatívny, teória podložená, grounded theory 
 
Rodina jako středobod života zdravé společnosti. - 1. vyd. - Praha : Olympia/Společnost pro 
Svatováclavská studia, 2021. - 114 s. - ISBN 9788090834002. 
51146 
Anotácia: Rodina je základem každé zdravé společnosti. A děti reprezentují její budoucnost. Pro pozitivní 
formování osobnosti mladého člověka je čím dál zásadnější, v jakém rodinném prostředí vyrůstá. Funkční 
rodiny vychovají děti, které odolají sociálně patogenním nástrahám dnešního světa a budou schopny 
přispět k větší rovnováze života na zemi i ve vztahu k morálním hodnotám, které nás utvářejí i přesahují. 
Tento sborník se snaží nastínit cestu, jak posílit českou rodinu v jejich základních funkcích. Mezi tvůrci 
publikace jsou jak univerzitní pedagogové, tak odborníci z praxe, kteří bedlivě hlídají tenkou hranici mezi 
soukromým a veřejným zájmem. 
rodina, spoločnosť, deti, prostredie rodinné, hodnoty, funkcie rodiny 
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Sľuby a realita: Slovenská ekonomika, 1995-1998 / Juraj Borgula, Marek Jakoby, Viktor Nižňanský. - 1. 
vyd. - Bratislava : M. E. S. A. 10, 1998. - 175 s. - ISBN 9788096811373. 
51152 
Slovensko, ekonomika, hospodárstvo, politika, politika hospodárska, podmienky ekonomické, 
transformácia ekonomická 
 
Spolupráca ruže prináša : Sonda do pracovnej integrácie osôb s viacnásobným znevýhodnením v 
období koronakrízy / Lucia Mýtna Kureková, Lucia Kováčová, Nina Holičková. - 1. vyd. - Bratislava : PÚ 
CSPV SAV, 2022. - 127 s. - ISBN 978-80-89524-67-9. 
Plný text: https://www.prog.sav.sk/wp-content/uploads/spolupraca_ruze_prinasa_web_DOI.pdf 
51170 
Anotácia: Publikácia sa špecificky zaoberá aspektom zdravia, zdravotného znevýhodnenia a prístupu ku 
zdravotnej starostlivosti vo vzťahu ku osobám s viacnásobným znevýhodnením a analyzuje aspekt 
zdravia ako dôsledok aj príčinu vylúčenia na trhu práce. Upozorňujeme, že Slovensko dlhodobo zaostáva 
v integrácii znevýhodnených jednotlivcov na trh práce, a to špecificky vo vzťahu ku osobám so 
zdravotným znevýhodnením, ako aj iných skupín vzdialených od trhu práce, ako marginalizované rómske 
komunity či osoby bez stabilného bývania. 
Publikácia komplexne mapuje zmeny v postavení osôb s viacnásobným znevýhodnením v kontexte 
pandémie koronavírusu, legislatívny rámec ako aj implementačnú prax prostredníctvom desk research 
ako aj pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami štátnej správy a samosprávy a mimovládnych 
organizácií. V závere sa zameriava na sprostredkovanie najnovších poznatkov a odporúčaní pre 
integráciu osôb s viacnásobným znevýhodnením. 
Táto publikácia bola realizovaná prostredníctvom zdrojov z projektu VEGA 2/0079/21 Príčiny a dôsledky 
nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku. 
integrácia, integrácia pracovná, osoby znevýhodnené, znevýhodnenie viacnásobné, koronakríza, 
koronavírus, pandémia, znevýhodnenie zdravotné, vylúčenie z trhu práce, marginalizácia 
 
Stabilita rodiny. /modely, rodina, rozvody/ / J. Tutterová, J. Voňková, J. Harl. - Praha : VÚSRP, 1990. - 
82 s. 
38592 - 38593 - 51149 
 
Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. júlu 2021 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR, 
2021. - 75 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/Socialna-ochrana-v-SR-k-1-J%C3%BAlu-
2021.pdf 
51138 
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 2022 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : 
IVPR, 2022. - 75 s. - ISBN 978-80-7138-178-5. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/02/Socialna-ochrana-v-SR-k-1-Jan-2022.pdf 
51139 
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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. júlu 2022 / Rastislav Bednárik. - Bratislava : IVPR, 
2022. - 75 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-
content/uploads/2022/08/stav_socialnej_ochrany_na_slovensku_jul_2022.pdf 
51157 
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 
 
Špecifiká komuníkácie na linke tiešňového volania / Martina Dašková, Kamila Varjassyová, a kol. - 1. 
vyd. - Bratislava : Herba/OS ZZS SR, 2012. - 124 s. - ISBN 978-80-89171-98-9. 
51147 
Anotácia: Kniha je vhodná pre každého zdravotníckeho pracovníka, lekára či sestru, ale aj bežných ľudí, 
potenciálnych užívateľov linky tiesňového volania, ktorí majú záujem vžiť sa do pocitov volajúceho, ale aj 
prijímajúceho tiesňový hovor. Poznanie tejto problematiky je dobrou prípravou na zvládnutie stresu 
tiesňového volania a poskytnutie informácií, ktoré nezriedka vedú k záchrane života ohrozenej osoby 
alebo skupiny osôb. 
linka krízová, linka telefonická, linka tiesňová, komunikácia, situácie krízové 
 
Trestné činy proti životu a zdraviu : V porovnaní starého a rekodifikovaného Trestného zákona / 
Eduard Burda. - 1. vyd. - Šamorín : Heuréka, 2006. - 218 s. - (Monografie). - ISBN 9788089122356. 
51143 
Anotácia: Publikácia je zameraná na komplexné porovnanie trestných činov proti životu a zdraviu v starom 
a v rekodifikovanom Trestnom zákone. Kladie dôraz na nové trestnoprávne inštitúty, akým je napríklad 
úkladná vražda. Teoreticky ich analyzuje a súčasne poskytuje návod na ich praktické posudzovanie. 
Publikácia je určená najmä sudcom, advokátom, prokurátorom a vyšetrovateľom, no má čo povedať i 
širšej odbornej verejnosti. Užitočné informácie môže tiež poskytnúť laikom, ktorí majú záujem rozšíriť svoj 
všeobecný prehľad o oblasť, najmä násilných, trestných činov proti životu a zdraviu. 
činy trestné, zákon trestný, právo, činy trestné násilné, posudzovanie 
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Universální dávkový systém rodinné politiky - dávky bezprostředně vázané na dětství a rodičovství 
/ Zdeněk Konopásek. - Bratislava : VÚPSV, 2. 1992. - 161 s. - ISBN 80-7138-056-3. 
B 45727 - B 45728 - 51151 
 
Vzdelávanie a rešpektovanie ľudských práv v škole a v rodine / Marcela Bieliková, Tomáš Runa. - 1. 
vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2021. - 62 s. - ISBN 978-80-8240-018-5. 
Plný text: 
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Vzdelavanie_a_respektovan
ie_LP_v_skole_a_rodine__2021_.pdf 
51159 
Anotácia: Výskum ľudských práv a práv dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí sa realizuje v rámci 
dlhodobého monitoringu vzdelávania a uplatňovania ľudských práv a súvisí s napĺňaním priority III 
(Výchova, vzdelávanie, odborná príprava a výskum v oblasti ľudských práv) Celoštátnej stratégie ochrany 
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Cieľom reprezentatívneho celoslovenského výskumu 
výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí je kontinuálne mapovať a 
analyzovať právne vedomie žiakov, zdroje informácií o ľudských právach (zastúpenie školy a rodiny) a 
úroveň spolupráce školy a rodiny žiaka pri výchove k ľudským právam, ako aj mieru participácie rodičov 
na výchove detí k ľudským právam a právam dieťaťa. 
Úloha súčasne poukazuje na nedostatky v dodržiavaní ľudských práv v prostredí školy, aj rodiny a 
získané výsledky porovnáva s predchádzajúcimi výskumnými zisťovaniami (roky 2007, 2009, 2012, 2014, 
2016 a 2018) s cieľom načrtnúť vývojové trendy skúmaných javov. Veď jednou zo základných podmienok 
napĺňania Dohovoru o právach dieťaťa je dostatok informácií. Len tak je možné, aby sa myšlienky a 
zásady Dohovoru pretransformovali do každodenného života. 
vzdelávanie, práva ľudské, rešpekt, škola, rodina, deti, mládež, výchova k ľudským právam, práva dieťaťa, 
porušovanie ľudských práv 
 
Základy teorie statistiky pro ekonomy / J. Cyhelský, J. Kaňoková, I. Novák. - Praha : SNTL, 1979. - 368 
s. 
43461 - 51148 
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Brožúry 
 
 
BOZP u živnostníka / Bohumil Andrejko, Michal Horňák, Ján Trcka, Miriam Bellušová, Petra 
Palenčárová, Prokop Slováček. - 1. vyd. - Košice : Národný inšpektorát práce, 2020. - 31 s. - ISBN lo. 
Plný text: https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/02/BOZP-u-živnostníka.pdf 
B 51166 
Anotácia: Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo 
vzájomnej spolupráci príručku "BOZP u živnostníka", ktorej cieľom je pomôcť živnostníkom pri dodržiavaní 
pravidiel BOZP a prispieť k šíreniu dobrej praxe v oblasti BOZP. 
V jej obsahu nájdete vysvetlené základné pojmy, s ktorými sa stretávate pri BOZP. Sú v nej podrobne 
rozpísané povinnosti a požiadavky, ktoré musí živnostník spĺňať podľa povahy jeho práce. 
Príručka je prehľadne rozdelená do troch hlavných častí: 
požiadavky na BOZP týkajúce sa živnostníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti bez účasti iných osôb, 
požiadavky na BOZP týkajúce sa živnostníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na spoločných 
pracoviskách a 
požiadavky na BOZP týkajúce sa živnostníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na staveniskách. 
BOZP, bezpečnosť, živnostníci, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
Legálna práca. Legálne zamestnávanie / Jana Mochňacká, Katarína Timková, Michaela Birošová, Peter 
Gubala, Edita Majerová, Ján Trcka. - 1. vyd. - Košice : Národný inšpektorát práce, 2022. - 39 s. 
Plný text: https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/NIP_legalna-praca.pdf 
Plný text: https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2022/06/Prirucka-legalna-praca_UA.pdf 
B 51165 
Anotácia: Národný inšpektorát práce pripravil v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) preklad 
príručky "Legálna práca, legálne zamestnávanie" do ukrajinského jazyka. Táto príručka je zároveň 
súčasťou kampane NIP "Pracuj legálne, pracuj bezpečne 2020-2021" a kampane EÚ o výhodách 
deklarovanej práce #EU4FairWork. Publikácia obsahuje v zjednodušenej a prehľadnej forme základné 
informácie, ktoré môžu zamestnancom a zamestnávateľom pomôcť správne sa orientovať v danej 
problematike. 
Hlavnými cieľmi príručky je používateľovi bližšie ozrejmiť význam dôležitých pojmov, ako aj zákonných 
ustanovení týkajúcich sa legálnej práce a legálneho zamestnávania, zároveň prihliadnuť na dôležitosť a 
význam dodržiavania pravidiel týkajúcich sa legálnej práce a legálneho zamestnávania, a to hlavne za 
účelom zabezpečenia zákonnosti a harmónie vo vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom v 
pracovnoprávnej oblasti. 
Súčasťou príručky sú aj príklady z praxe, ktorými sa autori pokúsili o bližšie vysvetlenie danej 
problematiky, a s ktorými sa môže verejnosť stretnúť v každodennej praxi. 
Príručku si môžete voľne stiahnuť vo formáte PDF v slovenskom alebo ukrajinskom jazyku nižšie v časti 
prílohy. Veríme, že vám prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude vám pomocníkom pri 
vašej každodennej práci. 
Preklad príručky do ukrajinčiny bol realizovaný s podporou Európskeho orgánu práce (ELA). 
práca, zamestnávanie, práca nelegálna, zamestnávanie nelegálne, legislatíva, inšpekcia práce 
 
Vybrané výsledky z výskumu zameraného na používanie internetu, online aktivity a potencionálne 
riziká z pohľadu žiakov základných a stredných škôl / Mária Janková. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 
2022. - 35 s. - ISBN 9788082400284. 
B 51164 
Anotácia: Úvod. Používanie internetu. Podmienky pre používanie internetu. Zariadenia používané k 
pripojeniu na internet. Vek prvého použitia internetu. Množstvo času na internete. Miesto používania 
internetu. Aktivity na internete. Aktivity súvisiace so školou. Zručnosti a schopnosti pri používaní internetu. 
Online riziká. Vnímanie online rizík. Násilné obsahy. Sexuálne obsahy. Zverejňovanie osobných údajov 
alebo informácií. Online agresia a kyberšikanovanie. Ďalšie online riziká. Kontrola aktivít žiakov na 
internete zo strany rodičov. Poučenie o bezpečnom používaní internetu. Zhrnutie a odporúčania. 
žiaci, študenti, internet, počítačová kriminalita, počítačová bezpečnosť, pedagogický výskum 

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/02/BOZP-u-živnostníka.pdf
https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/03/NIP_legalna-praca.pdf
https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2022/06/Prirucka-legalna-praca_UA.pdf
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Vzdelávanie a rešpektovanie ľudských práv v názoroch rodičov žiakov základných a stredných 
škôl  / Tomáš Runa. - 1. vyd. - Bratislava : CVTI SR, 2021. - 40 s. - ISBN 978-80-8240-019-2. 
Plný text: 
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vzdelavanie_a_respektovanie_LP_v_nazoroch_rodicov_ziako
v_ZS_a_SS__2021_.pdf 
B 51163 
Anotácia: Výskum ľudských práv a práv dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí sa realizuje v rámci 
dlhodobého monitoringu vzdelávania a uplatňovania ľudských práv a súvisí s napĺňaním priority III 
(Výchova, vzdelávanie, odborná príprava a výskum v oblasti ľudských práv) Celoštátnej stratégie ochrany 
a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Cieľom reprezentatívneho celoslovenského výskumu 
výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí je kontinuálne mapovať a 
analyzovať právne vedomie žiakov, zdroje informácií o ľudských právach (zastúpenie školy a rodiny) a 
úroveň spolupráce školy a rodiny žiaka pri výchove k ľudským právam, mieru participácie rodičov na 
výchove detí k ľudským právam a právam dieťaťa, ako aj analýzu vzťahov v rodine a škole a dodržiavanie 
ľudských práv a práv dieťaťa. 
Úloha súčasne poukazuje na nedostatky v dodržiavaní ľudských práv ako v prostredí školy, tak aj rodiny a 
získané výsledky porovnáva s predchádzajúcimi výskumnými zisťovaniami (roky 2006, 2009, 2012, 2014, 
2018) s cieľom načrtnúť vývojové trendy skúmaných javov. Veď jednou zo základných podmienok 
napĺňania Dohovoru o právach dieťaťa je dostatok informácií. Len tak je možné, aby sa myšlienky a 
zásady Dohovoru pretransformovali do každodenného života. 
vzdelávanie, výchova k ľudským právam, práva ľudské, rešpekt, názory rodičov, žiaci ZŠ, žiaci SŠ 

  

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vzdelavanie_a_respektovanie_LP_v_nazoroch_rodicov_ziakov_ZS_a_SS__2021_.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/Vzdelavanie_a_respektovanie_LP_v_nazoroch_rodicov_ziakov_ZS_a_SS__2021_.pdf
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Výskumné správy 
 
 
Prieskum k systémovým otázkam pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb 
riešiť krízové situácie / Kvetoslava Repková, Darina Ondrušová. - Bratislava : IVPR, 2022. - 82 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-
content/uploads/2022/05/prieskum_k_systemovym_otazkam_pripravenosti_kr_do_2022.pdf 
V 51137 (L) 
Anotácia: Realizovaný prieskum je čiastkovým výstupom komplexnejšej výskumnej úlohy Systémové 
otázky pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb riešiť krízové situácie - prieskum a 
návrhy na opatrenia. Informuje o spoločenských, odborných a sociálno-politických východiskách záujmu 
zvyšovania pripravenosti poskytovateľov pobytových sociálnych služieb podmienených odkázanosťou 
riešiť krízové situácie, a to aj v kontexte ich skúsenosti so zvládaním pandémie COVID-19. Popisuje 
intervencie MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb od začiatku pandémie COVID-19, na čo 
nadväzuje komplexná informácia o realizovanom prieskume - jeho metodológii, organizácii i výsledkoch. 
Najdôležitejšie zistenia sú interpretované a diskutované aj v kontexte iných komparatívnych zahraničných 
zistení k predmetnej problematike. 
V závere sú formulované odporúčania pre ďalší priebeh výskumnej správy - organizáciu fokusových 
skupín so zameraním na identifikáciu systémových opatrení, ktoré by mali do budúcnosti pomôcť 
poskytovateľom sociálnych služieb v oblasti efektívneho krízového riadenia. 
služby sociálne, služby sociálne pobytové, služby sociálne podmienené odkázanosťou, odkázanosť, 
situácie krízové, odkázanosť na sociálne služby, riadenie krízových situácií, poskytovatelia sociálnych 
služieb 
 
Vplyv robotizácie, automatizácie a digitalizácie na trh práce v SR. Výsledky empirického 
prieskumu : Výsledky empirického prieskumu / Daniela Kešelová, Rastislav Bednárik, Daniel Gerbery, 
Darina Ondrušová. - Bratislava : IVPR, 2022. - 50 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/09/Vyskumna_sprava_digitalizacia.pdf 
V 51155 (L) 
Anotácia: Výskumná úloha vychádza zo strategických dokumentov zameraných na problematiku 
robotizácie, automatizácie a digitalizácie, konkrétne z Koncepcie inteligentného priemyslu, z Akčného 
plánu inteligentného priemyslu, zo Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a z Akčného 
plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022. 
Prináša predovšetkým empirické zistenia v oblasti digitalizácie a automatizácie vo vybraných podnikoch 
zo sektora priemyslu v SR. Cieľom prieskumu bolo identifikovať mieru uplatnenia digitálnej transformácie 
a analyzovať pripravenosť na digitálnu transformáciu v priemyselných podnikoch na Slovensku z hľadiska 
dopadov na zamestnanosť a ľudské zdroje. Prieskum sa realizoval prostredníctvom elektronického 
dotazníka, ktorý bol distribuovaný zamestnávateľským subjektom v sektore priemyslu na základe 
zoznamu podnikov z Registra organizácií Štatistického úradu SR. 
informatizácia, digitalizácia, automatizácia, priemysel inteligentný, trh práce, zdroje ľudské, vzdelávanie a 
príprava 
 
Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately : Záverečná správa / Darina Ondrušová. - Bratislava : IVPR, 2022. - 
44 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-
content/uploads/2022/10/Vyhodnotenie_skusenosti_transformacia_CDR_Ondrusova_VU.pdf 
V 51156 (L) 
Anotácia: V roku 2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele, ktorou okrem iného došlo k transformácií detských domovov na multifunkčné 
zariadenia, centrá pre deti a rodiny, poskytujúce nielen náhradnú starostlivosť deťom pobytovou formou, 
ale aj pomoc rodinám pri predchádzaní umiestňovania detí do náhradnej starostlivosti terénnou a 
ambulantnou formou. 
Novela tiež zaviedla možnosť dobrovoľných pobytov detí, príp. rodičov s dieťaťom v centrách pre deti a 
rodiny. Cieľom tejto správy je predstaviť zistenia z výskumu zameraného na hodnotenie skúseností s 

https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/05/prieskum_k_systemovym_otazkam_pripravenosti_kr_do_2022.pdf
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/05/prieskum_k_systemovym_otazkam_pripravenosti_kr_do_2022.pdf
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/09/Vyskumna_sprava_digitalizacia.pdf
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/10/Vyhodnotenie_skusenosti_transformacia_CDR_Ondrusova_VU.pdf
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/10/Vyhodnotenie_skusenosti_transformacia_CDR_Ondrusova_VU.pdf
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transformáciou detských domovov na centrá pre deti a rodiny. 
Výskum bol realizovaný v 1. polroku 2022 a opieral sa o dostupné štatistické dáta o umiestňovaní detí do 
CDR na základe rozhodnutia súdu a na základe dohody o spolupráci s rodinami. Jeho súčasťou tiež boli 
rozhovory s riaditeľmi vybraných centier pre deti a rodiny, vedúcimi oddelení sociálno-právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a tri fokusové skupiny s terénnymi 
pracovníkmi centier pre deti a rodiny. 
Z uskutočneného výskumu vyplynulo, že respondenti vnímali ciele transformácie, osobitne pričlenenie 
terénnych a ambulantných služieb pre rodiny k centrám pre deti a rodiny, pozitívne. Zároveň poukázali na 
niektoré nedostatky implementačnej praxe, ako napr. nedostatok psychológov v terénnych tímoch, 
náročné pracovné podmienky zamestnancov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a chýbajúce 
účinné nástroje pomoci rodinám pri zabezpečovaní a udržaní si bývania. 
centrum pre deti a rodiny, centrá pre deti a rodiny, služby terénne, služby ambulantné, konflikt rodičovský, 
pobyt dobrovoľný, transformácia, spolupráca, sprevádzanie, dostupnosť, dostupnosť pomoci, opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany, ochrana detí sociálno-právna, ochrana detí sociálnoprávna 
 
Vypracovanie programov a zavedenie mechanizmov použiteľných pre psychosociálne riziká na 
pracovisku : I. etapa / Miroslava Kordošová. - Bratislava : IVPR, 2021. - 150 s. 
Plný text: https://ivpr.gov.sk/wp-
content/uploads/2022/05/vyprac_programov_a_zaved_mechanizmov_psychosoc_rizika_kordosova_2021.
pdf 
V 51136 (L) 
Anotácia: Predkladaná správa z výskumnej úlohy sa snaží priniesť ucelené informácie z oblasti 
psychosociálnej záťaže, psychosociálnych rizík a možností ich posudzovania a hodnotenia. Prináša 
prehľad metód, postupov a programov na posudzovanie, hodnotenie a riadenie psychosociálnych rizík, 
psychickej pracovnej záťaže a stresu pri práci. Predstavuje I. etapu riešenia dvojročného výskumného 
projektu a výsledky a zistenia budú podkladom pre riešenie II. etapy v roku 2022. Obsahuje analýzu 
problematiky z pohľadu expertov na danú oblasť, prehľad aktivít kompetentných inštitúcií a prehľad 
literatúry a zdrojov v skúmanej oblasti na úrovni EÚ a SR. 
riziká psychosociálne, záťaž pracovná, záťaž pracovná psychická, záťaž psychická, podmienky pracovné, 
BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hodnotenie rizík, posudzovanie rizík, riziká, zdravie, 
zdravie duševné, stres 
  

https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/05/vyprac_programov_a_zaved_mechanizmov_psychosoc_rizika_kordosova_2021.pdf
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/05/vyprac_programov_a_zaved_mechanizmov_psychosoc_rizika_kordosova_2021.pdf
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2022/05/vyprac_programov_a_zaved_mechanizmov_psychosoc_rizika_kordosova_2021.pdf
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Štatistiky 
 

Informačný systém o priemerných zárobkoch, 4. štvrťrok 2018 : Štatistické ukazovatele zárobkov a 
miezd na Slovensku. - Bratislava : Trexima, 2018. - 106 s. - (Informačný systém o cene práce). 
Plný text: http://www.trexima.sk 
ŠI 2149/22 

zárobky priemerné, údaje štatistické, zárobok hodinový priemerný, cena práce, sféra podnikateľská, sféra 
nepodnikateľská 

  

http://www.trexima.sk/
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Články z periodík 
 

Bezpečná práca 

Ekomodulácia v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov / Mária Trošanová. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2022, s. 4-6. 

odpady, smernica o odpadoch, ekomodulácia, zodpovednosť, zodpovednosť rozšírená, výrobcovia 

Choroby z povolania / Ľudmila Ondrejková. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2022, s. 25-32. 

choroby z povolania, ochorenia súvisiace s prácou, otázky a odpovede 

Imerzívne vzdelávanie v oblasti BOZP / Juraj Kopúnek. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2022, s. 14-17. 

BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vzdelávanie, vzdelávanie imerzívne, prax, učenie sa, 
príklady, príklady z praxe 

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci zabezpečuje zamestnávateľ / Ľudmila 
Ondrejková. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2022, s. 20-30. 

prehliadky preventívne, prehliadky lekárske, prehliadky lekárske preventívne, lekári, spôsobilosť 
zdravotná, posudok lekársky, legislatíva 

Nástroje na prevenciu ľudských chýb použiteľné pri rizikových činnostiach / Marek Rolinec. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2022, s. 4-13. 

chyby ľudské, faktor ľudský, samokontrola, spoľahlivosť, spoľahlivosť ľudského činiteľa, spoľahlivosť 
ľudská, princípy, činnosti rizikové, riziká, bezpečnosť 

Nové právní předpisy pro oblast vyhrazených technických zařízení v ČR / Jiří Macíček. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2022, s. 15-17. 

Česká republika, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, predpisy právne, legislatíva, zariadenia 
technické, zariadenia technické vyhradené 

Politika ESG vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci / Richard Balluch. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2022, s. 4-9. 

ESG, prostredie životné, aspekty sociálne, governance, riadenie, riziká, riziká bezpečnostné, BOZP, 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zásady podnikové 

Posúdenie nehodového deja VZV a chodec v hale / J. Podhorský, M. Škripko. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.4/2022, s. 10-14. 

zariadenia zdvíhacie, vozíky vysokozdvižné, nehody, posudzovanie, merania výkonné, VZV 

Trendy vo vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / Juraj Kopúnek. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2022, s. 7-10. 

BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vzdelávanie, trendy, vzdelávanie zamestnancov, 
vzdelávanie efektívne, realita virtuálna, VR, efektivita 
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Voda a nápoje / Vladimír Niederland. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.5/2022, s. 22-24. 

voda, nápoje, dehydratácia 

Vplyv nevhodnej voľby bazénových prvkov na bezpečnosť prevádzky / J. Podhorský, M. Škripko. 
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - č.3/2022, s. 11-17. 

bezpečnosť, bazény, analýzy, prípady reálne, dokazovanie znalecké, experimenty, čerpadlá 

 

 

Bezpečnost a hygiena práce 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2022, s. 2-6. 

školy, BOZP, BOZP v školstve, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, školstvo, výchova k BOZP, 
vzdelávanie, vzdelávanie BOZP 

Digitalizace pracovněprávních vztahů / Lucie Kyselová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2022, s. 11-14. 

vzťahy pracovné, vzťahy pracovnoprávne, digitalizácia, sektor verejný, sektor verejnej správy 

Homeworking a teleworking z pohledu BOZP / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2022, s. 27-30. 

homeworking, práca z domu, práca doma, home office, telework, teleworking, BOZP, bezpečnosť a 
ochrana zdravia pri práci 

Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz / Ladislav Jouza. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2022, s. 33-36. 

úrazy pracovné, škoda, zamestnávateľ, úprava právna, prax, náhrada škody, odškodnenie, úlohy 
pracovné 

Kluzné podložky a možnosti jejich použití pohledem bezpečnosti práce / Antonín Dušátko. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2022, s. 22-30. 

podložky kĺzavé, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, systémy paletové, bezpečnosť 

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti nebezpečných látek / Jiří Vala. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2022, s. 15-18. 

inšpekcia práce, činnosť kontrolná, látky nebezpečné, látky nebezpečné chemické 

Nemoci z povolání / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2022, s. 7-11. 

choroby z povolania, ochorenia súvisiace s prácou 

Několik postřehů k rekodifikaci elektro úpravy / Lucie Kyselová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2022, s. 7-10. 

rekodifikácia, úprava právna, zákony, zariadenia elektrické, spôsobilosť, elektrotechnika, zariadenie 
technické vyhradené, zariadenia technické vyhradené 
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Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2022, s. 7-10. 

úrazy pracovné, odškodňovanie, odškodňovanie pracovných úrazov 

Několik poznámek k teplotě na pracovišti / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2022, s. 2-7. 

teplota, teplota na pracovisku, energie, šetrenie, úprava právna, Česká republika 

Nové formy systémů monitorování a řízení pracovníků / Jiří Vala. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2022, s. 11-14. 

monitorovanie, monitorovania pracovníkov, riadenie, technológie digitálne, formy nové, inteligencia umelá, 
zber dát, pracovisko, produktivita 

Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání / Ladislav Jouza. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2022, s. 31. 

ochrana zdravia, ženy, matky, Zákonník práce, Česká republika, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci 

Opičí neštovice a pracovní prostředí / Matyáš Fošum, Jana Urbanová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2022, s. 6-7. 

kiahne, kiahne opičie, prostredie pracovné, vírusy, dezinfekcia, OOPP, prostriedky osobné ochranné, 
prostriedky pracovné osobné ochranné, pracovníci zdravotnícki, zdravotníctvo, Monkeypox 

Otázky související s prováděním školení zaměstnanců - Ukrajinců o BOZP / Petr Skřehot. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2022, s. 2-6. 

zamestnávanie cudzincov, Ukrajinci, školenia BOZP, BOZP, príprava profesná 

Pracovní úrazy při cestách autem / Ladislav Jouza. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2022, s. 30. 

úrazy pracovné, vodiči, vodiči z povolania, infarkty 

Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců / Ladislav Jouza. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2022, s. 37-38. 

úrazy pracovné, náhrada škody, úlohy pracovné, úlohy súvisiace s prácou 

Přenášení břemen / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2022, s. 27-29. 

bremená, práca s bremenami, prenášanie, BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, predpisy 
právne, Česká republika 

Příběhy o přidělování a používání OOPP (3. díl) / Petr Kurtin. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2022, s. 8-10. 

OOPP, prostriedky pracovné osobné ochranné, prostriedky osobné ochranné, priemysel, priemysel 
chemický, priemysel ťažký 

Řešení úrazů vzniklých při home office / Ladislav Jouza. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.9/2022, s. 31. 

úrazy, úrazy pracovné, home office, práca doma, podmienky pracovné 
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Řízení BOZP a hodnocení rizik v odvětví vzdělávání / Jiří Vala. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2022, s. 19-26. 

BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riziká, riadenie rizík, vzdelávanie, školstvo 

Řízení BOZP v odvětví zdravotní a sociální péče / Jiří Vala. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2022, s. 20-26. 

riadenie BOZP, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP, starostlivosť zdravotná, starostlivosť 
sociálna, pracovníci v zdravotníctve, pracovníci v sociálnych službách, riziká, riziká zdravotné, riziká 
bezpečnostné 

Úraz pracovní a úraz mimopracovní / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2022, s. 11-14. 

úrazy pracovné, úrazy, úrazy mimopracovné, Zákonník práce 

Úskalí oznamovací povinnosti u havárií / Jaroslav Stádník, Jeroným Děkan. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.10/2022, s. 7-10. 

havárie, povinnosť oznamovacia, Česká republika, povinnosť, zákony 

Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni / Ladislav Jouza. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2022, s. 31-32. 

úrazy pracovné, vinníci, úrazovosť pracovná, nedbalosť, zodpovednosť, vedúci, zamestnanci 

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance / Jiří Vala. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2022, s. 19-25. 

pracovníci, zamestnanci, správanie bezpečné, bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
BOZP, doba pracovná 

VTZ - nová úprava problematiky / Lucie Kyselová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.6/2022, s. 2-5. 

zariadenie technické vyhradené, predpisy právne, zariadenia zdvíhacie, zariadenia plynové, zariadenia 
tlakové, bezpečnosť, BOZP 

Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce / Vladimíra Lipšová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.11/2022, s. 2-6. 

ochorenia súvisiace s prácou, ochorenia chrbtice, poškodenia chrbtice, chrbtica drieková, choroby z 
povolania 

Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP / Eva Dandová. 
In: Bezpečnost a hygiena práce. - ISSN 0006-0453. - č.7-8/2022, s. 26-30. 

BOZP, BOZP v organizáciách, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, predpisy vnútorné, zásady 
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Bulletin IVPR 

 

Bulletin IVPR 7/2022 (Rodinná politika éry normalizácie: fenomén „Husákove deti“) 

 

Než sa zamyslíme nad rodinnou politikou v období 70. a 80. rokov minulého storočia, mali by sme si 

položiť otázku, aké sú ciele rodinnej politiky. Je nejaký rozdiel medzi politikou rodinnou a populačnou? Je 

vôbec dobré zasahovať do niečoho tak súkromného, ako je rodina? A ak áno, potom za akým účelom? 

Autorkou tohto vydania Bulletinu IVPR je PaedDr. Mgr. Klára Vítková Rulíková – česká učiteľka, lektorka 

a odborníčka na rodinu s viacerými deťmi. V rokoch 2008 – 2010 pracovala ako riaditeľka Odboru rodiny 

a dávkových systémov na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR. Je zakladateľkou a predsedníčkou 

českého Klubu dvojčiat a viacerčiat, ako aj autorkou niekoľkých kníh o vývoji a výchove dvojčiat. 

 

Bulletin IVPR 8/2022 (Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2022)  

 

Tento Bulletin IVPR je úvodom rozsiahlejšej štúdie, ktorá je k dispozícii na stránkach 

IVPR: https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022-rastislav-bednarik-

2022/. Bulletin zahŕňa jej úvod, organizáciu sociálnej ochrany a kapitolu financovanie. Stav sociálnej 

ochrany na Slovensku na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej 

únie – MISSOC spracováva doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 

 

 

https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-8-2022-stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022/
https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-8-2022-stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022/
https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022-rastislav-bednarik-2022/
https://ivpr.gov.sk/stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022-rastislav-bednarik-2022/
https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-9-2022-rodina-ako-svojpomocna-ekonomicka-jednotka/
https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-9-2022-rodina-ako-svojpomocna-ekonomicka-jednotka/
https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-7-2022-rodinna-politika-ery-normalizacie-fenomen-husakove-deti/
https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-8-2022-stav-socialnej-ochrany-na-slovensku-situacia-k-1-julu-2022/
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Bulletin IVPR 9/2022 (Rodina ako svojpomocná ekonomická jednotka) 

 

Hovorí sa, že „krv nie je voda“. Toto slovné spojenie vyjadruje históriou overenú skúsenosť, že pokrvní 

príbuzní sú si oveľa bližší než ľudia nezviazaní týmto genetickým putom. Práve tieto putá v rámci širšej 

rodiny príbuzných umožňovali ľuďom v minulosti prekonať existenčne ťažké životné situácie, ktoré život 

prinášal. V septembrovom vydaní Bulletin IVPR v roku 2022 prinášame príspevok od Martina Kahouna. 

Mgr. Martin Kahoun MBA je ekonóm, podnikateľ a pedagóg. Je absolventom Pedagogickej fakulty 

Univerzity Karlovej v Prahe a vyštudoval MBA na The Open University Business School vo Veľkej Británii. 

Predtým pôsobil v oblasti zahraničného obchodu, dnes pôsobí vo vlastnej obchodnej firme. Dlhodobo sa 

zaujíma o ekonomiku a finančné systémy. 

 

Bulletin IVPR 10/2022 (Nočná práca a zmenová práca. Dopady na zdravie a riziká)  

 

Predkladané číslo bulletinu sa zaoberá problematikou nočnej a zmenovej práce, rizík vyplývajúcich 

z tohto spôsobu práce a ich dopadov na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Autorkou je RNDr. 

Miroslava Kordošová, PhD. 

  

https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-9-2022-rodina-ako-svojpomocna-ekonomicka-jednotka/
https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-10-2022-nocna-praca-a-zmenova-praca-dopady-na-zdravie-a-rizika/
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Bulletin IVPR 11/2022 (Aká je skúsenosť s transformáciou zariadení, ktoré vykonávajú sociálnoprávnu 

ochranu detí a sociálnu kuratelu)  

 

 

Ide o výber z rozsiahlejšej štúdie „Vyhodnotenie skúseností s transformáciou zariadení vykonávajúcich 

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Záverečná správa“, Bratislava, 2022. 

Autorkou je Mgr. Darina Ondrušová, PhD. 

 

Bulletin IVPR 12/2022 (Petícia výrobcov sviečok, svietnikov, lámp, lustrov, kandelábrov, ako aj 

výrobcov všetkého, čo súvisí s osvetlením) 

 

V poslednom tohtoročnom vydaní Bulletinu IVPR vám prinášame ironický článok na obhajobu 

slobodného obchodu a nízkych cien – od francúzskeho ekonóma, publicistu, spisovateľa a politika 

Frédérica Bastiata (1801-1850). 

  

https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-11-2022-aka-je-skusenost-s-transformaciou-zariadeni-ktore-vykonavaju-socialnopravnu-ochranu-deti-a-socialnu-kuratelu/
https://ivpr.gov.sk/bulletin-ivpr-12-2022-peticia-vyrobcov-sviecok-svietnikov-lamp-lustrov-kandelabrov-ako-aj-vyrobcov-vsetkeho-co-suvisi-s-osvetlenim/
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Demografie 

Administrativní zdroje dat ve sčítáních lidu se zaměřením na sčítání 2011 v Česku / Robert Šanda. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2022, s. 106-123. 

sčítanie obyvateľov, domov a bytov, sčítanie obyvateľstva, Česká republika, zdroje dát, zdroje dát 
administratívne, prekrytie 

Asistovaná reprodukce v Česku z pohledu přeshraniční reprodukční péče / Adéla Volejníková, Jiřina 
Kocourková. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2022, s. 159-174. 

reprodukcia asistovaná, starostlivosť zdravotná, starostlivosť reprodukčná, starostlivosť reprodukčná 
cezhraničná, dostupnosť 

Bezdetnosť a odkladanie rodenia prvých detí v krajinách Vyšehradskej skupiny / Branislav Šprocha. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2022, s. 139-157. 

bezdetnosť, pôrod prvý, odkladanie, odkladanie materstva, rekuperácia, krajiny V4 

Describing Mortality Differentials from the Perspective of Various Effects on Life Expectancy and 
Life Disparity Using Decomposition Methods: The Case of Czechia / David Morávek, Jitka 
Langhamrová. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2022, s. 201-216. 

úmrtnosť, dĺžka života očakávaná, rozdiely v dĺžke života, metóda dekompozície, dekompozícia, Česká 
republika, Slovensko 

Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covid-19 / Jitka Paloncyová. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2022, s. 124-138. 

pandémia, COVID-19, plány reprodukčné, Česká republika 

Populační vývoj v České republice v roce 2021 / Jana Koukalová. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2022, s. 259-283. 

vývoj populačný, Česká republika, vývoj demografický, populácia, obyvateľstvo, štruktúra veková, 
pôrodnosť, plodnosť, rozvodovosť, úmrtnosť, migrácia 

Povojnové sčítanie ľudu na Slovensku v roku 1919 / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2022, s. 242-258. 

sčítanie obyvateľov, sčítanie, sčítanie povojnové, 1919, Slovensko, obdobie povojnové, 1. svetová vojna 

Projekce ekonomické aktivity osob starších 60 let v Česku do roku 2050 / Ondřej Nývlt. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.3/2022, s. 217-234. 

aktivita ekonomická, projekcie, vek dôchodkový, ľudia starší, ľudia starší na trhu práce, Česká republika 

Role reprodukčního stárnutí v nárůstu porodů císařským řezem v Česku / Eva Waldaufová, Anna 
Šťastná. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2022, s. 91-105. 

pôrody cisárskym rezom, pôrody, pôrod, starnutie reprodukčné, odkladanie pôrodnosti, odkladanie 
plodnosti, odkladanie materstva, vek matky, Česká republika 
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Vládní boj proti pandemii: přehled opatření vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-
19 v Česku v letech 2020 a 2021 / Jitka Slabá. 
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - č.2/2022, s. 175-196. 

pandémia, COVID-19, opatrenia vládne, Česká republika 

 
 

Ekonomické rozhľady 
 

Development of Business Income Tax Revenue (PIT and CIT) in the Visegrad Group Countries (V4) 
and its Redistribution / Michal Bečka, Jana Kajanová, Darina Saxunová. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2022, s. 239-277. 

dane, podnikatelia, daň z príjmu, daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických osôb, príjmy 
daňové, krajiny V4, štáty V4, Višegrádska štvorka 

Governing Major Cities in the Context of New Environmental Challenges / Daneš Brzica. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2022, s. 218-238. 

správa vecí verejných, správa verejná, governance, odolnosť, výzvy, výzvy environmentálne, prostredie 
životné, mestá 

Hierarchical Clustering Based on International Sustainability Indices of EU Countries / Radka 
Repiská, Nora Grisáková, Peter Štetka. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.2/2022, s. 149-170. 

analýza klastrová, indexy udržateľnosti, index HDI, index EPI, Slovenská republika, Holandsko, software 
SAS, krajiny EÚ 

Changes in the Sectoral Structures of the Economy and the Stock Market and the Impact of the 
Covid-19 Pandemic on Accelerating these Processes / Božena Chovancová, Denis Matušovič, 
Katarína Gachová. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2022, s. 278-296. 

odvetvia, HDP, produkt hrubý domáci, štruktúra akciového indexu, technológie nové, Priemysel 4.0, 
internetizácia hospodárstva, internetizácia 

Inflation Dynamics in the Czech Republic: New Evidence on the Cost-Based Hybrid New 
Keynesian Phillips Curve / Jakub Szabó, Peter Jančovič. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.2/2022, s. 129-148. inflácia, dynamika, očakávania, 
Česká republika 

Is Industry 4.0 a Revolutionary or Evolutionary Change? Analysis of Chosen Economic Indicators 
for Slovak and Czech Economy / Peter Marinič. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.2/2022, s. 171-193. Priemysel 4.0, produktivita práce, 
mzdy, tvorba kapitálu hrubého fixného, kapitál hrubý fixný 

Strategy of Ethical Approach in Neuromarketing in Terms of Marketing Research / Róbert Hula. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.2/2022, s. 105-128. stratégie, prístup etický, etika, 
marketing, neuromarketing, prieskum marketingový, prieskum trhu 

Survey Perception of Pitfalls of Teaching Economics from the Point of View of Students and 
University Graduates in the Czech Republic / Lenka Farkačová. 
In: Ekonomické rozhľady. - ISSN 0323-262X. - č.3/2022, s. 198-217. ekonómia, mikroekonómia, 
makroekonómia, vzdelávanie, úloha učiteľa, študenti, univerzity, školy vysoké 
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Ekonomický časopis 

A New Evidence of the Relationship between Cryptocurrencies and other Assets from the COVID-
19 Crisis / Zdravka Aljinović, Tea Šestanović, Blanka Škrabić Perić. 
In: Ekonomický časopis. - ISSN 0013-3035. - č.7-8/2022, s. 603-621. 
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Jak covid-19 ovlivnil vývoj sociálních příjmů obyvatelstva? / Ladislav Průša, Jiří Horecký. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.4/2022, s. 17. 
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Jak snížit účty na energie na praní až o 70 % při zachování stejné kvality / Ivo Duchoň. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.10/2022, s. 20-22. 
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Jak vnímáte toho, komu poskytujete službu? / Denisa Sapíková, Václav Voltr. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.10/2022, s. 16-17. 
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Koncept Smyslové aktivizace přirozeně orientuje s úctou, respektem a láskou / Hana Vojtová. 
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Koncept Smyslové aktivizace začíná. Přijetí s úctou, respektem a láskou / Hana Vojtová. 
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Meditace zaměřená na řešení v kontextu sociální práce / Daniel Žákovský, Leoš Zatloukal. 
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Meditace zaměřená na řešení v kontextu sociální práce - práce s nepříjemnými prožitky : 2. díl / 
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Posttraumatická stresová porucha / Martina Venglářová. 
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Používání kamer v domácím prostředí / Libor Vašíček, Matúš Baliak. 
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Používání kamerových systémů v pobytových sociálních službách / Barbora Matějková. 
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Program Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách podporuje vzdělávání v oblasti 
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Raná péče - podpora rodin dětí s autismem. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.6-7/2022, s. 16-17. 
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Role sociální práce v tématu přípravy na zletilost dospívajících / Josef Smrž. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.5/2022, s. 32-33. 
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Sebevražedné aktivity u psychických poruch : 1. díl / Helena Kučerová. 
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správanie suicidálne, aktivity samovražedné, samovraždy, poruchy psychické, poruchy duševné, 
osamelosť, štýl životný 

Senioři a zdravý životní styl / Marie Nejedlá. 
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Skončení pracovního poměru problematického zaměstnance / Libor Vašíček, Šárka Vašíčková, 
Matúš Baliak. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.10/2022, s. 34-35. 
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Smrtelné hříchy současné sociální politiky v oblasti sociálních služeb / Pavel Čáslava. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.8-9/2022, s. 14-16. 
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Smyslová aktivizace společně, pro děti a seniory / Hana Vojtová. 
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Smysluplná aktivizace aneb Smyslová aktivizace s úctou, respektem a láskou / Hana Vojtová. 
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Tradiční čínská medicína - pomocník při řešení zdravotních problémů / Lenka Nováková. 
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Vedení rozhovoru s malým klientem sociálne-aktivizační služby / kol. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.4/2022, s. 24-25. 
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Zastoupení členem domácnosti / Eliška Mocková, Zuzana Durajová. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.5/2022, s. 20-21. 
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Zdravotní sestry na vzestupu / Martin Mana. 
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - č.6-7/2022, s. 26-28. 
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Zkušenosti z pomoci rodinám dětí s postižením z Ukrajiny / Jitka Barlová. 
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Zůstat v okně: tipy pro práci s podnapilými klienty / Pavel Nepustil. 
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Dosah pandémie COVID-19 na zmeny v nákupnom správaní spotrebiteľov na Slovensku / Katarína 
Čuláková, Kristína Bilková, František Križan, Katarína Danielová, Petra Hencelová. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.5/2022, s. 385-411. 
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nakupovanie, Slovensko 

Euroskeptické projevy českých politických stran / Dominik Gřešák. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.3/2022, s. 189-216. 

Česká republika, strany politické, euroskepticizmus, Európska únia 

How Do Today´s Czech Adults Split the Household Chores? On the Relationship between 
Attitudes and Behaviour / Beatrice-Elena Chromová Manea, Petr Fučík. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.4/2022, s. 325-351. 
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Interpretativní sociologie zvířat? K možnostem pojetí zvířat jako sociálních aktérů z pohledu 
rozumějící sociologie Maxe Webera / Dušan Janák. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.5/2022, s. 412-436. 
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metodológia sociálnych vied 

Jednodetnosť a ženy s jedným dieťaťom na Slovensku. Ktoré ženy majú "len" jedno dieťa? / 
Branislav Šprocha, Pavol Tišliar. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.5/2022, s. 464-497. 
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Malé obce či veľké mestá - kde majú bližšie k svojim občanom? Geografia legitimity moci po 
komunálnych voľbách / Martin Plešivčák, Michal Klobučník, Ján Buček, Vladimír Bačík. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.3/2022, s. 217-243. 
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Rozdíl v odměňování žen a mužů, efekt rodičovství a prekarity / Kristýna Pospíšiová, Marta 
Vohlídalová. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.3/2022, s. 244-277. 
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Social Jetlag in the Context of Work and Family / Michaela Kudrnáčová, Dana Hamplová. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.4/2022, s. 295-324. 
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The Role of Residence Location in the Spatio-Temporal Walking Patterns of Adolescents: A Case 
Study in the Post-Socialist Town of Banská Bystrica (Central Slovakia) / Katarína Rišová. 
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Vliv socioekonomických faktorů na dočasnou pracovní neschopnost v České republice v letech 
2009-2019 / Albína Malinová. 
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - č.5/2022, s. 437-463. 
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Gender a změny v dělbě práce v domácnostech s dětmi v době pandemie covidu-19 / Hana 
Hašková, Radka Dudová, Lenka Formánková, Hana Maříková, Libora Oates-indruchová, Markéta 
Švarcová, Marta Vohlídalová. 
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Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie 
covidu-19 / Blanka Nyklová, Dana Moree, Vanda Maufras Černohorská. 
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Pandemie jako sociologický problém: individuum, péče a proměny domova / Anna Durnová, 
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Práce z domova, konflikty mezi prací a rodinou a kvalita partnerství v době pandemie covidu-19 / 
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Proč učitelky nechodí na ošetřovačku? Emoční strategie, mikropolitiky a sebepojetí učitelek s 
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"Všechno stejný, všechno zastavený": Karanténa v "domově" pro lidi označené za postižené / 
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