
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Politika zamestnanosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium odbornej literatúry (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 5 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník,  letný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie bude absolvovanie  písomného textu. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať 

vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia 

C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-61 %. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Študent zvládne základné teoretické i praktické poznatky politiky zamestnanosti a politiky trhu práce. Naučí sa 

využívať získané poznatky pre činnosť v sociálnej správe  a osobitne pre výkon sociálnej práce.  Predmet 

poskytne znalosti o úlohe práce a zamestnanosti pre sociálny rozvoj. Študent sa naučí poznať, využívať 

a tvoriť nástroje, programy a plány v oblasti zamestnanosti potrebné pre sociálnu prácu. Nadobudnuté 

poznatky mu poskytnú predpoklad pre zvládnutie problematiky zamestnanosti na rôznych úrovniach (lokálnej, 

regionálnej, národnej i vyššej). 

Stručná osnova predmetu:  
- Politika zamestnanosti a politika trhu práce 

- Trh práce 

- Nezamestnanosť 

- Postavenie rizikových skupín na trhu práce 

- Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti 

- Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce na jednotlivých stupňoch riadenia. 

- Možnosti riešenia nezamestnanosti lokálne, regionálne, celoštátne a medzinárodne (s dôrazom na EÚ). 

- Sociálna ekonomika, sociálne podnikanie a sociálne zodpovedné podnikanie. 

- Využívanie grantov, iniciatív, programov a iných nástrojov na zvýšenie zamestnanosti. 

Odporúčaná literatúra:  
HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra:  UKF, 2013.  

ISBN 978-80-558-0256-5 

Social Economy and Social Entrepreneurship (2013, Brusel : Európska komisia, ISBN 978-92-79-26866-3 

JUSKO, P., HALÁSKOVÁ R. 2012. Politika zamestnanosti. Banská Bystrica : UMB, 2012. ISBN 978-80-557-

0339-8.  

HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-8132-031-6. 

STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika. Bratislava : Sprint, 2011. ISBN 978-80-89393-28-2 

KEŠELOVÁ, D. 2009.  Znevýhodnené skupiny na trhu práce - Zamestnávanie a zamestnateľnosť. Bratislava : 

Inštitút pre výskum práce a rodiny, ISSN 1336-7153 

RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2009. Trh práce a politika zamestnanosti. Bratislava : Ekonóm, 2009.  

ISBN 978-80-225-2878-8 

TKÁČ V. 2008. Základy práva a služby zamestnanosti. Nitra : UKF, 2008.  

KORIMOVÁ, G. A kol. 2007. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica : Kopernikus, 2007.  

ISBN 978-80-89288-14-4. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.,  

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc., doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.   

PhDr. Vojtech Ružička, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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