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Obdobie štúdia 
predmetu: 
3. r. / LS 

Forma výučby:  prednáška  
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:    –         Za obdobie štúdia: 8  

Počet kreditov 

5 

Podmieňujúce predmety:  Úvod do sociálnej politiky 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie: test 
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
1. Poskytnutie informácií a základných teoretických i praktických poznatkov o politike zamestnanosti a o politike 
trhu práce.  
2. Obsahom je  systematický výklad medzinárodného i európskeho trhu práce, vrátane národnej, regionálnej a 
lokálnej úrovne. Základnú istotu pre človeka predstavuje príjem zo zárobkovej činnosti. 
3. Špecifickým cieľom je pochopiť miesto i úlohy úradu PSVR pri zabezpečovaní ústavou garantovaného práva 
občana na prácu, ako právo na prístup k zamestnaniu. 
4. Na modelových situáciách sa prakticky naučiť riešiť situáciu klienta, vedúci k sprostredkovaniu zamestnania, 
aby sa vedel správne rozhodovať sám pri svojom pracovnom vzťahu. 
Stručná osnova predmetu: 

1. Politika zamestnanosti a politika trhu práce. 
2. Trh práce. 
3. Nezamestnanosť. 
4. Postavenie rizikových skupín na trhu práce. 
5. Ekonomické, sociálne a  psychologické dôsledky nezamestnanosti. 
6. Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce. 
7. Dlhodobá nezamestnanosť a jej faktory. 
8. Riešenia nezamestnanosti  Sociálna práca s nezamestnanými a sociálne poradenstvo. 

 Povinná literatúra: 
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Ústava SR č. 460/1992 Zb. 
Európska sociálna charta (revidovaná) 
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KEŠELOVÁ, D. 2009.  Znevýhodnené skupiny na trhu práce. Zamestnávanie a zamestnateľnosť. Bratislava, 2009 
KUCHAŘ, P. 2007. Trh práce. Sociologická analýza. Praha : Karolinum 2007 
RIEVAJOVÁ, E. a kol. 2003. Teória a politika zamestnanosti. Bratislava : Ekonóm, 2003. 
MAREŠ, P. 2002. Nezaměstnanostjakosociální problém. 3. rozš. vyd., Praha : SLON, 2002. 
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Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 
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