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1. Trajektória vývoja manažmentu a špecifiká manažmentu znalostí. Klasická teória 

manažmentu, škola ľudských zdrojov a vzťahov, moderná teória manažmentu, 

pragmatizmus, japonský manažment. Manažment znalostí a jeho dôležitosť v 21. 

storočí. Chaos manažment. 

2. Time manažment. Význam time manažmentu v práci manažéra. Prednosti 

využívania time manažmentu v bežnom živote. Etapizácia jednotlivých generácií 

time manažmentu. Základné techniky time manažmentu. Princípy efektívneho 

time manažmentu. 

3. Sociálno-ekonomické predpoklady rozvoja sociálnej ekonomiky. Vývoj občianskej 

spoločnosti vo väzbe na iniciatívy sociálnej ekonomiky. Implementácia a trendy 

sociálneho podnikania v EÚ a na Slovensku. Alternatívne modely sociálnej 

ekonomiky. Spoločenská zodpovednosť jednotlivcov a podnikov. Medzisektorová 

spolupráca sociálnej inklúzie. 

4. Kvalita života – jej štruktúra, determinanty a prístupy ku kvantifikácii. Vzťah kvality 

života k sociálnej kvalite. Faktory sociálnej kvality a ich vzájomná previazanosť. 

5. Trh práce. Ekonomický model fungovania trhu práce. Vývojové tendencie, vplyv 

globalizačných procesov na trh práce.  Segmentácia na trhu práce. Flexibilita a 

flexiistota na trhu práce. Mobilita a migrácia, migračná politika. Produktivita práce, 

faktory, meranie. 

6. Politika zamestnanosti a politika trhu práce, vymedzenie, ciele, faktory. Nástroje 

politiky zamestnanosti. Európska stratégia zamestnanosti, etapy vývoja, kľúčové 

dokumenty. Stratégia Európa 2020. Ciele a usmernenia pre politiky 

zamestnanosti členských štátov EÚ. Národná stratégia zamestnanosti SR, 

kľúčové oblasti. 

7. Vývoj európskej sociálnej politiky. Európsky sociálny model, jeho kritika a   

budúcnosť. Nordický, anglosaský, kontinentálny, stredomorský sociálny model. 

Sociálny model postkomunistických  krajín. Rodinná politika vo vybraných 

európskych krajinách. Bytová politika vo vybraných európskych krajinách a jej 

vzťah k mobilite pracovnej sily. 



8. Sociálne nerovnosti v zmenených socioekonomických podmienkach. Prejavy 

nerovností a determinanty ich zmien. Nerovnosť a ekonomický rast. Príjmová 

polarizácia spoločnosti, meranie príjmových nerovností a opatrenia na ich 

znižovanie. 

9. Sociálna práca ako praktická činnosť a teoreticko-aplikačná vedná disciplína. 

Subjekt a objekt sociálnej práce. Druhy sociálnej práce. Metódy sociálnej práce. 

Sociálna práca ako operačný nástroj v systéme sociálnej pomoci.  

10. Modely financovania a organizácie zdravotnej starostlivosti. Spôsoby 

financovania zdravotnej starostlivosti. Zdroje financovania zdravotníctva. 

Zdravotné poistenie, jeho princípy a špecifiká. Výhody a nevýhody jednotlivých 

typov systémov zdravotníctva. 
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