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Ekonómia práce a ľudského kapitálu 3 LS 2.,3.r./1.st. 2/0 
Ing. Roman Klimko, 

PhD. 
všetky NHF 

Ekonómia práce a ľudského kapitál 
 (v anglickom jazyku) 

3 LS 2.,3.r./1.st. 2/0 
Ing. Roman Klimko, 

PhD. 
všetky NHF 

Ľudské zdroje a personálny manažment 
(v anglickom jazyku) 

5 ZS 2.,3.r./1.st. 2/2 
doc. PhDr. Mária 
Antalová, PhD. 

všetky NHF 

Simulátor pracovných pohovorov 3 ZS 2.,3.r./1.st. 0/2 
Ing. Eva Pongrácz, 

PhD. 
všetky NHF 

Vybrané problémy sociálnej politiky 
(v anglickom jazyku) 

6 LS 2.,3.r./1.st. 2/2 
Ing. Andrej Přívara, 

PhD. 
všetky NHF 

 

Ekonómia práce a ľudského kapitálu: V rámci tohto semináru študenti získajú hlboké vedomosti o tom, ako verejná politika ovplyvňuje podmienky 

a spôsoby interakcií trhu práce a rôznymi populačnými procesmi. Skúmané budú súčasné teoretické prístupy ako aj verejné politiky vo vzťahu k inštitúciám 

trhu práce, aktívnym politikám trhu práce, systému sociálneho zabezpečenia a penzijnému systému, starnutiu populácie a dôchodkom, vzdelávaniu, 

migrácii, integrácii a diskriminácii na trhu práce, fertilite a rodine. 

Ľudské zdroje a personálny manažment (v anglickom jazyku): The goal is for students to deep capabilities in selected areas of the personnel management 

and the human resource management, emphasizing in new forms of organizational behavior considered as priority in: the learning organization, the 

knowledge organization and the creative organization. 

Simulátor pracovných pohovorov: Študenti sa oboznámia s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce. Získajú teoretické ako aj praktické skúsenosti 

s pracovným pohovorom. Lepšie porozumejú procesu výveru zamestnancov zo strany zamestnávateľa. Budú schopní uplatňovať vedomosti a zručnosti pri 

pracovnom pohovore. 



Vybrané problémy sociálnej politiky (v anglickom jazyku): Provide the latest theoretical and practical knowledge about the social policy in SR and other EU 

countries. Present new approaches to defining the role of state, demographic trends in the EU countries and their impact on social sphere, flexicurity policy, 

social inclusion, fundamentals of housing and learning policies, individual aspects of quality of life, as well as current problems in health system. 


