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Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: skúška 

 

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu Aplikovaná sociálna politika je poskytnúť  informácie 
o pojmoch a o podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, na európskom kontinente a na 

národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Východiskom je výklad o stratégiách a metódach 
sociálnych reforiem, oboznámenie sa s priebehom sociálnej reformy a so súčasným aktuálnym 
systémom sociálnej ochrany v Slovenskej republike, ako aj s jednotlivými oblasťami sociálnej 
politiky (sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie). Súčasťou výkladu sú aj 
vybrané odvetvia sociálnej politiky, a to bytová politika, rodinná politika, komunálna politika 
a vzdelávacia politika atď.). Predstaviť sociálnu politiku v prameňoch a v medzinárodnoprávnych 
dokumentoch medzinárodných organizácií, ako aj vo vybraných krajinách Európskej únie a 
poukázať na trendy v európskej sociálnej politike. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Pojem a podstata aplikovanej sociálnej politiky. Sociálna politika a sociálna práca 
Sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie a jeho piliere (poistenie, podpora, pomoc) 

2. Sociálna politika a hospodárska politika 
Svetový sociálny, politický, ekonomický a kultúrny poriadok 
3. Svetová sociálna politika, európsky sociálny model (Medzinárodné sociálne právo, Európske 

sociálne právo a európsky sociálny model, Svetová a európska sociálna a právna kultúra) 
Trendy vo svetovej a v európskej sociálnej politike, Globalizácia, europeizácia.  
Organizácia Spojených národov. Medzinárodná organizácia práce. Rada Európy.  
Európska únia a sociálna politika. Inštitúcie Európskej únie. Stratégia Európa 2020 

4. Štát a sociálna politika, deetatizácia, deregulácia, decentralizácia, regionalizácia 
Sociálny štát, funkcie, typológia, modely sociálnej politiky, sociálne inštitúcie 
Národná a regionálna sociálna sféra, neštátne subjekty, tretí sektor, dobrovoľníctvo. Nadácie, 
občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie 
5. Nástroje sociálnej politiky, Riadenie a správa v sociálnej politike, Plánovanie a programovanie 
Zdroje, spôsoby a techniky financovania sociálnej politiky 
Sociálna kohézia, sociálna inklúzia, flexikurita, subsidiarita 

Sociálne reformy v postkomunistickej Európe 
Slovenská sociálna reforma, transformácia sociálnej sféry Slovenskej republiky 
7. Aplikovaná sociálna politika 

Aktuálna sociálna politika Slovenskej republiky. Sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, sociálna 
pomoc, sociálna podpora 
8. Dôchodková politika, demografia, starnutie a migrácia. Migračné politiky 
9. Participácia a účasť v sociálnej politike 
Sociálne partnerstvo, tripartizmus, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy 

10. Rodinná politika, populačná politika, bytová politika, ochrana menšín a osobitných skupín 
občanov 
11. Zdravotná politika, choroba, invalidita, pracovná neschopnosť 
12. Chudoba, hmotná núdza, typológia chudoby, sociálne riziká 
13. Politika zamestnanosti a politika trhu práce 
14. Vzdelávanie a politika v oblasti školstva 

15. Podniková sociálna politika a podniková sociálna práca. Mzdová politika. Pracovnoprávne 

vzťahy a sociálna práca. Právna zodpovednosť sociálneho pracovníka  
16. Mýty a realita v sociálnej politike, asociálna politika a asociálna práca, extrémna sociálna 
politika 
Vyhľadávanie prameňov, globálny sociálny informačný systém (NATLEX, EurLex, MISSOC, DIS, 
JASPI) 

Komentár [OB1]: Zahrnúť mediáciu, 

probácu, sociálno právnu ochranu, 

dopravné služby, sociálne štipendiá, atď 
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