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Informačný list predmetu 
 
Forma štúdia predmetu: externá Typ štúdia: bakalárske 

Kód 
 

Názov predmetu:  Sociálna politika 

Študijný  odbor: 7761 Sociálna práca                     
Študijný program: Sociálna práca 
Garantuje:  
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

Zabezpečuje: 
Katedra sociálnej práce, externá forma štúdia 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
2. r. / ZS 

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

Počet kreditov 

6 

Podmieňujúce predmety:  Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce 
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
Priebežné hodnotenie:  test 
Záverečné hodnotenie: skúška 
Cieľ predmetu:   
Získať vedomosti o súčasnej sociálnej politike, jej typoch, možnostiach riešenia konkrétnych sociálnych udalostí, 
o možných trendoch v sociálnej politike, regionálnej i európskej sociálnej politike. 
Stručná osnova predmetu:  
1. Základné pojmy: sociálna politika, sociálny štát, sociálne zabezpečenie (sociálne poistenie, sociálna podpora, 

sociálna pomoc), subjekty a objekty sociálnej politiky, predmet sociálnej politiky 
2. Princípy, nástroje a funkcie sociálnej politiky; spôsoby financovania sociálnej politiky, daňová politika 
3. Sociálne udalosti (zdravie, choroba a invalidita; staroba; chudoba; nezamestnanosť; dezintegrácia) 
4. Welfare State: definičné znaky (dekomodifikácia, redistribúcia, sociálne práva) a základné hodnoty (pozitívna 

sloboda, sociálna rovnosť, solidarita) 
5. Historický vývoj sociálnej politiky v Európe a vo svete - starovek, stredovek, novovek, 19. a 20.storočie 

(Nemecko, Veľká Británia, Švédsko); Bismarck, Keynes, Beveridge, Myrdal, koncepcia Folkhemmet, sociálno-
trhové hospodárstvo, globalizácia a kríza sociálneho štátu  

6. Ľudské práva ako východisko sociálnej politiky, koncepcia T. H. Marshalla, Všeobecná deklarácia ľudských 
práv (1948), generácie ľudských práv 

7. Aktuálne filozofické teórie sociálnej politiky: utilitarizmus, egalitárny liberalizmus (J. Rawls), komunitarizmus, 
neomarxizmus; sociálna náuka cirkvi, pápežské encykliky 

8. Politické ideológie vo vzťahu k sociálnej politike (pravica verzus ľavica, liberalizmus verzus konzervativizmus)  
9. Klasifikácia sociálneho štátu podľa Espinga-Andersena, Titmussa a Boboliho 
10. Sociálna politika na Slovensku – historický vývoj, transformácia po roku 1989 a súčasnosť 
 Povinná literatúra: 
BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany : PN Print, 2009.  
Odporúčaná literatúra:  
TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologiesociální politiky. Praha : Portál, 2010. 
BLAHA, Ľ. 2009. Späť k Marxovi? (sociálny štát, ekonomická demokracia a teória spravodlivosti). Bratislava : 

Veda, 2009., s. 28-112. 
KREBS, V. 2005. Sociální politika. Praha : ASPI, 2005 
POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha : SLON, 1995.  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
 slovenský 

Podpis garanta  a dátum poslednej úpravy listu       
2.9. 2013 



 


