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Zánik Česko-Slovenska a štvrťstoročie slovenskej štátnosti

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Oslavovanie česko-slovenskej štátnosti                  
po Nežnej revolúcii. Politický základ a 
predpoklady pre ústavné rozdelenie štátu. 
Kulminácia ústavno-legislatívneho procesu 
zániku ČSFR. Rámce novembrovej 
transformácie samostatnej SR. Príprava 
Slovenska na vstup a členstvo v Európskej               
únii. Predsedníctvo Slovenskej republiky                      
v Európskej únii. Vybrané pohľady a 
rozdelenie ČSFR a jeho význam po rokoch.                          
Slovenská súčasnosť po štvrťstoročnom vývoj
i štátu..



Political System of the Slovak Republic

Mgr. Marián Bušša, PhD. 

Komunistické dedičstvo a zmena režimu.                 
Základné práva a slobody z politického 
hľadiska. Zákonodarná moc. Výkonná moc. 
Slovenský stranícky systém. Súdnictvo a 
ústavný súd. Občianska spoločnosť
na Slovensku.



Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu v Slovenskej 

republike

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 

Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej 
náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov                            
extrémizmu a výchovy k demokratickému                              
občianstvu. Analýza rámcových učebných plánov a 
vzdelávacích štandardov pre predmet  občianska         
náuka z pohľadu mediálnych štúdií. Meranie       
postojov a predsudkov učiteľov k vybraným                           
sociálnym skupinám. Občianska výchova                                 
so zameraním na domácu  politiku: Schmittov
pojem politična, praktické skúsenosti   s priamou 
demokraciou  na lokálnej úrovni, európsky                             
orientovaná komunálna politika ako predpoklad                                  
cezhraničnej  spolupráce. Občianska výchova                                     
so zameraním na mediálnu gramotnosť.                                             
Občianska výchova so zameraním na zahraničnú  
politiku: nemecko-ruské vzťahy v kontexte krízy 
na Ukrajine, politická elita súčasného Kazachstanu 
a jej vplyv na vnútropolitický vývoj.



Aktuálne otázky európskej politiky II

Zborník príspevkov z odborného seminára

Ústrednou témou vedecko-odborného seminára 
bolo poukázať na aktuálne otázky a problémy EÚ 
a diskutovať o možnostiach ich riešenia a prognóz
ach ich vývoja. Seminár bol zameraný najmä                 
na otázky demokracie v EÚ, postavenie SR v EÚ, 
význam a úlohu Európskej únie v medzinárodnej      
politike a európsku politickú komunikáciu



Rozpoznávanie nenávistných a extrémistických prejavov v 

prostredí mládeže

Verbálny prejav a jeho zmeny prítomné u jedinca 
v dôsledku jeho radikalizácie a inklinácie 
k extrémizmu. Správanie a jeho zmeny prítomné  
u jedinca v dôsledku jeho radikalizácie a inklinácie 
k extrémizmu. Neverbálne prejavy jedincov 
v procese radikalizácie.

Mgr. Ivan Moravčík, Mgr. Pavol Struhár, PhD.



Kaplnka svätej Heleny, Považská Bystrica

Publikácia zachytáva dejiny Kaplnky svätej Heleny 
v Považskej Bystrici.

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.



Aplikácia výpočtových a experimentálnych metód v gumárenskom 

priemysle

Výpočtové modelovanie. Metóda konečných 
prvkov v lineárnej statike. Metóda konečných 
prvkov v lineárnej dynamike. Všeobecná 
formulácia optimalizačného problému. Diagnostika 
chýb v autoplášťoch motorových vozidiel. Prehľad 
experimentálnych metód používaných pri kontrole 
autoplášťov. Teória plánovaného experimentu.      
Analýza gumárenských vzoriek pri cyklickom 
zaťažení.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD., doc. Ing. Ján Vavro, PhD.



Machine Modelling and Simulations 2019

BOOK of ABSTRACTS

24. slovensko-poľská vedecká konferencia 
s medzinárodnou účasťou na tému Modelovanie a  
simulácie strojov 2019.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD., doc. Ing. Ján Vavro, PhD.



Termické vlastnosti lítnokremičitých skiel

Monografia predstavuje prehľad z oblasti            
termickej stability vybraných lítnokremičitých skiel 
s rôznym obsahom oxidov kovov voči kryštalizácii.  
Tiež sú v práci uvádzané aj štruktúrne vlastnosti    
pripravených vzoriek. Ďalej sú navzájom             
porovnané a charakterizované lítnokremičité
sústavy s obsahom oxidu titaničitého pripravené 
metódou sól-gel a konvenčným spôsobom.

Ing. Katarína Moricová, PhD.



English for Social and Economic Studies I.

Učebnica obsahuje 14 lekcií zameraných                                      
na tematické celky, systém vysokoškolského 
vzdelávania u nás a v zahraničí, mobilitu              
študentov v rámci programu Erasmus, pracovné                     
ponuky, možnosti hľadania si práce, postupy                             
pri písaní oficiálnych dokumentov ako životopis a     
žiadosť do zamestnania. Ďalšie témy sú pracovný 
pohovor, globalizácia, kultúra a komunikácia,       
história Európskej únie a vstup Slovenska do EU.

PhDr. Elena Delgadová, PhD., PhDr. Zuzana Fischerová,PhD.,                                    

Mgr. Monika Gullerová, PhD., Mgr. Emília Prekopová



English for Social and Economic Studies Pre-Intermediate

Učebnica obsahuje 6 lekcií zameraných 
na tematické celky, systém vysokoškolského 
vzdelávania u nás a v zahraničí, mobility študentov
, pracovné ponuky, možnosti hľadania si práce, 
postupy pri písaní oficiálnych dokumentov ako     
životopis a žiadosť do zamestnania. Cieľom 
učebnice je sprostredkovať potrebnú slovnú 
zásobu, zopakovať a precvičiť relevantné 
gramatické javy vyskytujúce sa v jednotlivých 
kapitolách a pripraviť poslucháčov na komunikáciu 
v oblasti študovaného programu.

PhDr. Miroslav Fašanok. PhD. 



Mikroekonómia: Testy a príklady 

Trh a trhový mechanizmus, trhová rovnováha a    
zásahy štátu do trhového mechanizmu. 
Mikroekonomická teória spotrebiteľa, 
racionálne správanie spotrebiteľa. 
Rozpočtové obmedzenie spotrebiteľa, rovnováha 
spotrebiteľa. Formovanie individuálneho dopytu,   
trhový dopyt. Elasticita dopytu a ponuky. Základné 
východiská pre analýzu firmy. Produkčné funkcie 
z mikroekonomického aspektu. Náklady a príjmy     
firmy. Dokonalá konkurencia a rozhodovanie firmy 
o výstupe. Nedokonalá konkurencia a 
rozhodovanie firmy o výstupe. Trh výrobných       
faktorov.

Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD.



Základy ekonómie

Ekonomické teórie a ich vývoj. Úvod do ekonómie. 
Mikroekonomická stránka súčasnej ekonómie. 
Makroekonomická stránka súčasnej ekonómie. 
Svetová ekonomika.

Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Jana Masárová, PhD., Ing Eva Koišová,PhD.

, MBA, Ing. Karol Krajčo, Ing. Marcel Kordoš, PhD.



Dve tváre migrácie

Migrácia ako ekonomický jav: východiská charakte
ristika, problémy. Ekonomické dôsledky emigrácie 
zo Slovenska do zahraničia. Ekonomické dôsledky  
imigrácie na Slovensko zo zahraničia

Ing. Magdaléna Tupá, PhD., doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. 



Personálny manažment

Spôsoby vnímania informácií v závislosti 
od okolností. Organizačná štruktúra a jej vplyv. 
Pracovné skupiny a tímy. Personálne riadenie        
zamerané na schopnosti. Komunikácia kooperácia. 
Získavanie zamestnancov. Inzercia. Personálna                 
anamnéza a dokumenty. Výberové interview, 
rozhovor s kandidátom. Hodnotenie pracovníkov. 
Motivácia. Odmeňovanie. Vzdelávanie 
zamestnancov. Životná kariéra, profesionálna                        
dráha. Strategické riadenie ľudských zdrojov. 
Kultúra firmy. Riadenie multikultúrnych tímov.

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.



Matematika I. v príkladoch

Prehľad a doplnenie učiva stredoškolskej 
matematiky. Algebraické výrazy a ich úpravy. 
Postupnosť. Reálna funkcia jednej reálnej 
premennej. Derivácie funkcie jednej reálnej 
premennej. Limita funkcie jednej premennej.                            
Priebeh funkcie.

RNDr., Ing. Dagmar Petrušová, PhD.



Psychológia práce

Psychológia práce, vznik a história. Predmet 
psychológie práce. Činnosť, práca, pracovná 
činnosť, povolanie a profesia. Profesiografia, 
funkciografia, psychická pracovná spôsobilosť. 
Výkon a výkonnosť. Únava, monotónia, saturácia, 
preťaženie. Motivácia a pracovná motivácia.        
Optimalizácia pracovného prostredia.

PhDr. Eva Živčicová, PhD.



Makroekonómia-teória, príklady, grafické úlohy a testy

Ekonómia. Makroekonómia. Výkonnosť ekonomiky. 
Makroekonomická rovnováha v modeli AD-AS. 
Ekonomický rast. Peňažný trh. Inflácia. Trh práce, 
zamestnanosť a nezamestnanosť. Spotreba. 
Makroekonomická rovnováha v modeli IS-LM. 
Mundell-Flemingov model.

Ing. Jana Masárová, Ing. Karol Krajčo



Podnikové financie : Praktikum

Základné kategórie využívané pri finančnom        
rozhodovaní. Vlastný kapitál získaný z interných 
zdrojov. Externé zdroje financovania podniku. 
Úvod do finančnej analýzy podniku.

.

Ing Eva Koišová,PhD., MBA, Ing. Katarína Kráľová, PhD., Ing. Jana        

Sochuľáková, PhD.,  



Synergia [katalóg z výstavy]

Katalóg prác študentov študijného programu       
Textilná technológia a návrhár, Oddelenie           
priemyselného dizajnu, Katedra materiálového      
inžinierstva FPT v Púchove

.



Tradície a technológie [katalóg z výstavy]

Výstava semestrálnych prác študentov        
študijného programu študijného programu 
Textilná technológia a návrhárstvo



Hyperbarická oxygenoterapia: využitie z pohľadu nelekárskych       

zdravotníckych odborov

RnDr. Zdenka Krajčovičová PhD., PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.,    

PhDr. Iveta Matišáková, PhD. 

Hyperbarická oxygenoterapia: základné     
princípy, indikácie a kontraindikácie.          
Využitie hyperbarickej oxygenoterapia v     
liečbe porúch sluchu. Chronické rany v      
kontexte hyperbarickej oxygenoterapie.     
Diabetické neuropatia z aspektu              
hyperbarickej oxygenoterapie.Cievna
mozgová príhoda v kontexte hyperbarickej
oxygenoterapie. Využitie dychovej           
gymnastiky v hyperbarickej oxygenoterapii. 
Možnosti aplikácie hyperbarickej
oxygenoterapie v onkológii- prezentované 
na príklade terapia karcinómu prsníka.     
Hyperbarická oxygenoterapia: typy dát      
a možnosti ich štatistického sparacovania


