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Epidemiológia infekčných chorôb v praxi

Prof., Mudr., Mária Štefkovičová, PhD. MPH., Litvová, Slávka

Vysokoškolská učebnica má za cieľ študentom     

verejného zdravotníctva, prípadne iných odborov  

jednoduchým spôsobom - formou cvičenia           

na príkladoch umožniť získať vedomosti                

a zručnosti pri epidemiologickom vyšetrovaní,         

evidencie a hlásenia prenosných ochorení,           

epidemiologických postupov vykonávaných pri     

surveillance prenosných ochorení.



Latinská medicínska terminológia

PhDr. Soňa Bučková

Učebnica tvorí základ pre povinné štúdium           

latinského jazyka nelekárskych zdravotníckych   

programov. Každá lekcia obsahuje gramatický    

výklad, na ktorý  nadväzujú termíny programu     

LVMZ, menej anatomické a klinické termíny,        

v malej miere i farmaceutické termíny                   

precvičované rôznymi spôsobmi. Základom        

učebnice je slovná zásoba prispôsobená             

časovým možnostiam. Príloha obsahuje              

slovensko-latinsko-grécky slovník                        

najpoužívanejších medicínskych termínov.



Návrh metodických listov pre učiteľov občianskej  náuky na stredných 

školách v Slovenskej republike             

doc. Marcel Lincényi

Publikácia je venovaná pedagógom, študentom          

stredných škôl ako aj laickej verejnosti ktorí majú        

záujem zlepšiť svoje poznatky o tom ako funguje        

spoločnosť.



Od novembrových udalostí po slobodné voľby

doc., PhDr., Janas Karol, PaeDr., PhD.

Autor v monografii mapuje politické dianie,         

politické procesy ako aj transformáciu verejnej    

správy v   meste Považská Bystrica v rokoch     

1989-1990



Vplyv INDUSTRY 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest

doc., Ing., Grenčíková, Adriana, PhD.

Súvislosti vzniku štvrtej priemyselnej revolúcie a 

súčasný stav. Priemysel 4.0 na Slovensku a       

očakávané trendy v zamestnávaní. 



Podnikové hospodárstvo – príklady a prípadové štúdie

Ing., Sochuľáková Jana, PhD., Ing., Kráľová Katarína, PhD.

Publikácie je výsledkom práce pedagógov 

pôsobiacich na Katedre ekonómie a ekonomiky 

FSEV TnUAD v Trenčíne. Základným cieľom 

autoriek bolo poskytnúť študentom učebnú 

pomôcku, ktorá im bude slúžiť ako učebný 

materiál pri štúdiu predmetu Podnikové 

hospodárstvo



Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu - Zborník                  

príspevkov z odborného seminára,

Vedecko-odborný seminár poukazuje na aktuálne     

otázky a problémy extrémizmu a demokracie a         

diskutuje o možnostiach ich riešenia a prognózach     

ich vývoja. Seminár bol zameraný najmä na otázky   

demokracie v spoločnosti, extrémizmu a ostatných    

foriem intolerancie v spoločnosti.



Pracovná záťaž v práci sestry s geriatrickým pacientom

PhDr. Iveta Matišáková, PhD

Starnutie a staroba. Gerontológia a geriatria.             

Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii Záťaž a stres   

v práci sestry. Syndróm vyhorenia. Výskum. V tejto      

časti sú analyzované výsledky výskumu zameraného 

na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže,              

na hodnotenie rizika syndrómu vyhorenia,                  

na zisťovanie zdrojov napätia a záťaže, pracovnej     

spokojnosti a na zisťovanie využívania                       

kompenzačných aktivít na zvládnutie pracovnej         

záťaže.



Úvod do sociálno-ekonomického prognózovania

prof. RNDr., Jaroslav Holomek, CSc.

Hlavným cieľom tejto vysokoškolskej učebnice 

je poskytnúť študentom všetkých stupňov 

vysokoškolského vzdelávania základné 

východiská pre porozumenie a vyhodnotenie 

prognostických výskumov



Manažment rizík malých a stredných podnikov a klastrová spolupráca

Ing. ,Katarína Havierniková, PhD.

Predkladaná vedecká monografia skúma hlavné 

zdroje rizík ovplyvňujúce aktivity malých            

a stredných podnikov v hospodárskych 

podmienkach Slovenskej republiky a v prípade 

ich zapojenia do klastrovej spolupráce



Konstruktivististické pojetí výuky ošetřovatelského procesu – I. část

Dagmar Mastiliaková

Publikácie je určená študentom a sestrám ktorí 

si aktívne rozširujú svoje znalosti v oblasti 

kritického myslenia pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti.



Konstruktivististické pojetí výuky ošetřovatelského procesu – II. část

Dagmar Mastiliaková

Publikácie je určená študentom a sestrám ktorí 

si aktívne rozširujú svoje znalosti v oblasti 

kritického myslenia pri poskytovaní 

ošetrovateľskej starostlivosti.



Hudobná terapia v rámci fyzioterapie

PaeDr., Eva Králová, PhD, Jiří Kantor

Učebnica predstavuje pomôcku pre študentov 2. 

stupňa štúdijného programu fyzioterapia v 

predmete Špeciálne metódy vo fyzioterapii. Jej 

cieľom je priblížiť študentom potenciál               

a možnosti efektívneho využitia hudby               

a hudobných činností vo fyzioterapeutickej praxi


