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Ekonomika malých a stredných podnikov

Ing. Katarína Kráľová PhD.

Podnikanie v mikro, malých a stredných  
podnikoch. Podnikateľský proces            
a založenie podniku. Majetok podniku.    
Zdroje financovania majetku podniku.    
Podnikateľský plán. Majetková a             
kapitálová štruktúra podniku. Účtovné,   
daňové a odvodové povinnosti v malých 
a stredných podnikoch.  Politika podpory 
malých a stredných podnikov.



Zamestnanecké vzťahy

Ing. Tatiana Masárová, PhD.

Historické súvislosti a legislatívny rámec      
riadenia zamestnaneckých vzťahov. Podstata 
riadenia zamestnaneckých vzťahov.            
Zamestnanecké vzťahy a konflikty. Kolektívne 
pracovnoprávne vzťahy na európskej úrovni, 
meranie úrovne zamestnaneckej participácie.



Matematika I.

RNDr., Ing. Dagmar Petrušová, PhD.

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.



Všeobecná ekonomická teória: praktikum

Vývoj ekonomického myslenia. Predmet a        
metodológia ekonomickej teórie. Základy         
organizácie ekonomiky. Trh, trhový mechanizmus, 
teória dopytu a ponuky. Správanie spotrebiteľa.  
Firma a utváranie ponuky, náklady firmy.           
Výrobné faktory. Makroekonomické výsledky a   
ekonomický rast. Spotreba, úspory a investície.  
Peniaze, peňažný trh, banková sústava. Inflácia a 
nezamestnanosť. Hospodárska politika štátu.

Ing. Jana Sochuľáková, PHD.



Verejný sektor v zmiešanej ekonomike

Základy fungovania zmiešanej ekonomiky. Verejný 
sektor a základné princípy jeho fungovania.         
Systém usporiadania verejného sektora. Podstata a 
úloha verejnej voľby. Teória a podoba byrokracie.

Ing. Martina Jakubčinová PhD., MBA



Makroekonómia

Makroekonómia ako vedná disciplína.                     
Makroekonomické subjekty a vzťahy. Výkonnosť
ekonomiky a makroekonomické veličiny. Ekonomický   
rast a ekonomický cyklus. Makroekonomická rovnováha 
v modeli AD-AS. Krátkodobá rovnováha v ekonomike.    
Spotreba, úspory, investície. Peniaze a peňažný trh.      
Inflácia, meranie inflácie, teórie inflácie. Postavenie       
ľudského faktora na trhu práce. Makroekonomická      
rovnováha v modeli IS-LM. Makroekonomické vzťahy v 
otvorenom hospodárstve.

doc.Ing. Jozef Habánik PhD.



Metodika spracovania empirických údajov v personálnom manaž

mente

Učebnica predstavuje metodologický postup pri   
spracovaní empirických údajov v personalistike, so 
zameraním na štatistickú analýzu týchto údajov,   
hlavne z dotazníkového prieskumu. Slúži ako       
návod pri spracovaní záverečných prác z oblasti   
personálneho manažmentu, v problematike         
riadenia pracovnej sily v podniku.

RNDr. Dana Jašková, PhD.



Epidemiológia infekčných chorôb v praxi

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.

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH



Ošetrovateské konceptuálne modely pre vzdelávanie a prax

Kniha sa venuje výuke konceptuálnych modelov v 
ošetrovateľstve  ktoré uľahčujú posúdenie pacienta 
a zvolenie najvhodnejšieho spôsobu ošetrovania.

Viera Hulková, PhD.



Pracovná záťaž v práci sestry s geriatrickým pacientom

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.

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.



Latinská medicínska terminológia

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. Soňa Bučková



Návrh metodických listov pre učiteľov občianskej náuky na              

stredných školách v Slovenskej republike

Publikácia je  venovaná pedagógom, študentom   
stredných škôl ako aj laickej verejnosti ktorí majú 
záujem zlepšiť svoje poznatky o tom ako funguje 
spoločnosť.

doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.



Od novembrových udalostí po slobodné voľby

Autor v monografii mapuje politické dianie,        
politické procesy ako aj transformáciu verejnej     
správy v meste Považská Bystrica v rokoch          
1989-1990

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.



Vplyv INDUSTRY 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest

Súvislosti vzniku štvrtej priemyselnej revolúcie 
a súčasný stav. Priemysel 4.0 na Slovensku a 
očakávané trendy v zamestnávaní. Výsledky   
dotazníkových šetrení 2018, 2019, 2020.

doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.



Bakalárske práce 2021

Katalóg bakalárskych prác študentov študijného   
programu Textilná technológia a návrhárstvo v     
Púchove v roku 2021.



Open Air

Zborník semestrálnych prác študentov v odbore textilná technológia a               
návrhárstvo

.



Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu ako prevencia extrémizmu

Recenzovaný zborník príspevkov, ktoré odzneli na 
odbornom seminári pre doktorandov a mladých    
vedeckých pracovníkov, kde ústrednou témou      
bolo poukázať na aktuálne otázky a problémy     
extrémizmu v spoločnosti a diskutovať o            
možnostiach prevencie pred týmto fenoménom v 
rámci výchovy a  vzdelávania k demokratickému  
občianstvu. Seminár bol zameraný aj na             
problematiku antiseminizmu, xenofóbie, terorizmu 
a radikalizácie a na extrémistické prvky v politickej  
komunikácii.



Matematika II. v príkladoch

Vybrané kapitoly z lineárnej algebry. Vybrané      
kapitoly z integrálneho počtu. Vybrané kapitoly z  
funkcií dvoch reálnych premenných.

RNDr., Ing. Dagmar Petrušová, PhD.



Príklady dobrej praxe v oblasti prevencie radikalizácie na školách

Príklady dobrej praxe zo Slovenska v oblasti     
prevencie radikalizácie na školách. Príklady       
dobrej  praxe zo zahraničia v oblasti prevencie   
radikalizácie na školách. Preventívne aktivity      
realizované v súvislosti s výskytom                  
extrémistického správania v triede.

.

Mgr. Pavol Struhár, PhD.



Hudobná terapia v rámci fyzioterapie

Učebnica predstavuje pomôcku pre študentov 2.         
stupňa študijného programu Fyzioterapia v predmete  
Špeciálne metódy vo fyzioterapii. Jej cieľom je priblížiť
študentom potenciál a možnosti využitia hudby a         
hudobných činností vo fyzioterapii..

PaedDr. Eva Králová, PhD.



Konstruktivistické pojetí výuky ošetřovatelského procesu I.část

Kniha je určená študentom ošetrovateľstva a    
sestrám ktoré si aktívne rozširujú svoje znalosti 
a schopnosti v oblasti kritického myslenia pri   
poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.



Úvod do sociálno-ekonomického prognózovania

prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.

Hlavným cieľom učebnice je poskytnúť
študentom základné východiská pre         
porozumenie a vyhodnotenie                 
prognostických výskumov.



Konstruktivistické pojetí výuky ošetřovatelského procesu II. část

Monografia sa zameriava na problémovú 
výuku metódy ošetrovateľského procesu 
v pregraduálnom štúdiu ošetrovateľstva.

doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.


