
Virtuálna výstava kníh vydaných 

pracovníkmi TnUAD v roku 2018

ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


Vedecký výskum vo verejnej správe
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.

.
Autor sa prostredníctvom tejto učebnice snažil poskytnúť študentom              

všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania základnú orientáciu                         

v príprave, realizácii a vyhodnocovaní sociálnych výskumov.



Labour market as key determinant of Human

resource development in the regions of the Visegrad Group
Eva Koišová, Jozef Habánik and the others

Vedecká monografia si dáva za cieľ preskúmať aký dopad mali vybrané  

faktory na regionálny rozvoj a efektívnu regionálnu politiku s ohľadom                       

na ľudské zdroje vo Vyšegrádskej skupine.



Electoral behavior in the elections to the national council

of the Slovac republic 2016
PhDr. Miroslav Řádek, PhD.

Primárnym cieľom vedeckej monografie bolo identifikovať základné a 

iné subtílnejšie aspekty rozhodovania ľudí vo voľbách.



Matematika I. v príkladoch

Ing., RNDr. Dagmar Petrušová, PhD.

Učebnica matematiky pre študentov vysokoškolského vzdelávania.



Aktuálne otázky európskej politiky 
Zborník príspevkov z odborného seminára 01.02. 2018

Recenzovaný zborník príspevkov, ktoré odzneli                                          

na vedecko-odbornom seminári pre doktorandov a mladých            

vedeckých pracovníkov “Aktuálne otázky európskej politiky“, ktorý  

sa uskutočnil na pôde celouniverzitného pracoviska Katedry               

politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne   

dňa 01. februára 2018.



Hodnotenie miery vplyvu klastrov na rozvoj regiónov
Katarína Havierniková, Emília Krajňáková a kol.

Vedecká monografia je určená pre širšiu odbornú verejnosť. 

Venuje sa otázkam spôsobu kvantifikácie a hodnotenia vplyvu  

pôsobenia klastra na hospodársky a sociálny rozvoj regiónu.



Príbehy z dejín mesta Považská Bystrica v 20 storočí
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

Kniha si kladie za cieľ priblížiť čitateľovi zmeny, ktorými 

mesto Považská Bystica prešlo v priebehu 20 storočia.



Svetlo
Zborník študentských prác 2018

Zborník predstavuje práce 

študentov Fakulty 

priemyselných technológií, 

oddelenia priemyselného 

dizajnu z roku 2018



Makroekonómia – teória, príklady, grafické úlohy a testy
Ing. Jana Masárová, PhD. – Ing. Karol Krajčo

Publikácia je určená študentom fakúlt ekonomického zamerania, 

predovšetkým z oblasti makroekonómie. Slúži pre osvojenie 

získaných teoretických poznatkov pomocou praktických 

príkladov z reálneho ekonomického života a teoretickej 

simulácie jednotlivých modelov.



Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického rozvoja 

regiónov v štátoch Vyšehrádskej štvorky
vedecký monografický zborník

Kolektív autorov zborníka sa zaoberal problematikou 

skúmania faktorov, ktoré vplývajú na sociálny  a 

ekonomický rozvoj regiónov v štátoch V4.


