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Trendy a výzvy v riadení 
ľudských zdrojov

Vysokoškolská učebnica vychádza zo súčasných a budúcich 
výziev  trendov v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Zámerom 
učebnice je priniesť študentom študijného odboru Ľudské zdroje 
a personálny manažment nové poznatky a trendy, ktoré prináša 
každodenná prax v organizáciách. 
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Podnikové hospodárstvo

Publikácia je výsledkom práce kolektívu učiteľov pôsobiacich na 
katedre ekonómie a ekonomiky FSEV TnUAD v Trenčíne. 
Cieľom autorov bolo poskytnúť študentom učebnicu, ktorá         
im bude slúžiť ako učebný materiál pri komplexnej príprave na 
predmet Podnikové hospodárstvo.
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Odborná terminológia v 
klinickom ošetrovateľstve

Vysokoškolská učebnica obsahuje základnú charakteristiku 
najčastejších lekárskych diagnóz a odborných výrazov zo 
základných chirurgických odborov s akcentom na latinskú 
terminológiu

4



Príklady dobrej praxe v 
oblasti prevencie 

radikalizácie na školách
Kniha ponúka prehľad mimovládnych organizácií ktoré sa na 
Slovensku venujú prevencii radikalizácie na všetkých úrovniach. 
Dalej ponúka dobré príklady prevencie radikalizácie zo 
zahraničia. Posledná časť knihy je venovaná komplexnej 
starostlivosti o radikalizovaného jedinca a možnostiam jeho 
deradikalizácie
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Zborník prác študentov 
univerzity Tretieho veku

Zborník prác študentov Univerzity tretieho veku so zameraním 
na históriu obcí a ich osobnosti, históriu trenčianskeho regiónu, 
na životný štýl slovenských seniorov v 21. storočí, pohľad na 
starnutie, zdravý životný štýl, stravovanie seniorov a aktívne 
starnutie seniorov.
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Odpad ako zdroj materiálov 
a energie

Učebnica sa venuje problematike odpadov z materiálov ako sú 
plasty, guma, textil, kovy a sklo a ich materiálovo-energetckému
využitiu
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Metodika spracovania 
empirických údajovo v 

personálnom manažmente
Učebnica predstavuje metodologický postup pri spracovaní 
empirických údajov v personalistike, so zameraním na štatistickú 
analýzu týchto údajov.
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Výchova  a vzdelávanie k 
demokratickému občianstvu 

ako prevencia extrémizmu
Ústrednou témou odborného seminára bolo poukázať nna aktuálne 
otázky a problémy extrémizmu v spoločnosti a diskutovať o 
možnostiach prevencie pred týmto fenoménom
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Elektronické domumenty
vydané na TnUAD 2022

Fyzikálne modelovanie ARA diagramov nástrojových ocelí - ISBN 978-80-8075-936-0

Fyzioterapia a Zdravie recenzovaný zborník abstraktov a príspevkov – ISBN 978-80-8075-865-0

Nástrojové ocele – ISBN 978-80-8075-954-4

Aditívne výrobné technológie – 978-80-8075-958-2

Aditívne technológie a reverzné inžinierstvo – 978-80-8075-983-4

Funglass 2002/1 – 978-80-8075-976-6

Mammotren-d´ 2022 – 978-80-8075-973-5

Výzvy, Trendy a Inšpirácie na Trhu Práce 2021 - 978-80-8075- 967 – 4 

Technická dokumentácia – ISBN 978-80-8075- 969 - 8
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