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Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach
Prehľad publikačnej činnosti za rok 2009

Fakulta verejnej správy [19]

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)
Počet záznamov: 0

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB,
EAJ, FAI)
Počet záznamov: 5
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
BCI Skriptá a učebné texty (4)

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a
objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 0

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED,
AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC,
BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 104
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (23)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (14)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (11)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (40)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (1)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (3)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2)

Počet záznamov spolu: 109

Menný zoznam publikácií:

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037973
ACB001Kráľová, Ľuba: Politika, náboženstvo, rodina ako sociálne inštitúcie / [Policy, Religion, Family -
Social Institutions] . Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2009. - 255 s. -
ISBN 9788070977750 (VIAZ.)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 5

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037504
ADE001Bolfíková, Eva - Hrehová, Daniela - Chrenová, Jana:Analysis of satisfaction with a
participation in organizations / [Analýzy spokojnosti s participáciou v organizáciách]
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In:Serbian Journal of Management. - Vol. 4, no. 1 (2009), p. 105-115

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036368
ADE002 Mihaliková, Eva: Elektronnoje praviteľstvo: Slovackij opyt dlja Rosii / [E-government: the
Slovak Experience for Russia]
In:Vestnik Povolžkoj akademii gosudarstvennoj služby. - ISSN 1682-2358. - No. 4(17) (2008), s. 21-25

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037349
ADE003 Vernarský, Martin:Opatrenia všeobecnej povahy v Slovenskej republike? / [The measures of
general character in Slovak republic?]
In:Správní právo. - ISSN 0139-6005. - Roč. 42, č. 5 (2009), s. 293-319

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036367
ADE004 Štangová, Nora - Hencovská, Mária: Problemy realizacii položenij Bolonskoj deklaracii / [Issues
of Implementation of the Bologna Declaration]
In:Vestnik Povolžkoj akademii gosudarstvennoj služby. - ISSN 1682-2358. - No. 4(17) (2008), s. 121-126

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036775
ADE005 Čepelová, Anna:Vzdelávanie pracovníkov ako jedna z ciest rozvoja znalostnej spoločnosti /
[Training of staff as one of the ways the development of the knowledge society]
In:Acta academica karviniensia. - ISSN 1212-415X. - Č. 1(2008), s. 47-55

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 23

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035389
ADF001Bolfíková, Eva:Byrokracia vs. post-byrokracia v podmienkach verejných organitzácií -
teoreticko-metodologický diskurz / [Bureaucracy vs. Post-byreaucracy in Conditions of Public
Organizations - Theoretical - Methodological Discourse]
In:Sociálne a politické analýzy. - ISSN 1337-5555. - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 40-55

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036370
ADF002 Žofčínová, Vladimíra: Čo priniesol zákon o sociálnych službách? /
In:Územná samospráva : spravodaj ca. - ISSN 1336-6475. - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 17-19

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036770
ADF003Mihaliková, Eva:Dopady aplikácie medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor na
finančné výkazy v územnej samospráve / [Impact of aplication of IAS for public administration on
financial statements of the self-government]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 43-49

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037240
ADF004 Čisárik, Peter - Rajňáková, Katarína:Dôsledky užívania drog v podmienkach Európskej únie /
[The Political and Economical Impacts of Usage of Drugs in Conditions of European Union]
In:Sociálne a politické analýzy. - ISSN 1337-5555. - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 114-133

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036623
ADF005 Fillová, Dagmar - Štangová, Nora: Etická dimenzia v sociálnom podnikaní / [Ethical dimension
in social bussiness]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 50-59

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037356
ADF006 Rajňáková, Katarína: Federálne zhromaždenie a parlamentné voľby v Ruskej federácii / [Federal
Council and the Parliament Elections in Russian Federation]
In:Slovenská politologická revue : revue pre politický a občiansky život. - ISSN 1335-9096. - Roč. IX, č.
2 (2009), s. 129-147
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036254
ADF007 Demek, Peter: Formy realizácie sociálnych práv v pracovnom procese / [Forms of realisation of
social rights in an employment process]
In:Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - ISSN 0032-6984. - Roč. 91, č. 5 (2008),
s. 435-451

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037621
ADF008 Ručinská, Silvia - Knežová, Jana: Inovačný prístup v riadení ako súčasť modernizácie verejnej
správy v Slovenskej republike / [Innovative approach to management as part of modernization of public
administration in the Slovak republic]
In:Transf er inovácií. - ISSN 1337-7094. - Č. 13 (2009), s. 173-178

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036172
ADF009 Ručinská, Silvia:Konkurencieschopnosť regiónov s dôrazom na inovácie / [Regional
competitiveness with focus on innovations]
In:Transf er inovácií. - ISSN 1337-7094. - Č. 12 (2008), s. 181-185

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036778
ADF010 Čepelová, Anna: Ľudské zdroje, vzdelávanie a výkonnosť organizácie verejnej správy / [Human
resources, training and performance of the public administration]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 24-31

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036786
ADF011Čepelová, Anna - Knežová, Jana:Manažment znalostí, vzdelávanie a produktivita práce
zamestnancov /
In:Ekonomika a Manažment Podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax. - ISSN 1336-4103. - Roč.
6, č. 2 (2008), s. 42-50

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037205
ADF012 Horváthová, Miriam:Marketing a samospráva. Proces uplatňovania marketingu v samospráve /
[Marketing and self - government. Process of application marketing in self - government]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 32-42

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038165
ADF013 Ručinská, Silvia - Paška, Pavol:Measuring regional competitiveness / [Meranie regionálnej
konkurencieschopnosti]
In:Acta Oeconomica Cassoviensia. - ISSN 1337-6020. - Vol. II, no. 1 (2009), p. 4-11

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035298
ADF014 Rajňáková, Katarína: Politicko-právne aspekty záujmovej samosprávy v podmienkach
Slovenskej republiky v kontexte verejných fondov / [Political-legal aspects of concernment
self-government in condition of Slovak republic in the context of public funds]
In:Sociálne a politické analýzy. - ISSN 1337-5555. - Roč. 2, č. 2 (2008), s. 56-71

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036372
ADF015 Gyuri, Róbert - Žofčínová, Vladimíra: Postavenie cirkví a náboženských spoločností v oblasti
pracovného práva /
In:Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2007. Bratislava :Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2008. -
ISBN 9788089096346. - S. 157-165

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036260
ADF016 Demek, Peter: Pracovnoprávne aspekty statusu hlavného kontrolóra / [Legal aspects of the status
of master controller]
In:Územná samospráva : spravodaj ca. - ISSN 1336-6475. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 5-8
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035376
ADF017 Ručinská, Silvia: Riadenie inovácií v regionálnom inovačnom systéme / [Management of
innovations in regional innovation system]
In:Transf er inovácií. - Č. 12 (2008), s. 23-26

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036700
ADF018Gyuri, Róbert: Súčasné administratívne a finančné nástroje štátnej kultovej správy na Slovensku
/ [Actual administrative and financial implements of state administration of churches and religious
communities in Slovac Republic]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 60-67

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036705
ADF019 Palúš, Igor: Súčinnosť starostu a obecného zastupiteľstva / [Cooperation of the chairman of the
parish council and municipal council]
In:Územná samospráva : spravodaj ca. - ISSN 1336-6475. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 18-20

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036785
ADF020 Sedláková, Slavka: Trendy vo využívaní návratných zdrojov financovania obcí na Slovensku /
[The trends of using the borrowings for financing Slovak municipalities]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 17-23

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036826
ADF021Krunková, Alena:Účasť občanov na územnej samospráve / [Participation of citizens in local
government]
In:Územná samospráva : spravodaj ca. - ISSN 1336-6475. - Roč. 5, č. 3 (2009), s. 12-14

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037131
ADF022 Kantorová, Martina:Verejný činiteľ - postavenie a trestnoprávna ochrana / [Public agent - status
and criminal protection]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 80-86

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036702
ADF023 Rajňáková, Katarína:Vymedzenie postkomunistického priestoru / [Determination of the
post-communistic area]
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. X., č. 1 (2009), s. 69-79

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 2

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037509
AEC001Bolfíková, Eva: From Bureaucracy to Intelligent Administration / [Od byrokacie k inteligentnej
administratíve]
In:Naukowa myśl inf ormacyj nego wieku - 2009 : materialy Vmiedzynarodowej naukowi-praktycznej
konf erencj i 07 - 15 marca 2009 roku. Przemyśl : Nauka i studia, 2009. - ISBN 9789668736056. - S. 43-51

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035132
AEC002 Kráľová, Ľuba:Občianska spoločnosť, policy networks a problémy vládnutia v procese tvorby
verejnej politiky / [Civil society, policy networks and problems of governance in the process of public
policy making]
In:Výchova k občanství pro 21. století. Praha : SPHV, 2008. - ISBN 9788090418707. - S. 96-123
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 14

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037168
AED001Guzyová, Kristína:Aktuálny prístup vo vykazovaní informácií vo finančných výkazoch v
samospráve / [Actual approach in disclosure of information on financial statements self-government]
In:Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi =Actual marketing ś trends in theory and praxis. Žilina
: Edis, 2008. - ISBN 9788080709648. - S. 193-196

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038141
AED002 Kravčáková, Gabriela:Design práce vysokoškolského učiteľa z pohľadu jej držiteľa / [Design
work of university teachers from the perspective of the holder]
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 104-109

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036781
AED003 Čepelová, Anna: Formulácia východísk manažmentu znalostí v organizáciách verejnej správy /
[The formulation of background knowledge management in organizations of public administration]
In:Identif ikácia stavu a potreby zavádzania manažmentu znalostí vo verej nej správe Slovenskej republiky v
kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov
účastníkov vedeckej konf erencie konanej dňa 27. novembra 2008 v Košiciach. Košice :Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika, 2009. - ISBN 9788070977453. - S. 22-27

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036294
AED004 Ručinská, Silvia:Manažment vzťahov regionálnych aktérov / [Relationship management of
regional subjects]
In:Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi =Actual marketing ś trends in theory and praxis. Žilina
: Edis, 2008. - ISBN 9788080709648. - S. 163-168

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036295
AED005 Výrostová, Eva:Moderné prístupy k riadeniu nákladov a ich využitie v podmienkach MSP /
[Modern approaches to cost management and their use in small and medium sized enterprises]
In:Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi =Actual marketing ś trends in theory and praxis. Žilina
: Edis, 2008. - ISBN 9788080709648. - S. 241-246

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038299
AED006 Paukovič, Vladimír: Národnostná otázka na Slovensku - pokus o sociologickú reflexiu javu /
[National issue in Slovakia - essay on sociological reflection of feature]
In:Sociológia pre spoločnosť, teoreticko-praktické zázemie sociálnej vedy : zborník príspevkov z
konf erencie, Lip tovský Mikuláš, 3. - 4. apríla 2008. Liptovský Mikuláš : EFIS, 2008. - ISBN
97880893290609. - S. 203-222

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037211
AED007 Krunková, Alena: Právny a faktický stav priamej demokracie v Slovenskej republike / [Legal
and factual status of direct democracy in the Slovak Republic]
In:Ústava Slovenskej republiky a j ej up latňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi : zborník
príspevkov z vedeckého seminára : 28.november 2008, Košice. Košice :UPJŠ, 2009. - ISBN
9788070977514. - S. 68-78

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036699
AED008Gyuri, Róbert: Princípy organizácie verejnej správy na úseku pamiatkovej starostlivosti /
[Principles of the organization of public administration at the section of monuments care]
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In:Právna úprava starostlivosti o životné prostredie : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie, Košice
25. novembra 2008. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. - ISBN 9788070977521. - S.
185-195

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036769
AED009Mihaliková, Eva:Reporting účtovných informácií - ako prostriedok kontinuálneho zlepšovania a
zefektívňovania riadicich procesov vo verejnej správe / [Reporting accounting information]
In:Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi =Actual manager's trends in theory and praxis. Žilina :
Fakulta riadenia a informatiky, 2008. - ISBN 9788080709662. - S. 95-99

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034813
AED010 Palúš, Igor: Starosta obce - legislatíva a prax / [Chairman of the town (village) - legislation and
practice]
In:Notitiae Novae Facultatis Iuridicae. Banská Bystrica :Universitatis Matthiae Beli Neosolii, 2008. -
ISBN 9788080834289. - S. 205-215

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036696
AED011Palúš, Igor: Súčinnosť starostu a obecného zastupiteľstva pri výkone samosprávy obce /
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 204-209

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036710
AED012 Ručinská, Silvia - Knežová, Jana - Výrostová, Eva: Triple Helix model ako predpoklad rozvoja
regiónu / [Triple Helix model and its role in regional development]
In:Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Bratislava :Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy, 2009. - ISBN 9788089143870. - S. 118-130

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036827
AED013 Krunková, Alena:Ústavno-právna koncepcia manželstva v Slovenskej republike /
[Constitutional-legal concept of marriage in the Slovak Republic]
In:Manželstvo v kánonickom práve. Prešov :Grafotlač, 2009. - ISBN 9788096995356. - S. 158-166

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038301
AED014 Paukovič, Vladimír:Verejná správa a minoritné etnické spoločenstvá / [Public administration
and minor ethnic communities]
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 81-85

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 11

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036217
AFC001Demek, Peter: Aktuálne zmeny v oblasti pracovného práva Slovenskej republiky po prijatí
poslednej novely Zákonníka práce / [Actual changes in the labour law of the Slovak republic after the
adoption of the latest amendment to the Labour Code]
In:Metamorf ózy práva ve střední Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konf erence "Metamorf ózy
práva ve střední Evropě"a kolokvia "Metamorf ózy veřej né správy"ve dnech 11.-13. června 2008 ve
Znoj mě. Praha :Ústav státu a práva AV ČR, 2008. - ISBN 9788090402461. - S. 249-265

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036713
AFC002 Ručinská, Silvia - Jahnátek, Ľubomír - Malega, Peter: Batch Scheduling / [Dávkové plánovanie]
In:Upravlenij e ekonomikoj : metody, modeli, technologii.. Ufa, 2008. - ISBN 9785869118158. - S. 53-58
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036715
AFC003Malega, Peter - Jahnátek, Ľubomír - Ručinská, Silvia:Decision-MakingModel / [Modely
rozhodovania]
In:Upravlenij e ekonomikoj : metody, modeli, technologii.. Ufa, 2008. - ISBN 9785869118158. - S. 37-41

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037130
AFC004 Mihaliková, Eva: Information-communication technology as support development of autonomy /
[Informačno-komunikačné technológie ako podpora rozvoja samosprávy]
In:Maj ska konf erencij a o strategij skom menadžmentu : strategic Management 2009 : zbornik Radova, 29.
- 31. maj 2009, Zaj ečar, Srbij a. Zaječar :Univerzitet u Beogradu, 2009. - ISBN 9788680987675. - S.
122-126

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037208
AFC005 Horváthová, Miriam:Marketing and self-government. Possibilities of marketing communication
in self- government / [Marketing a samospráva.Možnosti marketingovej komunikácie v samospráve]
In:Maj ska konf erencij a o strategij skom menadžmentu : strategic Management 2009 : zbornik Radova, 29.
- 31. maj 2009, Zaj ečar, Srbij a. Zaječar :Univerzitet u Beogradu, 2009. - ISBN 9788680987675. - S.
132-137

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037198
AFC006 Knežová, Jana: Prínosy a obmedzenia programového rozpočtovania v územnej samospráve na
Slovensku / [Benefits and limits od program budgeting in local-selfgovernment in Slovakia]
In:XII.mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvkú z kolokvia, Bořetice 17.-19.
června 2009. Brno :Masarykova univerzita, 2009. - ISBN 9788021048836. - S. 129-138

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036348
AFC007Molitoris, Peter: Relatívna daňová suverenita obce v kontexte realizácie sociálnej politiky
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kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov
účastníkov vedeckej konf erencie konanej dňa 27. novembra 2008 v Košiciach. Košice :Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika, 2009. - ISBN 9788070977453. - S. 61-67

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036779
AFD036 Čepelová, Anna:Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe / [Training employees in public
administration]
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In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 375-379

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036192
AFD037 Vernarský, Martin:Vzťah daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia / [The relation
between the tax law and the social law]
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 403-407

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035943
AFD038Výrostová, Eva:Vzťah univerzity a regiónu v ktorom pôsobí: pohľad na stratégiu univerzít /
[Interactions of universities and their regions: a strategy review of public higher educations institutions]
In:National and Regional Economics VII, 1th - 3th October, 2008, Herľany, Slovak Republic :
international conf erence : proceedings. Košice : Technical University of Košice - Faculty of Economics,
2008. - ISBN 9788055300849. - S. 953-963

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037172
AFD039 Guzyová, Kristína: Zobrazenie vzájomných vzťahov z hľadiska transferov v obci / [Presentation
relationship of consideration transfers in municipal corporation]
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 397-401

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036371
AFD040 Žofčínová, Vladimíra: Životné minimum v kontexte daňového práva /
In:Teória a prax verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou
organizovanej Fakultou verej nej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. - ISBN 9788070977361. - S. 408-411

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 3

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038146
AFG001Kravčáková, Gabriela:Analýza extenzívneho využívania pracovného času učiteľmi vysokých
škôl / [Analysis of the extensive use of working time of university teachers]
In:Zprávy - Psychologický ústav AVČR. - ISSN 1211-8818. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 10

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034394
AFG002 Kráľová, Ľuba: Politické siete ako súčasť prehlbovania občianskej spoločnosti a tvorby verejnej
politiky liberálnej spoločnosti /
In:Výchova k občanství a j ej í význam pro společnost 21. století : anotace příspěvků. Olomouc :Univerzita
Palackého v Olomouci, 2008. - S. [1]

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037362
AFG003 Jeleňová, Iveta: Romantické vzťahy v práci: príčiny a skúsenosti / [Romantic relationships at
work: antecedents and experiences]
In:Zprávy - Psychologický ústav AVČR. - ISSN 1211-8818. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 7
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BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 4

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036049
BCI001Geffert, Richard: Sociálna politika / [Social policy] . Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2009. - 154 s. - ISBN 9788070977408 (BROŽ.)

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036767
BCI002 Sedláková, Slavka: Strategický manažment vo verejnej správe / [Strategic management in public
administration] . Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. - 96 s. - ISBN 9788070977385
(BROŽ.)

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035944
BCI003 Palúš, Igor: Štátoveda : (Ústavné právo - všeobecná časť) / [Science of Politics (Constitutional
Law - generally)] . Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2009. - 121s. -
ISBN 9788089089826 (BROŽ.)

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037214
BCI004 Čepelová, Anna - Výrostová, Eva - Guzyová, Kristína:Vybrané kapitoly z manažérskej
ekonomiky / [Selected Chapters from Managerial Economics] . Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
2009. - 176 s. - ISBN 9788070977439 (BROŽ.)

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035864
BDE001Čisárik, Peter:Organizácia a riadenie cestovného ruchu v SR /
In:COT business. - ISSN 1212-4281. - Č. 2 (2009), s. 92-93

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Počet záznamov: 3

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036369
BDF001Žofčínová, Vladimíra: Fakulta prepojená s praxou /
In:Územná samospráva : spravodaj ca. - ISSN 1336-6475. - Roč. 5, č. 2 (2009), s. 14-16

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036346
BDF002 Molitoris, Peter: Vybrané zmeny občianskeho súdneho poriadku významné pre činnosť starostu /
[Some changes of Code of civil procedure important for the mayor]
In:Územná samospráva : spravodaj ca. - ISSN 1336-6475. - Roč. 5, č. 1 (2009), s. 13-16

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036712
BDF003 Horváth, Edmund - Ručinská, Silvia: Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných
vzťahoch s komentárom / [Act about inadequate conditions]
In:Poradca. - ISSN 1335-1583. - Č. 10 (2009), s. 7-22

BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Počet záznamov: 2

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034471
BED001Palúš, Igor: Príprava a vzdelávanie pracovníkov verejnej správy / [Preparation education and
training of public administration staff]
In:Pocta prof esorovi Gašparovi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konf erencie, konanej dňa
7. decembra 2007na Právnickej f akulte UPJŠ v Košiciach, vydaný pri príležitosti životného j ubilea prof .
JUDr. Michala Gašpara, CSc.. Košice : Equilibria, 2008. - ISBN 9788070977088. - S. 44-50
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036205
BED002 Gyuri, Róbert: Realizácia štátnej správy cirkví a náboženských spoločností v podmienkach
Slovenskej republiky / [Execution of state administration of Churches and Religious communities in the
Slovak Republic]
In:Pocta prof esorovi Gašparovi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konf erencie konanej dňa
7. decembra 2007na Právnickej f akulte UPJŠ v Košiciach, vydaný pri príležitosti životného j ubilea prof .
JUDr. Michala Gašpara, CSc.. Košice :UPJŠ, 2008. - ISBN 9788070977088. - S. 277-289
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