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

Rektorátne pracoviská [99]

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: 3
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1)
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách (1)
EAI Prehľadové práce - knižné (1)

Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a
objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet záznamov: 1
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)

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: 21
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (6)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3)
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (1)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch (3)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch (6)
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (2)

Počet záznamov spolu: 25

Menný zoznam publikácií:

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036287
ADC001Mártonfi, Pavol - Mártonfiová, Lenka - Kolarčik, Vladislav:Karyotypes and genome size of
Onosma species from northern limits of the genus in Carpathians / [Karyotypy a veľkosť genómu v
druhoch rodu Onosma zo severnej hranice areálu rodu v Karpatoch.]
In:Caryologia. - ISSN 0008-7114. - Vol. 61, iss. 4 (2008), p. 363-374

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Počet záznamov: 6

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034899
AED001Buková, Alena - Staško, Imrich - Gajdošová, Beáta: Pohybová aktivita študentov UPJŠ / [Motor
activities of undergraduates at P.J. Šafarik University]

www.crepc.sk (666)



.
In:Telesná výchova a šport, zdravie a pohyb : zborník ref erátov z 2. ročníka vedecko-pedagogickej
konf erencie učiteľov telesnej výchovy. Prešov :Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované
pracovisko Prešov, 2008. - ISBN 9788080455156. - S. 132-136

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034962
AED002 Šulc, Ivan - Bernasovská, Kamila - Sergienko, Viktor: Porovnanie telesnej zdatnosti a
motorickej výkonnosti poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach získaných systémom EUROFIT
v roku 1998-2007 / [Comparing physical fitness and motor performance of undergraduates at Medical
Faculty of P.J.Safarik University in Kosice in years 1998 and 2007 by using the system of EUROFIT]
In:Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z medzinárodnej vedeckej konf erencie
. Bratislava: STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2852-2. - S. 170-174

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034959
AED003 Buková, Alena - Gajdošová, Beáta: Reakčné schopnosti 17 a 20 ročných dievčat a chlapcov /
[Reaction abilities of 17 and 20-year old female and male students]
In:Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách : vedecká konf erencia s medzinárodnou účasťou :
zborník. Bratislava: STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2991-8. - S. 26-30

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034960
AED004 Buková, Alena - Gajdošová, Beáta: Rýchlosť reakcie 17 a 20-ročnej populácie a rozdiely medzi
nimi / [The speed of reaction in 17 and 20 year youth and differences between them]
In:Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách : vedecká konf erencia s medzinárodnou účasťou :
zborník. Bratislava: STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2991-8. - S. 21-25

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034944
AED005 Šulc, Ivan: Zlepšenie vytrvalostných schopností v prípravnom období v basketbale /
[Improvement of edurance abilities during preparatory period in basketball]
In:Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách : vedecká konf erencia s medzinárodnou účasťou :
zborník. Bratislava: STU, 2008. - ISBN 978-80-227-2991-8. - S. [177-180]

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034912
AED006 Staško, Imrich - Buková, Alena - Gajdošová, Beáta: Životný štýl, zdravie a rizikové faktory v
režime študentov UPJŠ / [Lifestyle, health, risk factors in the life of undergraduates at P.J. Šafarik
University]
In:Telesná výchova a šport, zdravie a pohyb : zborník ref erátov z 2. ročníka vedecko-pedagogickej
konf erencie učiteľov telesnej výchovy. Prešov :Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované
pracovisko Prešov, 2008. - ISBN 9788080455156. - S. 176-182

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 3

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037924
AFD001Palaščák, Jozef: Celistvé ja v ťažkostiach textu / [Integral self in textual uneasyness]
In:4. študentská vedecká konf erencia : zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009.
- ISBN 9788080686968. - S. 384-409

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036461
AFD002 Sergienko, Viktor - Šulc, Ivan:Metodika a plánovanie tréningu vo vrcholovej atletike : (na
príklade skokanských disciplín) / [Training process methodology and planning in jumping disciplines in
top athletics]
In:Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z medzinárodnej vedeckej konf erencie
: 23.4.2009, Bratislava - Slovenská republika. Bratislava : STU, 2009. - ISBN 9788022730587. - S.
160-164
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036460
AFD003 Šulc, Ivan - Sergienko, Viktor: Skúsenosti zo zvýšenia akceleračných rýchlostných schopností v
hádzanej / [Experience from improving speed and ability to maintain accelerating and frequency in
handball]
In:Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z medzinárodnej vedeckej konf erencie
: 23.4.2009, Bratislava - Slovenská republika. Bratislava : STU, 2009. - ISBN 9788022730587. - S.
183-185

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034947
AFE001Rimárová, Kvetoslava - Ostró, Alexander - Kovaľ, Ján - Rimár, M. - Bérešová, Anna -
Bathijarevičová, M. - Lučanská, R. - Šebeňa, René:Roma and non-Roma health in EU - main priorities. /
[Zdravie Rómov a Nerómov v EU - hlavné priority.]
In:EUPHA Pre-conf erence on Migrant Health : 5.november 2008, Lisabon.

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035415
BAB001Gojdičová, Ema -Mártonfi, Pavol - Mártonfiová, Lenka:Botany - Vascular Plants, Botanika -
Cievnaté rastliny / [Botanika - Cievnaté rastliny, Botany - Vascular Plants.] . Žilina : Prunella Publishers,
2008. - 168 s. - ISBN 978-80-88923-12-1

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Počet záznamov: 3

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034533
BDE001Babicová, Zuzana: Informačné vzdelávanie v knižniciach - workshop knihovníkov / [The
information education in libraries - workshop of librarians]
In:Ikaros [elektronický zdroj ] . - ISSN 1212-5075. - Roč. 12, č. 12 (2008), s. [1-3]

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036231
BDE002 Petrík, Marián: The Capability of Measurement Process / [Spôsobilosť merania]
In:Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering. - ISSN 1584-2665. - Vol. VI,
iss. 2 (2008), s. 72-76

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034553
BDE003 Džuganová, Daniela:Vzdelávanie riadiacich a vedúcich pracovníkov knižníc Prešovského kraja.
In:Ikaros [elektronický zdroj ] . - ISSN 1212-5075. - Roč. 12, č. 12 (2008), s. [1-6]

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Počet záznamov: 6

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000036182
BDF001Matušovičová, Eva:Bakalárky, diplomovky, smernica... / [Baccalaureate thesis, degree thesis,
bylaw...]
In:Universitas Šaf arikiana. - Roč. XXXVI, č. 1 (2009), s. 19

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037720
BDF002 Matušovičová, Eva: Elektronické informačné zdroje v prostredí jednej univerzity / [Electronic
information resources in the environment of a university]
In:Knižnica. - ISSN 1335-7026. - Roč. 10, č. 9 (2009), s. 7-13
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ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035138
BDF003 Babicová, Zuzana: Je potrebné (sa) informačne vzdelávať? / [Is it necessary information to
educate?]
In:Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - ISSN 1335-7905. - Roč. 16 č. 4 (2008), s. 42-46

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000038169
BDF004 Tomová,Mária:Konštruktívna prevencia /
In:Čistý deň. - ISSN 1336-4243. - Roč. VII., č. 1 (2009), 30-31

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037080
BDF005 Džuganová, Daniela: Nahradí knihovník pedagóga v informačnom vzdelávaní? / [Will librarians
substitude lectures in the information education?]
In:Universitas Šaf arikiana. - Roč. XXXVI, č. 2 (2009), s. 18-21

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000034460
BDF006 Džuganová, Daniela - Krjaková, Iveta: Spolupráca v poskytovaní elektronických služieb na
univerzite / [Cooperation in the provision of electronic services at the University]
In:ITlib. Inf ormačné technológie a knižnice [elektronický zdroj ] . - ISSN 1336-0779. - Roč. 12, č. 3
(2008), s. 53-54

BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
Počet záznamov: 2

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035378
BEC001Ďuriček, Milan: Región turizmu / [Region of Tourism]
In:Studia z historii i teorii kultury f izycznej . Rzeszów :Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2008.
- ISBN 9788373384194. - S. 367-374

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000035379
BEC002 Ďuričeková, Magdaléna:Umenie byť učiteľom / [The art to be a teacher]
In:Studia z historii i teorii kultury f izycznej . Rzeszów :Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2008.
- ISBN 9788373384194. - S. 358-366

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037921
CAB001Palaščák, Jozef: Teloi /. Levoča :Modrý Peter, 2008. - 48 s. - ISBN 9788085515817 (VIAZ.)

EAI Prehľadové práce - knižné
Počet záznamov: 1

ref.číslo: UPJŠ.Košice.000037591
EAI001Gbúr, Ján - Sabolová, Adriana - Džuganová, Daniela - Babicová, Zuzana:Cesta poznania -
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / [Path of Knowledge - Pavol Jozef Šafárik University in
Košice] . Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. - 100 s. - ISBN 9788070977641(VIAZ.)
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