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Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB, ABC,
ABD)
Pocet záznamov: 17
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatelstvách (2)
ABB Štúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich

vydavatelstvách (1)
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatelstvách (1)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavatelstvách (13)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB,
EAJ, FAI)
Pocet záznamov: 6
ACB Vysokoškolské ucebnice vydané v domácich vydavatelstvách (1)
BCI Skriptá a ucebné texty (1)
FAI Redakcné a zostavovatelské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (4)

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

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (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)
Pocet záznamov: 102
ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch (7)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch (17)
AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch (4)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch (22)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (3)
AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách (6)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (37)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahranicných casopisoch (2)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich casopisoch (3)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) (1)

Pocet záznamov spolu: 125

Menný zoznam publikácií:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 2

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047189
AAB001Kravčáková, Gabriela - Lukáčová, Jana - Búgelová, Taťjana: Práca a kariéra vysokoškolského
učiteľa / [Jobs and Careers university teacher] . [1. vyd.]. - Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2011. - 328 s. - ISBN 9788070979273 (E-BOOK)
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044317
AAB002 Krunková, Alena:Verejná moc a priama demokracia / [Public authority and direct democracy] .
[1. vyd.]. - Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. - 140 s. - ISBN 9788070978597
(BROž.)

ABB Štúdie v casopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavatelstvách
Pocet záznamov: 1

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045750
ABB001Binderová, Silvia - Bolfíková, Eva: Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou
zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém etiky a morálky II / [The Satisfaction of Patient and Legal
Representatives with Emplyees sWork in Hospital with Regard to the Ethics and Moral Issue II] . , 2011
In:Sociálne a politické analýzy. - ISSN 1337-5555. - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 57-118 [3 AH]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahranicných vydavatelstvách
Pocet záznamov: 1

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044299
ABC001Demek, Peter: Conception, sources and perspectives of pension reform in the Slovak republic /
[Koncepcia, východiská a perspektívy dôchodkovej reformy v Slovenskej republike] . , 2010
In:Ref lections on 20 years of social ref orm in Central and Eastern Europe. Praha :Auditorium, 2010. -
ISBN 9788087284155. - S. 194-213 [1AH]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 13

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047077
ABD001Gyuri, Róbert: Administratívnoprávna zodpovednosť so zameraním na ekologickú ujmu a
environmentálnu škodu v legislatívnej činnosti orgánov Európskej únie a jej dopad na právny poriadok
SR / [Administrative legal responsibility focusing on ecological damage and environmental damage in
legislative activites of institutions of the EU and its impact on law SR] . , 2011
In:Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979174. - S. 90-111[1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047928
ABD002 Demek, Peter: Atribút sociálnej pomoci v práve a jeho funkcia pri zvládaní nepriaznivých
sociálnych udalostí /. , 2010
In:Sociálna f unkcia v právnej úprave zdaňovania príj mov. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. - ISBN 9788070978610. - S. 48-81[1,5 AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047926
ABD003 Čepelová, Anna: Ekonomické a manažérske aspekty daní / [Economic and managerial aspects of
taxation] . , 2010
In:Sociálna f unkcia v právnej úprave zdaňovania príj mov. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. - ISBN 9788070978610. - S. 5- 25 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047162
ABD004 Krunková, Alena: Európsky parlament, Rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej
republiky (vybrané problémy) / [The European Parliament, the Council of the European Union and the
Slovak National Council (selected issues)] . , 2011
In:Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979174. - S. 7-29 [1AH]
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047929
ABD005Molitoris, Peter:Miestne dane - sociálny rozmer v ich konštrukcii a správe /. , 2010
In:Sociálna f unkcia v právnej úprave zdaňovania príj mov. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. - ISBN 9788070978610. - S. 82-103 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047076
ABD006Molitoris, Peter:Odraz dlhovej krízy v recentnej legislatíve Európskej únie a Slovenskej
republiky / [Impact of European debt crisis to recent legislation of EU and Slovak republic] . , 2011
In:Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979174. - S. 112-132 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047257
ABD007 Knežová, Jana: Perspektívy rozpočtovej politiky SR v nadväznosti na vývoj európskych financií
- vybrané otázky / [Perspectives of budget policy in Slovakia in relation to the development of European
public finance - selected questions] . , 2011
In:Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979174. - S. 133-156 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047053
ABD008 Jesenko,Michal: Postavenie a úlohy Európskeho ombudsmana, ako orgánu kreovaného
Európskym parlamentom / [Status and tasks of the European Ombudsman as an body established by the
European Parliament] . , 2011
In:Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979174. - S. 30-48 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047160
ABD009 Žofčínová, Vladimíra: Postavenie zamestnanca optikou legislatívy Európskej únie / [The
employee optics European Union legislation] . , 2011
In:Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979174. - S. 68-89 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047927
ABD010 Žofčínová, Vladimíra: Sociálny status občana v kontexte právnej úpravy zdaňovania príjmov
fyzických osôb /. , 2010
In:Sociálna f unkcia v právnej úprave zdaňovania príj mov. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. - ISBN 9788070978610. - S. 26-47 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047052
ABD011Palúš, Igor:Ukladanie povinností podľa Ústavy Slovenskej republiky v kontexte práva
Európskej únie / [Imposing duties pursuant to the Constitution of the Slovak Republic in the context of
the law of the European Union] . , 2011
In:Európsky parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice :Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN 9788070979174. - S. 49-67 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047930
ABD012 Hencovská, Mária:Vybrané problémy daňovej trestnej činnosti /. , 2010
In:Sociálna f unkcia v právnej úprave zdaňovania príj mov. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. - ISBN 9788070978610. - S. 127-145 [1AH]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047923
ABD013 Vernarský, Martin: Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v sociálnej perspektíve /. , 2010
In:Sociálna f unkcia v právnej úprave zdaňovania príj mov. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, 2010. - ISBN 9788070978610. - S. 104-126 [1AH]
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ACB Vysokoškolské ucebnice vydané v domácich vydavatelstvách
Pocet záznamov: 1

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046013
ACB001Mihaliková, Eva - Sedláková, Slavka - Guzyová, Kristína - Čisárik, Peter: Finančná situácia a
výkonnosť v samospráve / [The financial situation and performance in the self-government] . [1. vyd.]. -
Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - 144 s. - ISBN 9788070978986 (VIAZ.)

ADE Vedecké práce v zahranicných nekarentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 7

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047126
ADE001Rešetka, Lukáš:Dôvody úspechu pravice v štátoch V4 [The Reasons for the Success of
Right-Wing Political Parties in the Countries of V4] . , 2010
In:E-Polis: Internetový politologický časopis [elektronický zdroj ] . - ISSN 1801-1438. - (2010), s. [1-9]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047120
ADE002 Rešetka, Lukáš:Komparácia politických subjektov Smer a Fidesz [The Comparison of Political
Parties Smer and Fidesz] . , 2010
In:E-Polis: Internetový politologický časopis [elektronický zdroj ] . - ISSN 1801-1438. - (2010), s. [1-11]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047124
ADE003 Rešetka, Lukáš: Politický systém Maďarskej republiky - súčasný stav a možné zmeny po
víťazstve Fideszu [The Political System of Hungary - Current Status and Possible Changes after the
Victory of Fidesz] . , 2010
In:E-Polis: Internetový politologický časopis [elektronický zdroj ] . - ISSN 1801-1438. - (2010), s. [1-14]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044728
ADE004 Barinková, Milena - Žofčínová, Vladimíra: Právo na prospech zo sociálnych služieb v
legislatíve Slovenskej republiky / [Right on Benefits from Social Services in Slovak Republik
Legislation.] . , 2011
In:Časopis pro právní vědu a praxi. - ISSN 1210-9126. - Roč. 19, č. 1 (2011), s. 48-53

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047750
ADE005 Kraftová, Ivana - Mihaliková, Eva:Rozsah a dopady podpory výzkumu a inovací v zemích
bývalého Československa / [Range and impacts of reasearch and innovation support in the countries of
former Czechoslovakia] . , 2011
In:Scientif ic Papers of the University of Pardubice. - ISSN 1211-555X. - Vol. XVI, no. 4 (2011), s. 81-93

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047127
ADE006 Rešetka, Lukáš:Vyššie územné celky ako nesprávne konfigurovaný segment politického
systému SR [Higher Territorial Units as an incorrectly set Part of Political System of The Slovak
Repubic] . , 2010
In:E-Polis: Internetový politologický časopis [elektronický zdroj ] . - ISSN 1801-1438. - (2010), s. [1-11]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000042798
ADE007 Vernarský, Martin: Zásada zákonnosti a konflikt princípov daňového konania / [The Rule of
Legality and the Conflict of Principles of the Tax Proceedings] . , 2011
In:Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. - ISSN 0231-6625. - Roč. 150, č. 1 (2011), s.
68-78
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ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných casopisoch
Pocet záznamov: 17

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045900
ADF001Mihaliková, Eva:Analýza vybraného modulu vnútorného informačného systému samosprávy /
[Analysis of the selected module of the internal information system in the self-administration] . , 2011
In:Ekonomika a inf ormatika : vedecký časopis FHI EUv Bratislave a SSHI. - ISSN 1336-3514. - Roč.
IX., č. 1 (2011), s. 78-86

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045145
ADF002 Kravčáková, Gabriela - Mikšovský, Přemysl:Aplikácia metódy Global Sourcing pri získavaní
pracovníkov / [Global Sourcing Application of the method for recruiting] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 1 (2011), s. 106-115

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044625
ADF003 Geffert, Richard:Demokracia v zrkadle občianskej participácie / [Demokracy in the mirror of
the civic participation] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 1 (2011), s. 24-37

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045007
ADF004 Bobáková-Oráčová, Viktória: Fiškálna nerovnováha a cyklický vývoj ekonomiky / [Fiscal deficit
and business cycle] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII, č. 1 (2011), s. 99-105

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045896
ADF005 Čepelová, Anna:Manažment znalostí a spoločnosť / [KnowledgeManagement and Society] . ,
2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 1 (2011), s. 71-80

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046307
ADF006 Kantorová, Martina:Nezaplatenie dane / [Nonpayment of tax] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 2 (2011), s. 61-69

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046275
ADF007 Gyuri, Róbert: Podmienky registrácie náboženských organizácií na Slovensku / [Conditions for
registration of religious organizations in Slovakia] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 2 (2011), s. 39-53

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045449
ADF008Mihalčová, Bohuslava - Pružinský, Michal: Potreba vybilancovania stratégie v sociálnej sfére /
[Balanced need of strategies in the social sphere] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII, č. 1 (2011), s. 92-98

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046250
ADF009 Ondrová, Drahomíra: Reflexie Veľkej Británie k európskym integračným procesom /
[Reflexions of Great Britain to European Integation Processes] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 2 (2011), s. 5-16

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000043953
ADF010 Jakab, Radomír: Rozhodovanie súdu o registrácii kandidátov v komunálnych voľbách /
[Decision making process of a court on registration of candidates in municipal election.] . , 2011
In:Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 63, č. 2 (2011), s. 193-199

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046254
ADF011Mihaliková, Eva:Rozvoj znalostnej spoločnosti podporou jej znalostných pilierov / [Developing
knowledge society by supporting subsystem of the knowledge] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 2 (2011), s. 70-77
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044740
ADF012 Binderová, Silvia - Bolfíková, Eva: Spokojnosť pacientov a zákonných zástupcov s prácou
zamestnancov nemocníc s ohľadom na problém etiky a morálky I / [The Satisfaction of Patient and Legal
Representatives with Employees sWork in Hospital with Regard to the Ethics and Moral Issue] . , 2010
In:Sociálne a politické analýzy. - ISSN 1337-5555. - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 93-125

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044761
ADF013 Krunková, Alena - Skalická, Monika: Suverenita štátu a legitimita moci v kontexte Európskej
únie / [State sovereignty and legitimacy of power in the context of the European Union] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 1 (2011), s. 38-47

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046248
ADF014 Hencovská, Mária: Trestnoprávna ochrana účasti občana na správe verejných vecí / [Criminal
and legal Protektion of citizen,s participation in public administration] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 2 (2011), s. 54-60

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045903
ADF015 Palúš, Igor:Územná samospráva ako princíp slovenského konštitucionalizmu (ústavná schéma a
prax) / [Territorial self-government as a principle of the Slovak constitutionalism (the constitutional
scheme and practice)] . , 2011
In:Verej ná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - ISSN 1337-2955. - Roč. VII., č. 2
(2011), s. 7-17

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046244
ADF016 Palúš, Igor:Volebné obdobie starostu obce a nezlučiteľnosť jeho funkcie / [The term of the
mayor and the incompatibility of its functions] . , 2011
In:Verej ná správa a spoločnosť. - ISSN 1335-7182. - Roč. XII., č. 2 (2011), s. 32-38

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047909
ADF017 Štangová, Nora - Fabian, Štefan: Zmeny v účtovníctve verejného sektora ako odraz potrieb
manažmentu v nových podmienkach / [Changes in accounting of public sector how reflection of needs
managements in new conditions] . , 2011
In:Verej ná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - ISSN 1337-2955. - Roč. VII., č. 1
(2011), s. 122-129

AEC Vedecké práce v zahranicných recenzovaných zborníkoch
Pocet záznamov: 4

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045450
AEC001Mihalčová, Bohuslava:Die strategie der sozialen dienste und aktivatoren der treibenden kräfte /
[Stratégia sociálnych služieb a aktivátory jej hybných síl] . , 2010
In:La science et la f ormation du troisiéme millénaire. Fribourg : S.É.C.T., 2010. - ISBN 9782970071686.
- S. 267-275

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045893
AEC002 Ondrová, Drahomíra: Foreign Language Education in a European Context / [Cudzojazyčná
výuka v európskom kontexte] . , 2011
In:Universities in Central Europe, 20 Years Af ter : Volume 1: Transf ormations and Stakes. Brusel :
Etablissements Emile Bruylant, 2011. - ISBN 9782802729334. - S. 234-250

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045448
AEC003Mihalčová, Bohuslava - Pružinský, Michal:Globalisation, Multinational corporations and
human resources / [Globalizácia, multinacionalita a ľudské zdroje] . , 2010
In:La science et la f ormation du troisiéme millénaire. Fribourg : S.É.C.T., 2010. - ISBN 9782970071686.
- S. 207-219
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000048011
AEC004 Pružinský, Michal - Mihalčová, Bohuslava: Rozvojové vzdelávanie ako potreba i nový trend /
[Development education as well as the need for a new trend] . , 2011
In:Współczesne strategie i wyzwania edukacyj ne. Chełm :Uniwersytet Warszawski, 2011. - ISBN
9788361149057. - S. 13-19

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Pocet záznamov: 22

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046245
AED001Geffert, Richard: Etická dimenzia verejnej správy:Vybrané etické aspekty fungovania
organizácií v demokratickej verejnej správe / [Ethical Dimension of the Public Administration: Selected
Ethical Aspects of Functioning of Organizations in Democratic Public Administration] . , 2011
In:Vybrané problémy verej nej správy. Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 2011. - ISBN
9788081051807. - S. 58-75

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047574
AED002 Bobáková-Oráčová, Viktória: Faktory konkurencieschopnosti podniku / [The factors of the
business competitiveness] . , 2011
In:Výskum vývoj ových tendeciií a determinantov zvyšovania reálnej konkurenčnej schopnosti ekonomiky a
návrh koncepčného modelu politiky konkurencieschopnosti v podmienkach slovenskej ekonomiky. Prešov :
Prešovská univerzita v Prešove, 2011. - ISBN 9788055503233. - S. 46-51

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044964
AED003 Sedláková, Slavka: Finančný manažment a finančné ukazovatele obce / [Financial management
and financial indicators of municipality] . , 2011
In:Manažment podnikania a veci verej ných - zborník vedeckých prác. Bratislava :ALDO, 2011. - ISBN
9788097075903. - Roč. I, č. 1 (2011), s. 194-199

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047516
AED004 Bobáková-Oráčová, Viktória: Inovácie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti / [Innovation as
postulate on performance] . , 2011
In:Nekonf erenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných proj ektov na
Podnikovohospodárskej f akulte EUv roku 2011. Bratislava :Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN
9788022533287. - S. 22-28

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046265
AED005 Grell, Michal - Mihaliková, Eva: Interdisciplinárny rozmer systému Balanced Scorecard / [An
interdisciplinary dimension of the Balanced Scorecard] . , 2011
In:Zborník vedeckých statí : výsledky riešenia končiacich grantových úloh. Bratislava :Vydavateľstvo
EKONÓM, 2011. - ISBN 9788022533300. - S. 8-11

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045193
AED006 Čisárik, Peter:Marketingové inštrumentárium nonprofit organizácií / [Marketing
instrumentariom of non-profit organizations] . , 2011
In:Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011. Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011. - ISBN 9788055504155. - S. 49-76

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046153
AED007 Demek, Peter:Možnosti zásahov do práva na ochranu osobného súkromia zamestnancov /
[Possibilities for intervention to protect the right to personal privacy of employees] . , 2011
In:Právo v európskej perspektíve II. diel. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011.
- ISBN 9788080824617. - S. 957-971
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044979
AED008Kráľová, Ľuba - Jeleňová, Iveta:O postojoch východoslovenskej verejnosti k občianskej
participácii a ku korupcii vo verejnej činnosti na Slovensku / [The East Slovakian public attitudes to civic
participation and corruption in public activities in Slovakia] . , 2011
In:Etika a politika. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. - ISBN 9788055502663. - S.
319-329

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044033
AED009Molitoris, Peter - Knežová, Jana: Podiel na dani z príjomv fyzických osôb - vlastný/nevlastný
príjem obce / [Individual income tax sharing - own or not-own income of the municipality] . , 2011
In:Verej né f inancie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoj a : zborník vedeckých prác.
Košice :UPJŠ, 2011. - ISBN 9788070978545. - S. 55-62

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044024
AED010Molitoris, Peter: Predpoklady vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti /. , 2010
In:Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN
9788080783549. - S. 89-90, 95-96, 97-98

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044025
AED011Molitoris, Peter: Priestupky a iné správne delikty fyzických osôb postihované na základe
zavinenia /. , 2010
In:Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN
9788080783549. - S. 105-107

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046300
AED012 Bobáková-Oráčová, Viktória: Služby správy pohľadávok / [Credit management service] . , 2010
In:Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010. Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2010. - ISBN 9788055502267. - S. 38-50

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044026
AED013Molitoris, Peter: Správa katastra /. , 2010
In:Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN
9788080783549. - S. 267, 274-275

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044027
AED014 Molitoris, Peter: Správa územného plánovania a stavebných vecí /. , 2010
In:Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN
9788080783549. - S. 286-287, 292-293

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044023
AED015Molitoris, Peter: Správne dohody /. , 2010
In:Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN
9788080783549. - S. 70-74

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047277
AED016 Čepelová, Anna: Teoretické východiská riešenej problematiky /. , 2011
In:Riadenie ludských zdroj ov v malých a stredných podnikoch ako f aktor rozvoj a vybraného regiónu.
Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - ISBN 9788097080228. - S. 8-22

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047256
AED017 Ručinská, Silvia: Trh práce v Slovenskej republike v období rokov 2004 – 2011a faktory
vplývajúce na trh práce / [Labor market in Slovakia in 2004 - 2011and the factors of the labor market] . ,
2011
In:Riadenie ludských zdroj ov v malých a stredných podnikoch ako f aktor rozvoj a vybraného regiónu.
Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - ISBN 9788097080228. - S. 34-45
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044962
AED018 Sedláková, Slavka:Úlohy obce v manažmente odpadov / [The duties of municipality in waste
management] . , 2011
In:Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011. Prešov : Prešovská univerzita v
Prešove, 2011. - ISBN 9788055504155. - S. 196-206

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045902
AED019 Hrabovská, Zuzana:Vybrané problémy financovania verejných vysokých škôl v Slovenskej
republike / [Selected problems of financing public universities in the Slovak Republic] . , 2011
In:Manažment podnikania a vecí verej ných : zborník vedeckých prác. Bratislava : Slovenská akadémia
manažmentu, 2011. - ISBN 9788097075903. - Roč. I., č. 1 (2001), s. 171-177

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046246
AED020 Sedláková, Slavka:Vybrané problémy miest a obcí v riadení odpadového hospodárstva /
[Selected problems of towns and villages in the relation to the waste management] . , 2011
In:Vybrané problémy verej nej správy. Trnava : Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave, 2011. - ISBN
9788081051807. - S. 97-109

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047255
AED021Ručinská, Silvia:Vývoj makroekonomických ukazovateľov po vstupe Slovenskej republiky do
Európskej únie / [Macroeconomic indicators of Slovak Republic after the EU- Accession] . , 2011
In:Riadenie ludských zdroj ov v malých a stredných podnikoch ako f aktor rozvoj a vybraného regiónu.
Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - ISBN 9788097080228. - S. 23-30

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047095
AED022 Konečný, Stanislav: Zmierzch czy odrodzenie państwa? Jakiego? / [Zánik či oživenie štátu? Ale
akého?] . , 2011
In:Polityczne wyzwania wspólczesnych państw. Perspektywa globalna. Toruń :Wydawnictwo Adam
Marszalek, 2011. - ISBN 9788377800263. - S. 24-29

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 3

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046154
AFB001Demek, Peter:Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako nástroj
sociálno-právnej ochrany cieľovej skupiny adresátov / [UN Convention on disability rights, as an
instrument of social-legal protection of target group of recipients] . , 2011
In:Svet, život a problémy ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Košice :Katolícka univerzita v
Ružomberku, 2011. - ISBN 9788081260346. - S. 152-159

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045898
AFB002 Bobáková-Oráčová, Viktória: Súčinnosť vzdelávania, výskumnej a inovačnej politiky /
[Dependence of education, research and innovaton policy] . , 2011
In:Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : zborník
príspevkov z 3. ročníka vedeckej konf erencie s medzinárodnou účasťou, dňa 19. a 20. apríla 2011 v
Poprade. Ružomberok :VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011. - ISBN
9788080847661. - S. 54-61

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000043746
AFB003 Krunková, Alena: Základné aspekty vnímania ľudských práv a slobôd v právnom poriadku
Slovenskej republiky (ústavnoprávna koncepcia) / [Fundamental aspects of perception of human rights
and freedoms in the Slovak legal system (constitutional concept)] . , 2011
In:Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti : zborník z konf erencie z medzinárodnou
účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011. - ISBN 9788055503431. - S. 67-79
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AFC Publikované príspevky na zahranicných vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 6

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047273
AFC001Ručinská, Silvia - Knežová, Jana - Výrostová, Eva:Cooperation between universities and
society - results of a survey in Slovakia / [Nové stratégie a praktiky vzťahov štátu a občianskej
spoločnosti - ruský a európsky kontext] . , 2011
In:Novyj e strategii i praktiki vzaimodej ctvij a gosudarstva i graždanskogo obščestva: rossij skij i
evropej skij opyt : sbornik naučnych statej . Saratov : Povolžskij institut im. P.A. Stolypina, 2011. - ISBN
9785818003924. - S. 194-202

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044319
AFC002 Štangová, Nora - Knežová, Jana: Informational background for process management in
self-government / [Informačné zdroje pre procesné riadenie v územnej samospráve] . , 2011
In:Kačestvo obrazovanij a v uslovij ach modernizacii rossij skogo obščestva =The Quality of Education in
the Conditions of Modernization of the Russian Society : 8 aprelj a 2011 goda. Sankt-Peterburg :Knižnyj
Dom, 2011. - ISBN 9785947772449. - S. 162-169

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046464
AFC003 Sedláková, Slavka: Podnikateľská činnosť obcí- jej možnosti a obmedzenia / [Business of the
municipality - its possibilities and limitations] . , 2011
In:Trendy v podnikání 2011 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konf erence =Business
Trends 2011 : reviewed conf erence proceedings : Plzeň, 30.11.-1.12.2011. Plzeň : Západočeská
univerzita v Plzni, 2011. - ISBN 9788026100515. - S. [1-5]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044031
AFC004 Molitoris, Peter: Právna regulácia miestnych daní ako indikátor kvality života obyvateľov obcí v
Slovenskej republike / [Regulation of local taxes as an indicator of quality of life of the municipality
residents in the Slovak republic] . , 2010
In:Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava :Ústav veřejné správy a
regionální politiky, 2010. - ISBN 9788072486137. - S. [1-11]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044965
AFC005 Sedláková, Slavka: The management of the waste economy of the municipality in Slovakia /
[Manažment odpadového hospodárstva obcí na Slovensku] . , 2011
In:Maj ska konf erencij a o strategij skom menadžmentu : zbornik radova : Zaj ečar, 26 - 28 maj 2011,
Srbij a. Bor :Univerzitet u Beogradu, Technički fakultet u Boru, 2011. - ISBN 9788680987859. - S.
648-653

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044212
AFC006 Palúš, Igor:Vzťah demokracie a odbornosti v obecnej samospráve / [Relation of democracy and
qualification in municipal self-government] . , 2010
In:Inovacionnyj potenciial upravlenij a municipaľnymi obrazovanij ami : sbornik statej : Sankt-Peterburg
9-10 aprelj a 2010 roga. Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij Institut gumanitarnovo obrazovanija,
2010. - ISBN 9785903606-18-4. - S. 58-64
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AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Pocet záznamov: 37

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045183
AFD001Gyuri, Róbert: Aktuálne otázky konania o registrácii cirkví a náboženských spoločností v
Slovenskej republike / [Current Issues of Registration of Churches and Religious societies in the Slovak
Republic] . , 2010
In:Aktuálne otázky správneho konania : slovenská časť : zborník príspevkov zo sekcie právo
medzinárodnej vedeckej konf erencie "Právo ako zj ednocovateľ Európy - veda a prax"organizovanej
Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou f akultou v dňoch 21. - 23. októbra 2010. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 9788071603047. - S. 19-25

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044156
AFD002 Kravčáková, Gabriela:Analýza príčin nezamestnanosti a ochota evidovaných nezamestnaných
prekonávať prekážky pri zamestnaní sa / [Analysis of the Causes of Unemployment andWillingness of
the Registered Unemployed to Overcome an Obstacles during] . , 2011
In:Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied 1́0 =Actual Questions of Economic and Human
Sciences 1́0 : zborník príspevkov z interdiscip linárneho vedeckého kolokvia : Bratislava, 17. december
2010, Slovenská republika. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. - ISBN
9788022734479. - S. 163-181

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000043454
AFD003 Sedláková, Slavka:Daňové príjmy obcí na Slovensku v kontexte hospodárskej krízy / [Taxes
revenue of Slovak municipalities in context of financial crisis] . , 2011
In:Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konf erencie. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011. - ISBN 9788070978634. -
S. 147-152

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045181
AFD004 Jesenko,Michal:Dozor štátu nad miestnou samosprávou / [State supervision over local
selfgovernment] . , 2010
In:Územná samospráva v procese decentralizácie verej nej správy : zborník príspevkov z vedeckej
konf erencie konanej dňa 29.11.2010 v Košiciach. Košice :Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta
verejnej správy, 2010. - ISBN 9788081290060. - S. 66-76

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046253
AFD005Mihaliková, Eva: eGovernment - dôležitý pilier efektívnej verejnej správy / [eGovernment - an
important pillar of effective public administration] . , 2011
In:Inovatívne koncepty vo verej nej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konf erencie, Bratislava, 24.11.2011. Bratislava : Ekonóm, 2011. - ISBN 9788022533034. - S. [1-5]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046278
AFD006 Jesenko,Michal: Európsky ombudsman a právo na dobrú správu / [European Ombudsman and
the right to good administration] . , 2011
In:Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konf erencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach. Košice :UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011. - ISBN
9788070979051. - S. 17-26

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000043636
AFD007Mihaliková, Eva: Finančné ukazovatele a ich uplatnenie v samospráve / [Financial indicators
and them application in self-government] . , 2011
In:Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konf erencie. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN
9788070978634. - S. 130-137
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047573
AFD008 Bobáková-Oráčová, Viktória: Finančný manažment a možnosti financovania ďalšieho rozvoja
podniku / [Financial management and chances of corporate finance] . , 2011
In:Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej f akulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : zborník prednášok
z týždňa európskej vedy, Ružomberok 29.11.-3.12.2010. Ružomberok :Verbum, 2011. - ISBN
9788080846824. - S. 121-130

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045899
AFD009 Výrostová, Eva:Hodnotenie efektívnosti verejných projektov prostredníctvom CBA analýzy /
[Evaluation of public projects efficiency by CBA analysis] . , 2011
In:Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konf erencie. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011. - ISBN 9788070978634. -
S. 153-162

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046465
AFD010Mihaliková, Eva:Hodnotenie úrovne eGovernmentu v SR a potreba jeho inovácie / [Evaluation
of the level of eGovernment on Slovakia and the need its for innovation] . , 2011
In:Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania. Bratislava : Ekonomická
univerzita v Bratislave, 2011. - ISBN 9788022533140. - S. [1-5]

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045897
AFD011Mihalčová, Bohuslava - Vistánová, Anna:Humanitárna pomoc / [Humanitarian aid] . , 2011
In:Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : "Integrácia marginalizovaných skupín do
spoločnosti": zborník z medzinárodnej konf erencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011. Ružomberok :
Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011. - ISBN 9788080847371. - S. 10

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000043634
AFD012 Mihaliková, Eva - Taušová, Marcela: Informačné zabezpečenie samosprávy / [Information
security in self-government] . , 2011
In:Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konf erencie. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN
9788070978634. - S. 67-73

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000044318
AFD013 Štangová, Nora - Knežová, Jana: Informačné zázemie pre procesné riadenie v samospráve /
[Information backround for process management in self-government] . , 2011
In:Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konf erencie. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2011. - ISBN 9788070978634. -
S. 74-79

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046012
AFD014 Krunková, Alena: Legislatívne orgány Európskej únie - vývoj a perspektívy / [The legislative
bodies of the European Union - development and perspectives] . , 2011
In:Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konf erencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach. Košice :UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011. - ISBN
9788070979051. - S. 5-16

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000043853
AFD015 Hrabovská, Zuzana:Možnosti aktívneho zapájania verejnosti do procesu zostavovania Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce / [Opportunities for active public involvement in the process of
rebuilding the PHSR] . , 2011
In:Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej
korešpondenčnej konf erencie. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. - ISBN
9788070978634. - S. 59-66
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ref.císlo: UPJŠ.Košice.000045907
AFD016 Hrabovská, Zuzana - Sedláková, Slavka:Možnosti financovania rozvoja obcí / [Possibilities of
financing municipality development] . , 2011
In:Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verej ná správa - rozvoj ové trendy - manažment a podnikanie
: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konf erencie, Bratislava, 10. november 2011. Bratislava :
VŠEMVS v Bratislave, 2011. - ISBN 9788097080211. - S. 163-171

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000046274
AFD017 Čeplíková, Margita - Gyuri, Róbert: Náboženská sloboda v európskom práve / [Religious
freedom in European law] . , 2011
In:Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník z vedeckej konf erencie, ktorá sa konala dňa
30.5.2011 v Košiciach. Košice :Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy,
2011. - ISBN 9788070979051. - S. 80-94

ref.císlo: UPJŠ.Košice.000047132
AFD018 Žofčínová, Vladimíra:Niekoľko poznámok o otázkach diskriminácie v činnosti legislatívnych
orgánov Európskej únie / [A few notes on issues of discrimination in the work of legislative bodies of the
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