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AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB Vybrané aspekty komunikačnej dimenzie e-learningu / Jana Burgerová, Martina 
Adamkovičová ; Recenzenti Gabriel Švejda, Martin Bílek, Ivana Šimonová. - 1. 
vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 159 
s. - ISBN 978-80-555-1146-7. 
[BURGEROVÁ, Jana (50%) - ADAMKOVIČOVÁ, Martina (50%)] 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v domácich vydavateľstvách 

ABB Literatúra pre deti a mládež v odbornej reflexii po roku 1970 / Zuzana 
Stanislavová ; Recenzenti Bibiána Hlebová, Svatava Urbanová. 
In: Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. - 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-223-3790-
8. - S. 111- 165 [3,5 AH]. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

ABB Žánrový a tematický profil importovanej prózy a poézie pre deti a mládež v 70. 
rokoch 20. storočia / Zuzana Stanislavová, Radoslav Rusňák, Danka Lešková ... 
[et al.] ; Recenzenti Svatava Urbanová, Ondrej Sliacky, Ľudovít Petraško. 
In: Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry 
pre deti a mládež do slovenčiny II [elektronický zdroj] : kontext 70. rokov 20. 
storočia. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1164-1. - online, s. 12-164. - Popis urobený 5.2.2015. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana (72%) - RUSŇÁK, Radoslav (13%) - LEŠKOVÁ, 
Danka (7%) - KARPINSKÝ, Peter (8%)] 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

ABC Psychosexuálne aspekty vývinu osôb s mentálnym postihnutím / Stanislava 
Lištiak Mandzáková, Dagmar Marková ; Recenzenti Milan Schavel, Miroslaw 
Grewinski. 
In: Význam pedagogiky v pomáhajících profesích. - Wydawnictwo Wyzszej 
Szkoly Menedžerskiej ve Varšavě im. L.J. Krzyžanowskiego, 2014. - ISBN 978-
80-905678-0-1. - S. [123]- 136 [1,058 AH]. 
[LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, Stanislava (50%) - MARKOVÁ, Dagmar (50%)] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2
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ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

ABD Pôvodné ilustrácie od zahraničných autorov vo vydaniach slovenských prekladov 
kníh pre deti a mládež v 60. a 70. rokoch 20. storočia / Iveta Gal Drzewiecka ; 
Recenzenti Svatava Urbanová, Ondrej Sliacky, Ľudovít Petraško. 
In: Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry 
pre deti a mládež do slovenčiny II [elektronický zdroj] : kontext 70. rokov 20. 
storočia. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1164-1. - online, s. 220-244 [ 2,2 AH]. - Popis urobený 4.2.2015. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2 
[GAL DRZEWIECKA, Iveta] 

ABD Teoretické a metodologické východiská pre komparatívnu analýzu 
matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí / Juraj Kresila ; 
Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 11-31 [1,1 AH]. 
[KRESILA, Juraj] 

ABD Prekladové dramatické texty pre deti a mládež v 70. rokoch 20. storočia / Adela 
Mitrová ; Recenzenti Svatava Urbanová, Ondrej Sliacky, Ľudovít Petraško. 
In: Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry 
pre deti a mládež do slovenčiny II [elektronický zdroj] : kontext 70. rokov 20. 
storočia. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1164-1. - online, s. 165-196 [2,8 AH]. - Popis urobený 4.2.2015. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2 
[MITROVÁ, Adela] 

ABD Nemecko a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Marek Mokriš ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 279-316 [1,8 AH]. 
[MOKRIŠ, Marek] 

ABD Austrália a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Veronika Palková ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej 
Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 33-73 [2,1 AH]. 
[PALKOVÁ, Veronika] 

ABD Taliansko a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Alena Prídavková ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej 
Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 317-353 [1,9 AH]. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2
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ABD Írsko a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Iveta Scholtzová ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej 
Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 195-237 [1,9 AH]. 
[SCHOLTZOVÁ, Iveta] 

ABD Komparácia kontextových charakteristík matematickej edukácie vo vybraných 
národných prípadových štúdiách / Iveta Scholtzová ; Recenzenti Pavol Hanzel, 
Ondrej Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 355-378 [1,1 AH]. 
[SCHOLTZOVÁ, Iveta] 

ABD Japonsko a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Edita Šimčíková ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej 
Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 239-277 [2 AH]. 
[ŠIMČÍKOVÁ, Edita] 

ABD Pôvodné ilustrácie od domácich autorov vo vydaniach slovenských prekladov 
kníh pre deti a mládež / Michal Tokár ; Recenzenti Svatava Urbanová, Ondrej 
Sliacky, Ľudovít Petraško. 
In: Žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry 
pre deti a mládež do slovenčiny II [elektronický zdroj] : kontext 70. rokov 20. 
storočia. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1164-1. - online, s. 197-220 [ 2 AH]. - Popis urobený 11.2.2015. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2 
[TOKÁR, Michal] 

ABD Francúzsko a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Blanka Tomková ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej 
Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 119-158 [1,8 AH]. 
[TOMKOVÁ, Blanka] 

ABD Chorvátsko a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Blanka Tomková ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej 
Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 159-193 [1,7 AH]. 
[TOMKOVÁ, Blanka] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Stanislavova2
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ABD Fínsko a Slovensko - komparatívna analýza vybraných aspektov primárnej 
matematickej edukácie / Anna Vašutová ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej 
Šedivý. 
In: Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku 
a v zahraničí. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1204-4. - S. 75-117 [2,4 AH]. 
[VAŠUTOVÁ, Anna] 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB Hudobná rozprávka : aplikačný terén integratívnej hudobnej výchovy v primárnej 
edukácii / Božena Balcárová ; Recenzenti Irena Medňanská, Slávka Kopčáková. - 
1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra 
hudobnej a výtvarnej výchovy, 2014. - 172 s. - KEGA 020PU-4/2012. - ISBN 978-
80-555-1109-2. 
[BALCÁROVÁ, Božena] 

ACB Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii / Anna Derevjaníková ; 
Recenzenti Božena Balcárová, Martin Dzurilla. - 3. rozšír. vyd. - Prešov : 
Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014. - 190 s. - ISBN 978-80-89188-39-0. 
[DEREVJANÍKOVÁ, Anna] 

ACB Hudobná výchova v predprimárnej edukácii [elektronický zdroj] / Anna 
Derevjaníková, Martin Dzurilla ; Recenzenti Branislav Pupala, Ondrej Kaščák. - 
[1. vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, 57 s. [3,5 
AH]. - ISBN 978-80-8052-900-0. 
Plný text: 
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/138 
[DEREVJANÍKOVÁ, Anna (85%) - DZURILLA, Martin (15%)] 

ACB Implementácia interaktívnej tabule do predprimárnej edukácie [elektronický 
zdroj] / Erika Franková, Lucia Šepeľáková ; Recenzenti Klaudia Valdmanová, 
Valéria Kalatovičová. - [1 vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 
2014. - online, 153 s. - Popis urobený 17.10.2014. - ISBN 978-80-8052-777-8. 
Plný text: 
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMByCategorySort?
sortColumn=3&sortType=desc&idTypEM=1 
[FRANKOVÁ, Erika (50%) - ŠEPEĽÁKOVÁ, Lucia (50%)] 

ACB Vybrané kapitoly z matematiky / Marek Mokriš ; Recenzenti Alena Prídavková, 
Iveta Scholtzová. - 2. upr. vyd. - Prešov : Prešovská univezita v Prešove, 
Pedagogická fakulta, 2014. - 150 s. - ISBN 978-80-555-1095-8. 
[MOKRIŠ, Marek] 

ACB Dieťa s problémovým správaním v materskej škole / Jarmila Žolnová ; Recenzenti 
Mária Podhájecká, Anna Klim-Klimaszewska. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 136 s. - KEGA 024PU-4/2013. 
- ISBN 978-80-555-1127-6. 
[ŽOLNOVÁ, Jarmila] 

http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/138
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMByCategorySort?sortColumn=3&sortType=desc&idTypEM=1
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMByCategorySort?sortColumn=3&sortType=desc&idTypEM=1
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ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC Proces a vybrané výsledky slovenskej adaptácie Delis-Kaplanovej systému 
exekutívnych funkcií D-KEFS [Process and selected results of Slovak adaptation 
of Delis-Kaplan system of executive functions D-KEFS] / Ján Ferjenčík, Monika 
Bobáková, Iveta Kovalčíková ... [et al.]. 
In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - 
ISSN 0009-062X. - Roč. 58, č. 6 (2014), s. 543-558. 
[FERJENČÍK, Ján (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (15%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta 
(15%) - ROPOVIK, Ivan (15%) - SLAVKOVSKÁ, Miriam (15%)] 

ADC Do executive functions predict the ability to learn problem-solving principles? / 
Ivan Ropovik. 
In: Intelligence. - ISSN 0160-2896. - Vol. 44 (2014), s. 64-74. 
[ROPOVIK, Ivan] 

ADC Validita merania: hľadanie dôvodov absencie konsenzu [Validity of measurement: 
exploring reasons for the absence of general consensus] / Ivan Ropovik. 
In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - 
ISSN 0009-062X. - Roč. 58, č. 6 (2014), s. 580-593. 
[ROPOVIK, Ivan] 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

ADE Muľtikuľturalizm v globalizirujuščemsja mire / L. Belas, L. Belasova. 
In: Vestnik Vjatskogo gosudarstvennogo universiteta : naučnyj žurnal. - ISSN 
1997-4280. - No. 7 (2014), s. 6-10. 
[BELÁS, Ľubomír (60%) - BELÁSOVÁ, Ľudmila (40%)] 

ADE Učivo o elektrickej energii na 1. stupni základnej školy a jeho sprostredkovanie 
žiakom s podporou elektronickej stavebnice / Renáta Bernátová, Milan Bernát. 
In: Paidagogos. - ISSN 2353-1878. - Nr. 2 (2014), s. 60-65. 
[BERNÁTOVÁ, Renáta (50%) - BERNÁT, Milan (50%)] 

ADE Emotional control and executive functions of student in the transition to the junior 
secondary stage of basic school / Monika Bobakova, Miriam Slavkovska, Ivan 
Ropovik ... [et al.]. 
In: International online journal of education and teaching [elektronický zdroj]. - 
ISSN 2148-225X. - Vol. 1, no. 3 (2014), online, s. 54-64. 
Plný text: http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/50/69 
[BOBÁKOVÁ, Monika (30%) - SLAVKOVSKÁ, Miriam (20%) - ROPOVIK, Ivan 
(20%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (20%) - FERJENČÍK, Ján (10%)] 

ADE Škola v prírode ako špecifické prostredie prírodovedného vzdelávania / Jana 
Danková, Hedviga Kochová. 
In: Paidagogos. - ISSN 2353-1878. - Nr. 2 (2014), s. 66-82. 
[DANKOVÁ, Jana (30%) - KOCHOVÁ, Hedviga (70%)] 

http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/50/69
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ADE The role of cognitive processing in EFL (English as a foreign language) reading 
skills acquisition / Marta Filičková. 
In: Language, individual & society [elektronický zdroj]. - ISSN 1314-7250. - Vol. 8 
(2014), online, s. 301-312. - Popis urobený 20.2.2015. 
Plný text: http://www.scientific-
publications.net/get/1000006/1408971950449695.pdf 
[FILIČKOVÁ, Marta] 

ADE Fragments of the fine art and art education - the education for children and pupils 
to the human values and therapy / Alena Sedláková. 
In: Scientific bulletin of chelm : section of pedagogy. - ISBN 978-83-61149-74-3. - 
ISSN 2084-6770. - No. 1 (2014), s. 21-26. 
[SEDLÁKOVÁ, Alena] 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

ADF Hudobná rozprávka - celodenný hudobno-edukačný projekt v materskej škole : 
ako sa v kráľovstve Muzikusovo stratila hudba / Božena Balcárová. 
In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 68, č. 3 (2014), s. 12-20. 
[BALCÁROVÁ, Božena] 

ADF Polyestetická výchova detí a mládeže s mentálnym postihnutím (reflexia "z druhej 
strany") [Polyaesthic education of children and youth with intellectual disabilities 
(reflection "from the other side")] / Božena Balcárová. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 47-58. 
[BALCÁROVÁ, Božena] 

ADF Transformácia detských domovov - reflexia zmien v práci s deťmi z pohľadu 
vychovávateľov [Transformation of foster homes - reflection on the changes of 
work with children from the educator`s point of view] / Tatiana Dubayová, 
Eleonóra Schinská, Andrea Margetínyová. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 39-46. 
[DUBAYOVÁ, Tatiana (60%) - SCHINSKÁ, Eleonóra (20%) - MARGETÍNYOVÁ, 
Andrea (20%)] 

ADF Individuálne rozdiely v čitateľskej kompetencii žiakov s ľahkým stupňom 
mentálneho postihnutia edukovaných v podmienkach školskej integrácie 
[Individual differences in the reading competence of pupils with mild intellectual 
disabilities educating in integratin settings] / Jana Sopková, Bibána Hlebová, 
Veronika Palková. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 30-37. 
[ĎORĎOVIČOVÁ, Jana (60%) - HLEBOVÁ, Bibiána (20%) - PALKOVÁ, Veronika 
(20%)] 

ADF Farby trhoviska : pôvodná ilustračná tvorba pre deti a mládež v roku 2013 / Iveta 
Drzewiecka. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 2 
(2014), s. 33-43. 
[GAL DRZEWIECKA, Iveta] 

http://www.scientific-publications.net/get/1000006/1408971950449695.pdf
http://www.scientific-publications.net/get/1000006/1408971950449695.pdf
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ADF Komparatívna analýza pôvodných a domácich ilustrácií vo vybraných tituloch 
detskej prekladovej literatúry [Comparative analysis of the original and domestic 
illustrations in selected titles of children`s literature in translation] / Iveta Gal 
Drzewiecka. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 75-87. 
[GAL DRZEWIECKA, Iveta] 

ADF Therapeutic interventions through music-kinetic expression for pupils with 
attention deficit hyperactivity disorder / Klaudia Košalová. 
In: University review : health care. - ISSN 1337-6047. - Vol. 8, no. 1-2 (2014), 
s. 82-86. 
[KOŠALOVÁ, Klaudia] 

ADF Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie / Iveta Kovalčíková, 
Jozef Džuka. 
In: Pedagogika.sk [elektronický zdroj] : slovenský časopis pre pedagogické vedy. 
- ISSN 1338-0982. - Roč. 5, č. 1 (2014), online, s. 5-27. - Popis urobený 
21.2.2015. 
Plný text: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-5/cislo-
1/studia_kovalcikova.pdf 
[KOVALČÍKOVÁ, Iveta (60%) - DŽUKA, Jozef (40%)] 

ADF Dieťa v predškolskom veku s problémovým správaním - prevalencia a faktory 
podmieňujúce jeho vznik [Child in a preschool age with problem behaviour - 
prevalnence and factors determining its occurrence] / Jana Kožárová, Mária 
Podhájecká. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 16-25. 
[KOŽÁROVÁ, Jana (50%) - PODHÁJECKÁ, Mária (50%)] 

ADF Možnosti optimalizácie didaktického spracovania slovotvorby v nižšom 
sekundárnom vzdelávaní [Children`s literature discussed or which origiOptions for 
optimization in didactic processing of word-formation in lower secondary 
education] / Eva Krištanová, Lucia Gianitsová-Ološtiaková. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 59-79. 
[KRIŠTANOVÁ, Eva (50%) - OLOŠTIAKOVÁ, Lucia (50%)] 

ADF K typológii poézie pre deti preloženej do slovenčiny v 70. a 80. rokoch 20. 
storočia (Julian Tuwim, Sergej Michalkov, Robert Desnos) [On the typology of 
children`s poetry Slovak translations in the 70th-80th of the 20th century] / Mária 
Kuderjavá. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 44-52. 
[KUDERJAVÁ, Mária] 

ADF Špecifiká vyučovania cudzích jazykov u detí predškolského a mladšieho 
školského veku [Specific aspects of teaching foreign languages to preschool and 
primary school learners] / Tatiana Nováková, Milan Portik. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 87-93. 
[NOVÁKOVÁ, Tatiana (50%) - PORTIK, Milan (50%)] 

http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-5/cislo-1/studia_kovalcikova.pdf
http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-5/cislo-1/studia_kovalcikova.pdf
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ADF Harmonizácia rozvojových oblasti osobnosti dieťaťa s problémovým správaním v 
podmienkach materskej školy / Mária Podhájecká. 
In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 68, č. 6 (2014), s. 8-18. 
[PODHÁJECKÁ, Mária] 

ADF "A skade si prišlo, dieťa?" : (rozprávkový román Michaela Endeho Hodinový kvet 
v kontexte 70-tych rokov 20. storočia) / Radoslav Rusňák. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 3 
(2014), s. 18-24. 
[RUSŇÁK, Radoslav] 

ADF Ecce homo alebo O ceste k človeku / Radoslav Rusňák. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 1 
(2014), s. 1-6. 
[RUSŇÁK, Radoslav] 

ADF Preklad umeleckého textu ako axiologický problém [Translation of literary text as 
an axiological problem] / Radoslav Rusňák. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 34-43. 
[RUSŇÁK, Radoslav] 

ADF Všeobecný model agresie ako rámec pre pochopenie agresie mladistvých v 
reedukačných centrách [General model of aggression as a frame for 
understanding aggression of the adolescent located in the re-education centres] / 
Anna Semanová, Ladislav Horňák. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 38-49. 
[SEMANOVÁ, Anna (50%) - HORŇÁK, Ladislav (50%)] 

ADF Onymia a jej fungovanie v školskej komunikácii [Onymy and its functioning in 
school communication] / Ľuba Sičáková. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 44-58. 
[SIČÁKOVÁ, Ľuba] 

ADF Bez prekvapení, ale s istotou : pôvodná tvorba pre deti a mládež do roku 2013 / 
Zuzana Stanislavová. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 2 
(2014), s. 1-11. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

ADF K "importu" poézie a prózy pre deti a mládež do slovenského kultúrneho a 
hodnotového kontextu v rokoch 1960-1990 [On the "import" of poetry and prose 
for children and youth into the Slovak cultural and value contexts in the years 
1960-1990] / Zuzana Stanislavová. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 20-33. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 
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ADF Keď to v tvorbe zaškrípe alebo O diskutabilnej kvalite časti pôvodnej prózy a 
poézie pre deti a mládež 2013 : k životnému jubileu autorky / Zuzana 
Stanislavová. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 3 
(2014), s. 1-9. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

ADF Príprava učiteľov a vychovávateľov so zameraním na voľnočasové aktivity 
[Preparing teachers and educators for free time activities] / Vladimír Šebeň, Iveta 
Šebeňová. 
In: Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v 
základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a 
aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných 
predmetov . - ISSN 1338-9742. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 77-78. 
[ŠEBEŇ, Vladimír (50%) - ŠEBEŇOVÁ, Iveta (50%)] 

ADF Základy elementárnej teórie množín v matematickej príprave študentov 
pedagogickej fakulty [Fundamentals of elementary sets theory in matehmatical 
preparation of students Faculty of education] / Edita Šimčíková, Blanka Tomková. 
In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in 
Ružomberok. - ISSN 1336-2232. - Roč. 13, č. 1 (2014), s. 203-209. 
[ŠIMČÍKOVÁ, Edita (50%) - TOMKOVÁ, Blanka (50%)] 

ADF Odraz vizuálnej reality v knižných ilustráciách prekladovej literatúry pre deti a 
mládež [The reflection of visual reality in book illustrations of translated literature 
for children and youth] / Michal Tokár. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 64-74. 
[TOKÁR, Michal] 

ADF Životná spokojnosť na stredných odborných školách pri reedukačných centrách 
[Life satisfaction of students at high schools at re-education centers] / Jarmila 
Žolnová, Jana Višňovská, Mária Majherová. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 50-69. 
[ŽOLNOVÁ, Jarmila (32%) - VIŠŇOVSKÁ, Jana (34%) - MAJHEROVÁ, Mária 
(34%)] 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 

AEC Výchova k zdraviu v kurikule predprimárneho a primárneho stupňa vzdelávania / 
Renáta Bernátová, Bibiána Vadašová ; Recenzenti Edmund Juśko, Jana 
Burgerová. 
In: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmlodszych. - 
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - ISBN 978-83-7702-919-0. - S. [45]-56. 
[BERNÁTOVÁ, Renáta (50%) - VADAŠOVÁ, Bibiana (50%)] 

AEC Príprava učiteľov primárneho stupňa vzdelávania a výchova k zdraviu [Primary 
school teacher training within university education and education to health] / Jozef 
Liba ; Recenzenti Edmund Juśko, Jana Burgerová. 
In: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmlodszych. - 
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - ISBN 978-83-7702-919-0. - S. [113]-118. 
[LIBA, Jozef] 
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AEC Výchova k zdraviu v primárnej edukácii / Jozef Liba, Michal Barna ; Recenzenti 
Edmund Juśko, Jana Burgerová. 
In: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmlodszych. - 
Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - ISBN 978-83-7702-919-0. - S. [25]-30. 
[LIBA, Jozef (60%) - BARNA, Michal (40%)] 

AEC "Mať deti?": O morálnych hodnotách a reprodukcii. Eticko-deskriptívna slovensko-
česká komparatívna sonda / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; 
Recenzenti Milan Schavel, Miroslaw Grewinski. 
In: Význam pedagogiky v pomáhajících profesích. - Wydawnictwo Wyzszej 
Szkoly Menedžerskiej ve Varšavě im. L.J. Krzyžanowskiego, 2014. - ISBN 978-
80-905678-0-1. - S. [137]- 186. 
[MARKOVÁ, Dagmar (50%) - LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, Stanislava (50%)] 

AEC Multicultural education and democratization of the school / Alica Petrasová ; 
Recenzenti Wiktor Rabczuk, Ewa Jarosz. 
In: Czlowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, 
aktywizacji i integracji spolecznej : konteksty teoretyczne i spoleczno-polityczne. - 
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2014. - ISBN 978-83-8019-012-2. - S. 
[162]-170. 
[PETRASOVÁ, Alica] 

AEC Problemowe zachowania dzieci w przedszkolu z perspektywy nauczycieli / Mária 
Podhájecká, Miroslawa Socha ; Recenzenti Jekaterina Maralova, Galena 
Ivanova. 
In: Vozmožnosti i ograničenija sovremennoj obrazovateľnoj dejstviteľnosti. - 
Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2014. - ISBN 978-83-934036-3-9. - S. 20-43. 
[PODHÁJECKÁ, Mária (50%) - SOCHA, Miroslawa (50%)] 

AEC Polyaesthetic model in the perspective of current research findings / Zuzana 
Sláviková, Katarína Fuchsová ; Recenzenti Marie Slaviková, Jana Hudáková. 
In: Theory and practice of music education in schools : Visegrad doctoral forum 
Prague 2013. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. - 
ISBN 978-80-7290-725-0. - S. 38-41. 
[SLÁVIKOVÁ, Zuzana (50%) - FUCHSOVÁ, Katarína (50%)] 

AEC Hudobnosť dieťaťa a multimédium / Daniel Šimčík ; Recenzenti Jekaterina 
Maralova, Marija Podchajecka. 
In: Vozmožnosti i ograničenija sovremennoj obrazovateľnoj dejstviteľnosti. - 
Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2014. - ISBN 978-83-934036-3-9. - S. 44-48. 
[ŠIMČÍK, Daniel] 

AEC Vzdelávanie žiakov druhého ročníka základnej školy v Japonsku v predmete 
matematika / Edita Šimčíková, Juraj Kresila ; Recenzenti Jekaterina Maralova, 
Marija Podchajecka. 
In: Vozmožnosti i ograničenija sovremennoj obrazovateľnoj dejstviteľnosti. - 
Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2014. - ISBN 978-83-934036-3-9. - S. 65-71. 
[ŠIMČÍKOVÁ, Edita (50%) - KRESILA, Juraj (50%)] 
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AEC Harmonizácia dieťaťa s deficitom pozornosti s hyperaktivitou prostredníctvom 
hry / Jarmila Žolnová, Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; Recenzenti Jekaterina 
Maralova, Galena Ivanova. 
In: Vozmožnosti i ograničenija sovremennoj obrazovateľnoj dejstviteľnosti. - 
Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2014. - ISBN 978-83-934036-3-9. - S. 49-59. 
[ŽOLNOVÁ, Jarmila (34%) - PODHÁJECKÁ, Mária (33%) - GERKA, Vladimír 
(33%)] 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 

AED Možnosti využitia informačno-komunikačných technológií v procese utvárania a 
rozvíjania elementárnej gramotnosti / Ľudmila Belásová, Renáta Košalová ; 
Recenzenti Stanislaw Palka, Alena Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 5-19. 
[BELÁSOVÁ, Ľudmila (50%) - KOŠALOVÁ, Renáta (50%)] 

AED Verbálna a neverbálna fluencia nadaných detí / Monika Bobáková, Ján Ferjenčík, 
Marta Filičková ... [et al.] ; Recenzenti Stanislaw Palka, Alena Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 20-25. 
[BOBÁKOVÁ, Monika (40%) - FERJENČÍK, Ján (12%) - FILIČKOVÁ, Marta 
(12%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (12%) - ROPOVIK, Ivan (12%) - SLAVKOVSKÁ, 
Miriam (12%)] 

AED Východiská tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne 
vzdelávanie v materských školách vo vzdelávacej oblasti umenie a kultúra - časť 
hudobná výchova / Anna Derevjaníková ; Recenzenti Stanislaw Palka, Alena 
Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 26-34. 
[DEREVJANÍKOVÁ, Anna] 

AED Dynamické testovanie učebného potenciálu: teoretické východiská a praktická 
aplikácia v podobe testu AnimaLogica / Marta Filičková ; Recenzenti Stanislaw 
Palka, Alena Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 35-43. 
[FILIČKOVÁ, Marta] 

AED Vlastivedné vychádzky a exkurzie v edukačnej praxi 1. stupňa základnej školy / 
Ján Kancír ; Recenzenti Stanislaw Palka, Alena Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 81-88. 
[KANCÍR, Ján] 

AED Exekutívne funkcie a porozumenie textu v primárnej edukácii: od výskumu k 
stimulácii / Martin Klimovič ; Recenzenti Stanislaw Palka, Alena Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 89-100. 
[KLIMOVIČ, Martin] 
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AED Hudobný materinský jazyk ako prostriedok hudobnej komunikácie / Monika 
Kormaníková ; Recenzenti Stanislaw Palka, Alena Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 101-107. 
[KORMANÍKOVÁ, Monika] 

AED Participácia Bibiany, revue o umení pre deti a mládež, na reflexii súčasnej 
literatúry pre deti a mládež (1993-2013) / Danka Lešková ; Recenzenti Bibiána 
Hlebová, Svatava Urbanová. 
In: Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. - 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-223-3790-
8. - S. 166-174. 
[LEŠKOVÁ, Danka] 

AED School audit: Even integration of Roma students can cause their segregation / 
Alica Petrasová, Vlado Rafael ; Recenzenti Ivan Pavlov, Rastislav Rosinský. 
In: From segregation to inclusive education [elektronický zdroj] : case of The 
elementary school in Sarisske Michalany. - Bratislava : UNDP, 2014. - ISBN 978-
80-89263-20-2. - online, s. 34-38. - Príspevok vyšiel aj v slovenskej mutácii 
tlačenej verzie s rovnakými vydavateľskými údajmi Od segregácie k inkluzívnemu 
vzdelavaniu : prípad školy v Šarišských Michaľanoch. 
Plný text: http://www.eduroma.sk/publications/en/case_of_sarisske_michalany-
en.pdf 
[PETRASOVÁ, Alica (90%) - RAFAEL, Vlado (10%)] 

AED Preklad ako médium hodôt : prítomnosť prekladovej tvorby v literatúre pre deti a 
mládež 60. rokov 20. storočia / Zuzana Stanislavová ; Recenzenti Silvia 
Pokrivčáková, Erich Mistrík. 
In: O interpretácii umeleckého textu 27 : intermediálny rozmer tvorby pre deti a 
mládež. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. - ISBN 978-80-
558-0715-7. - S. 182-193. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

AED Rôzne možnosti grafického znázornenia rozkladu množín / Blanka Tomková ; 
Recenzenti Stanislaw Palka, Alena Prídavková. 
In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1193-1. - S. 134-144. 
[TOMKOVÁ, Blanka] 

AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFA Hrová kompetencia a fenomén hry v kontexte edukačného procesu [A game 
competence and he phenomenon of a play in the process of education] / Mária 
Podhájecká ; Recenzenti Radmila Burkovičová, Marta Faberová. 
In: Hra je krásnou přípravou k vážnym věcem : sborník příspěvků z vědecké 
konference s mezinárodní účastí, 27.3-28.3. 2014, Hradec Králové. - Hradec 
Králové : Gaudeamus, 2014. - ISBN 978-80-7435-390-1. - S. 37-47. 
[PODHÁJECKÁ, Mária] 

http://www.eduroma.sk/publications/en/case_of_sarisske_michalany-en.pdf
http://www.eduroma.sk/publications/en/case_of_sarisske_michalany-en.pdf
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AFA Problematika edukácie detí s problémovým správaním [Problematyka edukacji 
dzieci z problemowymi zachowaniami] / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka ; 
Recenzenti Pawel Barczyk, Wojciech Kudyba. 
In: Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej 
edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of 
contemporary eduacation. - Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 
w Nowym Saczu, 2014. - ISBN 978-83-62550-47-0. - S. 277-290. 
[PODHÁJECKÁ, Mária (50%) - GERKA, Vladimír (50%)] 

AFA Piesne pre deti a celú rodinu prostredníctvom multimédia / Daniel Šimčík ; 
Recenzenti Halena Ivanova, Elzbieta Jaszczyszyn. 
In: Edukacja ku przyszlosci : tom 1 : wyzwania i zaniechania w wychowaniu 
przedszkolnym i ksztalceniu wczesnoszkolnym : ksiega jubileuszowa z okazji 70-
lecia urodzin Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Zegnatka. - Siedlce : Siedleckie 
Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-62160-19-8. - S. 283-288. 
[ŠIMČÍK, Daniel] 

AFA Matematická príprava žiakov v Japonsku - výzva pre inováciu prípravy žiakov na 
Slovensku / Edita Šimčíková ; Recenzenti Halena Ivanova, Elzbieta Jaszczyszyn. 
In: Edukacja ku przyszlosci : tom 1 : wyzwania i zaniechania w wychowaniu 
przedszkolnym i ksztalceniu wczesnoszkolnym : ksiega jubileuszowa z okazji 70-
lecia urodzin Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Zegnatka. - Siedlce : Siedleckie 
Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-62160-19-8. - S. 235-247. 
[ŠIMČÍKOVÁ, Edita] 

AFA Theoretical framework for the supervison of the pre-school teachers in the 
education of the child with behavioural problems [Teoretyczne podstawy dla 
superwizji nauczycieli przedszkoli w edukacji dzieci z problemowymi 
zachowaniami] / Jarmila Žolnová ; Recenzenti Pawel Barczyk, Wojciech Kudyba. 
In: Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej 
edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of 
contemporary eduacation. - Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 
w Nowym Saczu, 2014. - ISBN 978-83-62550-47-0. - S. 291-294. 
[ŽOLNOVÁ, Jarmila] 

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 

AFB Pedagogická fakulta v kontexte vysokoškolského vzdelávania v Prešove [Faculty 
of education in the higher-education context in Prešov] / Jana Burgerová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 13-20. 
[BURGEROVÁ, Jana] 
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AFB Faktory účinnosti výchovy k zdraviu rómskych žiakov [Factors of effective health 
education of Romany pupils] / Jozef Liba. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 487-491. 
[LIBA, Jozef] 

AFB Svetový projekt Rovnosť k udržateľnému rozvoju v podmienkach slovenských 
materských škôl [World equality project tu sustainable development in conditions 
of Slovak kindergarten] / Monika Miňová ; Recenzenti Milan Portik, Renáta 
Bernátová, Hana Horká. 
In: Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného 
rozvoja : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
účasťou. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 
ISBN 978-80-555-1152-8. - S. 57-78. 
[MIŇOVÁ, Monika] 

AFB Graduálna a postgraduálna formácia pedagógov v kontexte predškolskej 
pedagogiky [Graduate and postgraduate training of teachers within the context of 
pre-school education] / Mária Podhájecká. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 47-59. 
[PODHÁJECKÁ, Mária] 

AFB Kontexty primárnej edukácie na Pedagogickej fakulte v Prešove [Context primary 
educationon Pedagogical faculty of Prešov] / Milan Portik. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 36-46. 
[PORTIK, Milan] 

AFB Determinants of primary mathematics education - a national and international 
context / Iveta Scholtzová. 
In: Acta mathematica 17 : conference proceedings : proceedings of international 
conference 12th mathematical conference in Nitra ... - Nitra : Constantine the 
Philospher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0613-6. - S. 15-21. 
[SCHOLTZOVÁ, Iveta] 
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AFB Preklad ako médium hodnôt : prítomnosť prekladovej tvorby v literatúre pre deti a 
mládež 60. rokov 20. storočia / Zuzana Stanislavová ; Recenzenti Silvia 
Pokrivčáková, Erich Mistrík. 
In: O interpretácii umeleckého textu 27 : intermedálny rozmer tvorby pre deti a 
mládež. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. - ISBN 978-80-
558-0715-7. - S. 182-193. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFC Integratívny potenciál receptívnej hudobnej výchovy v primárnej škole / Božena 
Balcárová ; Recenzenti Marie Slaviková, Jana Hudáková. 
In: Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference studentů 
doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí 
V4 v roce 2013 v Praze. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, 2014. - ISBN 978-807290-724-3. - S. 221-227. 
[BALCÁROVÁ, Božena] 

AFC Hra v procese utvárania a rozvíjania elementárnej gramotnosti [The game in the 
process of creatng and developing the elementary literacy] / Ľudmila Belásová ; 
Recenzenti Janusz Gesicki, Ján Gunčaga. 
In: Wspólczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka : tom I. Madre 
dziecaki. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-
62160-25-9. - S. 9-18. 
[BELÁSOVÁ, Ľudmila] 

AFC O komunikácii a kooperácii v e-learningu / Jana Burgerová ; Recenzenti Martin 
Bílek, Peter Beisetzer. 
In: Trendy ve vzdělávání 2014 [elektronický zdroj]. - ISSN 1805-8949. - Č. 1 
(2014), online, s. 166-170. - Popis urobený 22.10.2014. 
Plný text: http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/tvv14/tvv_2014_proceedings.pdf 
[BURGEROVÁ, Jana] 

AFC The impact of LMS Moodle tools supporting communication and cooperation on 
subjective evaluation of e-learning from the perspective of students / Jana 
Burgerová, Martina Maněnová, Martina Adamkovičová ; Recenzenti Blanka 
Klímová, Ivana Šimonová. 
In: eLearning 2014 : sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. - 
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - ISBN 978-80-7435-481-6. - S. 67-75. 
[BURGEROVÁ, Jana (34%) - MANĚNOVÁ, Martina (33%) - ADAMKOVIČOVÁ, 
Martina (33%)] 

AFC School success in pupils with special educational needs / Tatiana Dubayova, 
Jana Kozarova, Tatiana Cekanova ... [et al.]. 
In: Ireland international conference on education (IICE-2014) [elektronický zdroj]. 
- [Dublin] : Infonomic society, 2014. - ISBN 978-1-908320-25-4. - USB kľúč, 
s. 116-119. 
[DUBAYOVÁ, Tatiana (40%) - KOŽÁROVÁ, Jana (20%) - ČEKANOVÁ, Tatiana 
(20%) - HREBEŇÁROVÁ, Lucia (20%)] 

http://www.kteiv.upol.cz/tvv_web/tvv14/tvv_2014_proceedings.pdf
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AFC Čitateľská kompetencia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v proces 
integrácie [Reading competences of pupils with mild intellectual disabilities in the 
integration process] / Jana Sopková, Bibiána Hlebová ; Recenzenti Jiřina 
Klenková, Vladimír Řehan. 
In: Jinakost ve speciálněpedagogickém kontextu : sborník příspěvků z 
konference : XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými 
potřebami : II. konference mladých vědeckých pracovníků. - Olomouc : Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2014. - ISBN 978-80-244-4290-7. - S.. 173-181. - Zborník 
je prístupný aj online na 
http://www.contexo.cz/files/other/filemanager/Files/Specka2015/Hutyrov%C3%A1
%20%E2%80%93%20Jinakost.pdf. 
[ĎORĎOVIČOVÁ, Jana (50%) - HLEBOVÁ, Bibiána (50%)] 

AFC Aktivizujúce metódy výchovy k prosociálnosti u detí s problémovým správaním v 
predškolskom veku / Vladimír Fedorko ; Recenzenti Halena Ivanova, Elzbieta 
Jaszczyszyn. 
In: Edukacja ku przyszlosci : tom 1 : wyzwania i zaniechania w wychowaniu 
przedszkolnym i ksztalceniu wczesnoszkolnym : ksiega jubileuszowa z okazji 70-
lecia urodzin Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Zegnatka. - Siedlce : Siedleckie 
Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-62160-19-8. - S. 143-155. 
[FEDORKO, Vladimír] 

AFC Diagnostics of coordination and physical condition skills of Romany children 
attending primary schools and their comparison with standard values / Rudolf 
Horváth ; Recenzenti Jim Parry, Václav Bunc. 
In: Physical activity in science and practice : conference proceedings : in 
celebration of the 60th anniversary of the establishment of the Faculty of physical 
education and sport, Charles University in Prague, 19-21 June 2013. - Praha : 
Karolinum, 2014. - ISBN 978-80-246-2620-8. - S. 281-288. - Publikácia vyšla aj v 
elektronickej verzii, ISBN 978-80-246-2655-0. 
[HORVÁTH, Rudolf] 

AFC Mathematical preparation for entry of children to primary school in Japan and 
Slovakia [Matematická príprava detí na vstup do základnej školy v Japonsku a na 
Slovensku] / Aro Chikashige, Edita Šimčíková ; Recenzenti Janusz Gesicki, Ján 
Gunčaga. 
In: Wspólczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka : tom I. Madre 
dziecaki. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-
62160-25-9. - S. 29-38. 
[CHIKASHIGE, Aro (50%) - ŠIMČÍKOVÁ, Edita (50%)] 

AFC Pozitívna stimulácia žiakov s hyperaktivitou /ADHD/ prostredníctvom hudobno-
pohybových a tanečných techník muzikoterapie / Klaudia Košalová ; Recenzenti 
Marie Slaviková, Jana Hudáková. 
In: Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference studentů 
doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí 
V4 v roce 2013 v Praze. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická 
fakulta, 2014. - ISBN 978-807290-724-3. - S. 176-180. 
[KOŠALOVÁ, Klaudia] 
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AFC Preferencie morálnych hodnôt v sexuálnych a partnerských vzťahoch na 
Slovensku a v Čechách / Dagmar Marková, Stanislava Lištiak Mandzáková ; 
Recenzenti Marie Zouharová, Ladislav Podroužek. 
In: 6. Moravský regionální kongres k sexuální výchově : sborník referátů. - Praha : 
Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2014. - ISBN 978-80-
905696-0-7. - S. 41-58. 
[MARKOVÁ, Dagmar (50%) - LIŠTIAK MANDZÁKOVÁ, Stanislava (50%)] 

AFC Starostlivosť o deti v ranom veku a predškolská edukácia v Austrálii a vo Fínsku 
so zameraním na rozvíjanie matematických predstáv [Early childhood care and 
pre-primary education in Australia and Finland focusing on develop of 
mathematical ideas] / Veronika Palková, Anna Vašutová ; Recenzenti Janusz 
Gesicki, Ján Gunčaga. 
In: Wspólczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka : tom I. Madre 
dziecaki. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-
62160-25-9. - S. 265-278. 
[PALKOVÁ, Veronika (50%) - VAŠUTOVÁ, Anna (50%)] 

AFC Problemowe zachowania w partnerstwie podczas zabaw - ustalenia z dziecych 
interakcji grupowych w przedszkolach polskich i slowackich / Mária Podhájecká, 
Miroslawa Socha, Vladimír Gerka ... [et al.] ; Recenzenti Halena Ivanova, Elzbieta 
Jaszczyszyn. 
In: Edukacja ku przyszlosci : tom 1 : wyzwania i zaniechania w wychowaniu 
przedszkolnym i ksztalceniu wczesnoszkolnym : ksiega jubileuszowa z okazji 70-
lecia urodzin Pana Prof. zw. dra hab. Kazimierza Zegnatka. - Siedlce : Siedleckie 
Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-62160-19-8. - S. 167-185. 
[PODHÁJECKÁ, Mária (30%) - SOCHA, Miroslawa (30%) - GERKA, Vladimír 
(20%) - KIELBASA, Marzena (20%)] 

AFC Dzieci z problemowymi zachowaniami w przedszkolu - terminy, definicje, 
przejawy i przyczyny / Mária Podhájecká, Miroslawa Socha ; Recenzenti Pawel 
Barczyk, Wojciech Kudyba. 
In: Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej 
edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of 
contemporary eduacation. - Nowy Sacz : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa 
w Nowym Saczu, 2014. - ISBN 978-83-62550-47-0. - S. 259-276. 
[PODHÁJECKÁ, Mária (50%) - SOCHA, Miroslawa (50%)] 

AFC Ako pripraviť budúcich učiteľov pre primárny stupeň vzdelávania na riešenie 
problémov (?) / Alena Prídavková, Dominika Štefková ; Recenzenti Růžena 
Blažková, Jana Coufalová. 
In: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace : 
sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2014. - ISBN 978-80-244-4062-0. - ISSN 0862-9765. - S. 
202-206. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena (50%) - ŠTEFKOVÁ, Dominika (50%)] 

AFC Creativity in art education of students and future teachers / Alena Sedláková ; 
Recenzenti Józefa Balachowicz, Božena Muchacka. 
In: Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania. - Toruň : Wydawnictwo 
Adam Marszalek, 2014. - ISBN 978-803-7780-677-7. - S. [357]-365. 
[SEDLÁKOVÁ, Alena] 
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AFC TIMSS 2011 a výsledky slovenských žiakov - obsahová oblasť geometrické 
útvary a meranie / Iveta Scholtzová, Marek Mokriš ; Recenzenti Růžena 
Blažková, Jana Coufalová. 
In: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace : 
sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2014. - ISBN 978-80-244-4062-0. - ISSN 0862-9765. - S. 
246-250. 
[SCHOLTZOVÁ, Iveta (50%) - MOKRIŠ, Marek (50%)] 

AFC The importance of musical mother tongue for healthy child development and the 
development of music and communication competence [Význam hudobného 
materinského jazyka pre zdravý vývin dieťaťa a rozvoj jeho hudobných a 
komunikačných kompetencií] / Daniel Šimčík, Monika Kormaníková ; Recenzenti 
Janusz Gesicki, Ján Gunčaga. 
In: Wspólczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka : tom I. Madre 
dziecaki. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-
62160-25-9. - S. 221-227. 
[ŠIMČÍK, Daniel (50%) - KORMANÍKOVÁ, Monika (50%)] 

AFC Propedeutika množín v príprave detí s intelektovým nadaním v materskej škole 
[Propaedeutic of sets during a preparation for children with an intellectual talent in 
a nursery] / Edita Šimčíková, Veronika Štefančíková ; Recenzenti Janusz Gesicki, 
Ján Gunčaga. 
In: Wspólczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka : tom I. Madre 
dziecaki. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - ISBN 978-83-
62160-25-9. - S. 231-249. 
[ŠIMČÍKOVÁ, Edita (50%) - ŠTEFANČÍKOVÁ, Veronika (50%)] 

AFC Príprava študentov učiteľských odborov vo Fínskej republike / Anna Vašutová ; 
Recenzenti Růžena Blažková, Jana Coufalová. 
In: Matematika 6 : matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace : 
sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. - Olomouc : Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2014. - ISBN 978-80-244-4062-0. - ISSN 0862-9765. - S. 
270-274. 
[VAŠUTOVÁ, Anna] 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFD Vplyv osobnosti študenta na hodnotenie e-learningu [Impact of students` 
personality on e-learning evaluation] / Martina Adamkovičová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 339-347. 
[ADAMKOVIČOVÁ, Martina] 
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AFD Výchova k zdraviu v kurikule primárneho vzdelávania na Slovensku a vo 
vybraných štátoch [Health education in the primary school currilulum of Slovakia 
and selected countries] / Michal Barna. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 513-518. 
[BARNA, Michal] 

AFD Edukačný model rozvoja priestorovej predstavivosti [Educational model 
development dimensional imagination] / Peter Beisetzer, Jana Burgerová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 383-388. 
[BEISETZER, Peter (50%) - BURGEROVÁ, Jana (50%)] 

AFD Priestorová predstavivosť v kontexte technického kreslenia [Spatial imagination in 
the context technical drawing] / Peter Beisetzer, Jana Burgerová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 378-382. 
[BEISETZER, Peter (50%) - BURGEROVÁ, Jana (50%)] 

AFD Učiteľ primárneho vzdelávania - rozhodujúci činiteľ utvárania a rozvíjania 
elementárnej gramotnosti [Elementary school teacher - determinant for creating 
and developing elementary literacy] / Ľudmila Belásová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 205-211. 
[BELÁSOVÁ, Ľudmila] 

AFD Grafický program Revelation Natural Art a možnosti jeho využitia pri tvorbe 
pracovných listov s environmentálnou tematikou pre deti predškolského veku 
[Graphical program Revelation Natural Art and possibilities of its use for creating 
worksheet with the environmental themes for preschool children] / Renáta 
Bernátová ; Recenzenti Milan Portik, Hana Horká. 
In: Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného 
rozvoja : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
účasťou. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 
ISBN 978-80-555-1152-8. - S. 242-247. 
[BERNÁTOVÁ, Renáta] 
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AFD Verbálna a figurálna fluencia cez optiku intelektového nadania a rodu [Verbal and 
figural fluency through the optics of giftedness and gender differences] / Monika 
Bobáková, Ján Ferjenčík, Marta Filičková ... [et al.]. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 731-737. 
[BOBÁKOVÁ, Monika (40%) - FERJENČÍK, Ján (12%) - FILIČKOVÁ, Marta 
(12%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (12%) - ROPOVIK, Ivan (12%) - SLAVKOVSKÁ, 
Miriam (12%)] 

AFD Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v kontexte vysokoškolského 
vzdelávania v Prešove / Jana Burgerová ; Recenzenti Miron Zelina, Marie 
Marečková, Jozef Liba, Martin Javor. 
In: Univerzita v kontexte zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. - Prešov : Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2014. - ISBN 978-80-555-1279-2. - S. 521-528. 
[BURGEROVÁ, Jana] 

AFD Creating a sense of presence in online learning environment / Jana Burgerová, 
Ivana Cimermanová. 
In: DIVAI 2014 : 10th international scientific conference on distance learning in 
applied informatics - conference proceedings. - Praha : Wolters Kluwer, 2014. - 
ISBN 978-80-7478-497-2. - S. 275-284. 
[BURGEROVÁ, Jana (50%) - CIMERMANOVÁ, Ivana (50%)] 

AFD Elektronická učebnica Metodika hudobnej výchovy pre MŠ a ŠKD / Anna 
Derevjaníková ; Recenzenti Belo Felix, Marián Janek. 
In: Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií [elektronický 
zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : 
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0790-7. - 
CD-ROM, [6] s. . 
[DEREVJANÍKOVÁ, Anna] 

AFD Hudobná výchova v študijnom programe predškolská pedagogika a jej premeny 
[Music education in the study program of preschool pedagogy and its 
transformation] / Anna Derevjaníková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 433-439. 
[DEREVJANÍKOVÁ, Anna] 
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AFD Školská úspešnosť - rozdiely v jej vnímaní študentmi a učiteľmi [School success - 
differences in the perception by students and teachers] / Tatiana Dubayová, 
Tatiana Čekanová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 574-579. 
[DUBAYOVÁ, Tatiana (50%) - ČEKANOVÁ, Tatiana (50%)] 

AFD Čiastkové kognitívne funkcie ovplyvňujúce spôsob čítania u žiakov s ľahkým 
stupňom mentálneho postihnutia [Partial cognitive function affecting the method 
of reading students with mild intellectual disabilities] / Jana Ďorďovičová, Bibiána 
Hlebová, Veronika Palková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 589-599. 
[ĎORĎOVIČOVÁ, Jana (40%) - HLEBOVÁ, Bibiána (30%) - PALKOVÁ, Veronika 
(30%)] 

AFD Čitateľská gramotnosť žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v 
školskej integrácii a jej kognitívne determinanty: analýza výsledkov z 
predvýskumu [The reading literacy pupil with mild intellectual disability in the 
schol integration and her the cognitive determinants: Analysis of the results of 
pre-research] / Jana Sopková, Bibiána Hlebová, Veronika Palková ; Recenzenti 
Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 40-49. - Popis urobený 24.11.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[ĎORĎOVIČOVÁ, Jana (60%) - HLEBOVÁ, Bibiána (20%) - PALKOVÁ, Veronika 
(20%)] 

AFD Potenciál využitia multimediálnych hudobných obsahov v primárnej hudobnej 
edukácii / Martin Dzurilla ; Recenzenti Belo Felix, Marián Janek. 
In: Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií [elektronický 
zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : 
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0790-7. - 
CD-ROM, [8] s. . 
[DZURILLA, Martin] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
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AFD Prvky informatizácie hudobnej výchovy v primárnej škole [The elements of 
transformation music education in primary school] / Martin Dzurilla. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 462-466. 
[DZURILLA, Martin] 

AFD Vzťahová väzba pri ošetrení dieťaťa v zubnej ambulancii / A. Eliašová, I. 
Fedurcová, Milan Portik ... [et al.] ; Recenzenti Jurij Peresta, Milan Kotráň. 
In: Recenzovaný zborník [elektronický zdroj] : 16 rokov preventívneho programu 
Zdravý úsmev na Slovensku, 21 rokov vzdelávania v odbore Dentálna hygiena v 
Prešove. - Prešov : Akcent print, 2014. - ISBN 978-80-89295-55-5. - CD-ROM, 
[2] s. 
[ELIAŠOVÁ, Anna (20%) - FEDURCOVÁ, Ivana (20%) - PORTIK, Milan (20%) - 
KOVAĽOVÁ, Eva (20%) - HUDÁKOVÁ, Lucia (20%)] 

AFD Tvorivá dramatika v praxi učiteľa primárneho vzdelávania [Creative drama in the 
practice of primary teacher education] / Vladimír Fedorko. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 265-268. 
[FEDORKO, Vladimír] 

AFD Rozvíjanie zručnosti čítať v anglickom jazyku vo svetle kognitívnych postupov 
[Cognitive approach to reading skills development within English language 
teaching] / Marta Filičková ; Recenzenti Marta Černotová, Edita Kominarecová. 
In: Súčasné aspekty pedagogickej profesie [elektronický zdroj] : recenzovaný 
zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Prešov : 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2014. - 
ISBN 978-80-555-1188-7. - CD-ROM, s. 157-164. 
[FILIČKOVÁ, Marta] 

AFD Dynamické testovanie učebného potenciálu štandardných a talentovaných žiakov 
[Dynamic assessment of learning potential in standard and talented pupils] / 
Marta Filičková, Monika Bobáková, Ján Ferjenčík ... [et al.]. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 715-721. 
[FILIČKOVÁ, Marta (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (12%) - FERJENČÍK, Ján 
(12%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (12%) - ROPOVIK, Ivan (12%) - SLAVKOVSKÁ, 
Miriam (12%)] 
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AFD Interaktívna tabuľa v predškolskej edukácii [Interactive whiteboard in preschool 
education] / Erika Franková, Lucia Šepeľáková ; Recenzenti Ivana Cimermanová, 
Andrej Sýkora. 
In: Implementácia moderných technológii do výučby odborného cudzieho jazyka 
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie konanej 
29.11.2013 v rámci riešenia projektu KEGA č. 049PU-4/2012. - Prešov : 
Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1071-2. - online, s. 6-
20. - Popis urobený 19.6.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Uherova4 
[FRANKOVÁ, Erika (50%) - ŠEPEĽÁKOVÁ, Lucia (50%)] 

AFD Quo vadis špeciálna pedagogika? [Quo vadis special education?] / Bibiána 
Hlebová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 60-68. 
[HLEBOVÁ, Bibiána] 

AFD Dyslexia u detí s poruchami správania v reedukačnom centre [Dyslexia in children 
with conduct disorders in detention centers] / Radka Horníková, Tatiana 
Dubayová ; Recenzenti Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 77-87. - Popis urobený 24.11.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[HORNÍKOVÁ, Radka (70%) - DUBAYOVÁ, Tatiana (30%)] 

AFD Nové výzvy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v kontexte 
inkluzívneho vzdelávania / Ladislav Horňák ; Recenzenti Miron Zelina, Marie 
Marečková, Jozef Liba, Martin Javor. 
In: Univerzita v kontexte zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. - Prešov : Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2014. - ISBN 978-80-555-1279-2. - S. 553-562. 
[HORŇÁK, Ladislav] 

AFD Aktuálne problémy agresivity žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 
podmienkach základnej školy [Recent problems with aggressive behaviour of 
pupils from socially disadvanteget background in the basic school environment] / 
Ladislav Horňák, Lenka Pasternáková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 520-526. 
[HORŇÁK, Ladislav (50%) - PASTERNÁKOVÁ, Lenka (50%)] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Uherova4
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
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AFD Nové trendy identifikácie talentu pre šport [The new trends of sport talent 
identification] / Rudolf Horváth. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 222-228. 
[HORVÁTH, Rudolf] 

AFD Skvalitnenie psychosociálnej klímy v reedukácii detí s poruchami správania 
aplikáciou programu [Impact of psychosocial climate on re-education of children 
with conduct disorders in therapeutic-educational sanatorium] / Gabriela 
Chytilová, Jarmila Žolnová ; Recenzenti Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 88-101. - Popis urobený 
24.11.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[CHYTILOVÁ, Gabriela (50%) - ŽOLNOVÁ, Jarmila (50%)] 

AFD Tvorba didaktických testov v procese rozvíjania profesijných kompetencií učiteľov 
[Creation didactic test in developing a professional competences of teacher] / Ján 
Kancír. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 212-221. 
[KANCÍR, Ján] 

AFD "Príbeh je dačo také ako rozprávka abo tak" alebo Čo vedia 8-ročné deti o 
textovom modeli narácie / Martin Klimovič ; Recenzenti Iva Nebeská, Stefan M. 
Newerkla. 
In: Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. - Prešov : 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1112-2. - S. 35-41. 
[KLIMOVIČ, Martin] 

AFD Príprava študentov učiteľstva v oblasti informatickej výchovy detí a žiakov 
[Preparing students teaching in computer education of children and students] / 
Hedviga Kochová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 389-393. 
[KOCHOVÁ, Hedviga] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2


PEDAGOGICKÁ FAKULTA                                                                                  2014 

 

 406 

AFD Učiteľ v pozícii mentora - nová potreba kontinuálneho vzdelávania / Hedviga 
Kochová, Tatiana Dubayová ; Recenzenti Miron Zelina, Marie Marečková, Jozef 
Liba, Martin Javor. 
In: Univerzita v kontexte zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. - Prešov : Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2014. - ISBN 978-80-555-1279-2. - S. 161-165. 
[KOCHOVÁ, Hedviga (50%) - DUBAYOVÁ, Tatiana (50%)] 

AFD Hudobný materinský jazyk ako dôležité východisko elementárnej hudobnej 
edukácie v prierezových témach primárneho stupňa školského vzdelávania 
[Musical mother tongue as an important strating point of elementary music 
education in the cross-section topics of the primar school education] / Monika 
Kormaníková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 445-452. 
[KORMANÍKOVÁ, Monika] 

AFD Hudobný materinský jazyk ako súčasť vývinu dieťaťa a komunikácie [Musical 
mother tongue as an integral part of child`s development and communication] / 
Monika Kormaníková ; Recenzenti Albín Škoviera, Alexandra Pavličková. 
In: Auspície pedagogiky z pohľadu doktorandov a postdoktorandov : zborník 
príspevkov z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a 
postdoktorandov. - Nitra : PF UKF v Nitre, 2014. - ISBN 978-80-558-0683-9. - S. 
106-111. 
[KORMANÍKOVÁ, Monika] 

AFD Uplatnenie muzikoterapeutického programu pri zmierňovaní symptómov 
ADHD/ADD v podmienkach edukácie [Application of music-therapeutic program 
for alleviation of ADH/ADD symptoms in school education] / Klaudia Košalová, 
Jarmila Žolnová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 580-588. 
[KOŠALOVÁ, Klaudia (50%) - ŽOLNOVÁ, Jarmila (50%)] 
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AFD Deductive and hypotethetical reasoning in relation to inferencing word meaning 
from context [Deduktívne a hypotetické uvažovanie vo vzťahu k inferencii 
významu slova z kontextu] / Iveta Kovalčíková, Monika Bobáková, Ján Ferjenčík 
... [et al.]. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 738-746. 
[KOVALČÍKOVÁ, Iveta (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (12%) - FERJENČÍK, Ján 
(12%) - FILIČKOVÁ, Marta (12%) - ROPOVIK, Ivan (12%) - SLAVKOVSKÁ, 
Miriam (12%)] 

AFD Možné prediktory školskej úspešnosti u detí v predškolskom veku s problémovým 
správaním [Possible predictors of school success in pre-school children with 
problem behaviors] / Jana Kožárová, Mária Podhájecká. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 527-538. 
[KOŽÁROVÁ, Jana (50%) - PODHÁJECKÁ, Mária (50%)] 

AFD Dimenzie problémového správania a jeho prevalencia medzi deťmi v 
predškolskom veku na Slovensku [Dimensions of problem behaviour and its 
prevalence among pre-school children in Slovakia] / Jana Kožárová, Mária 
Podhájecká, Veronika Palková ; Recenzenti Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 9-24. - Popis urobený 24.11.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[KOŽÁROVÁ, Jana (50%) - PODHÁJECKÁ, Mária - PALKOVÁ, Veronika] 

AFD Potrebuje vyučovanie materinského jazyka pojem register? / Ľudmila Liptáková ; 
Recenzenti Iva Nebeská, Stefan M. Newerkla. 
In: Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. - Prešov : 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1112-2. - S. 76-82. 
[LIPTÁKOVÁ, Ľudmila] 

AFD Exekutívne funkcie a porozumenie textu: čitateľské stratégie v kognitívnej 
stimulácii [Executive functions and reading comprehension: reading strategies in 
cognitive cation764] / Ľudmila Liptáková, Martin Klimovič. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 754-. 
[LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (50%) - KLIMOVIČ, Martin (50%)] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
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AFD Vyučovanie vlastivedy s využitím geoinformačných technológií v koncepte 
technologicko-didaktických znalostí obsahu [Teaching homeland study with the 
use of geoinformation technologies in the concept of technological pedagogical 
content knowledge] / Samuel Malecký. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 394-401. 
[MALECKÝ, Samuel] 

AFD Vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy na východnom Slovensku [Music 
teacher`s education in easter Slovakia] / Irena Medňanská, Božena Balcárová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 410-416. 
[MEDŇANSKÁ, Irena (50%) - BALCÁROVÁ, Božena (50%)] 

AFD Komparácia názorov učiteliek materských škôl na environmentálnu výchovu v 
materskej škole [Comparison of views kindergarten teachers on environmental 
education in kindergarten] / Monika Miňová ; Recenzenti Milan Portik, Renáta 
Bernátová, Hana Horká. 
In: Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného 
rozvoja : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
účasťou. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 
ISBN 978-80-555-1152-8. - S. 130-140. 
[MIŇOVÁ, Monika] 

AFD Perceptuálno-motorická oblasť v materskej škole / Monika Miňová ; Recenzenti 
Nadežda Vladovičová, Iveta Boržíková. 
In: Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole : zborník z vedecko-odbornej 
konferencie s medzinárodnou účasťou účasťou. - Prešov : Prešovská univerzita v 
Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-555-1168-9. - S. 74-85. 
[MIŇOVÁ, Monika] 

AFD Práva dieťaťa a ich uplatňovanie v súčasnej materskej škole [Rights of the child 
and their application in the current kindergartens] / Monika Miňová ; Recenzenti 
Milan Portik, Renáta Bernátová, Hana Horká. 
In: Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného 
rozvoja : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
účasťou. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 
ISBN 978-80-555-1152-8. - S. 178-185. 
[MIŇOVÁ, Monika] 
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AFD Príprava učiteľov materských škôl v teórii a praxi [Preschool teacher training in 
theory and practice] / Monika Miňová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 171-180. 
[MIŇOVÁ, Monika] 

AFD Fenomén detských prekonceptov a ich odraz v školskom diskurze [Children`s 
pre-concepts and their reflection in scholastic discourse] / Monika Miňová, Lucia 
Šepeľáková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 500-506. 
[MIŇOVÁ, Monika (50%) - ŠEPEĽÁKOVÁ, Lucia (50%)] 

AFD Dramatická tvorba pre mládež "spoza hraníc" : (60. roky 20. storočia) / Adela 
Mitrová ; Recenzenti Silvia Pokrivčáková, Erich Mistrík. 
In: O interpretácii umeleckého textu 27 : intermedálny rozmer tvorby pre deti a 
mládež. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. - ISBN 978-80-
558-0715-7. - S. 151-158. 
[MITROVÁ, Adela] 

AFD Meranie v matematickej príprave na primárnom stupni vzdelávania v Nemecku a 
na Slovensku [Measurement in the mathematical preparation in primary education 
in Germany and Slovakia] / Marek Mokriš. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 656-664. 
[MOKRIŠ, Marek] 

AFD Professional competencies within the field of professional activity of teachers 
[Odborné kompetencie súvisiace s profesionálnou činnosťou učiteľov] / Mateusz 
Muchacki, Renáta Bernátová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 229-234. 
[MUCHACKI, Mateusz (50%) - BERNÁTOVÁ, Renáta (50%)] 
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AFD Pedagogika Márie Montessori v príprave študentov učiteľstva [Montessori 
education in student teacher`s preparation] / Erika Novotná. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 89-97. 
[NOVOTNÁ , Erika] 

AFD Rozvoj komunikčných zručností rómskych žiakov v kontexte inkluzívneho 
vzdelávania / Alica Petrasová, Lenka Černická ; Recenzenti Iva Nebeská, Stefan 
M. Newerkla. 
In: Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. - Prešov : 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1112-2. - S. 104-109. 
[PETRASOVÁ, Alica (50%) - ČERVENICKÁ, Lenka (50%)] 

AFD Reflexia o súčasnej situácii vo vzdelávaní rómskych žiakov [Reflection on the 
current situation in education of Roma pupils] / Alica Petrasová, Štefan Porubský. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 492-499. 
[PETRASOVÁ, Alica (50%) - PORUBSKÝ, Štefan (50%)] 

AFD Nové poňatie celodenného výchovného systému v kontexte inkluzívneho 
vzdelávania [New concept wholeday educational system in the context of 
inclusive education] / Alica Petrasová, Lenka Červenická. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 507-512. 
[PETRASOVÁ, Alica (80%) - ČERVENICKÁ, Lenka (20%)] 

AFD Význam multimédií v e-learningu [Meaning of multimedia in e-learning] / Vladimír 
Piskura. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 348-354. 
[PISKURA, Vladimír] 
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AFD Kvalita vzdelávania na univerzite - nová výzva? / Milan Portik ; Recenzenti Miron 
Zelina, Marie Marečková, Jozef Liba, Martin Javor. 
In: Univerzita v kontexte zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. - Prešov : Vydavateľstvo 
Prešovskej univerzity, 2014. - ISBN 978-80-555-1279-2. - S. 497-510. 
[PORTIK, Milan] 

AFD Prečo rómske dieťa potrebuje predprimárnu edukáciu? [Why Roma children need 
pre-primary education?] / Milan Portik ; Recenzenti Renáta Bernátová, Hana 
Horká. 
In: Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného 
rozvoja : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
účasťou. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 
ISBN 978-80-555-1152-8. - S. 141-144. 
[PORTIK, Milan] 

AFD Stimulačný program "Matematický semafor" ako podpora exekutívneho 
fungovania [Stimulation programme "Mathematical traffic lights` s executive 
funcioning support] / Alena Prídavková, Juraj Kresila, Milan Demko ... [et al.]. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 747-753. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena (25%) - KRESILA, Juraj (25%) - DEMKO, Milan (25%) - 
BRAJERČÍK, Ján (25%)] 

AFD Stimulation of executive function "shifting" in teaching mathematics / Alena 
Prídavková, Juraj Kresila, Milan Demko ... [et al.]. 
In: Acta mathematica 17 : conference proceedings : proceedings of international 
conference 12th mathematical conference in Nitra ... - Nitra : Constantine the 
Philospher University in Nitra, 2014. - ISBN 978-80-558-0613-6. - S. 135-141. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena (25%) - KRESILA, Juraj (25%) - DEMKO, Milan (25%) - 
BRAJERČÍK, Ján (25%)] 

AFD Ozvučené cesty do matematiky - vyučovanie matematiky využitím hudobných 
aktivít [Sounding ways into mathematics - mathematical education using musical 
activities] / Alena Prídavková, Edita Šimčíková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 665-670. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena (50%) - ŠIMČÍKOVÁ, Edita (50%)] 
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AFD Konceptuálne a psychometrické špecifiká merania exekutívnych funkcií v detskej 
populácii [The measurement of executive functions in children population: 
conceptual and psychometric specifics] / Ivan Ropovik, Monika Bobáková, Ján 
Ferjenčík ... [et al.]. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 709-714. 
[ROPOVIK, Ivan (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (12%) - FERJENČÍK, Ján (12%) - 
FILIČKOVÁ, Marta (12%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (12%) - SLAVKOVSKÁ, Miriam 
(12%)] 

AFD Komplexné rozvíjanie hudobnosti žiakov s viacnásobným postihnutím 
prostredníctvom hudobných činností [Complex development of musicality of 
students with multiple disabilities through musical activities] / Daniela Rusnáková, 
Klaudia Košalová ; Recenzenti Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 109-126. - Popis urobený 
14.1.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[RUSNÁKOVÁ, Daniela (60%) - KOŠALOVÁ, Klaudia (40%)] 

AFD Svetová literatúra pre deti a mládež v koncepcii Zlatka Klátika / Radoslav 
Rusňák ; Recenzenti Jana Nemcová, Markéta Andričíková. 
In: Pamäť literárnej vedy : Zlatko Klátik. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry 
SAV, 2014. - ISBN 978-80-88746-23-2. - S. 61-74. 
[RUSŇÁK, Radoslav] 

AFD Výtvarný prejav v umeleckom diele a jeho poetika - faktory rozvíjania detí a 
žiakov [Artistic expression for the artistic work and poetics - strategies for to 
development talents of children and students] / Alena Sedláková ; Recenzenti 
Dušan Kostrub, Erich Mistrík. 
In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj] : creative reflexive emotional alternative art 
education=kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. - 
Zohor : Virvar, 2014. - ISBN 978-80-89693-03-0. - online, s. 49-52. - Popis 
urobený 20.10.2014. 
Plný text: http://kreativnevzdelavanie.sk/media/CREA-AE_2014.pdf 
[SEDLÁKOVÁ, Alena] 

AFD Prejavy agresie klientov reedukačného centra očami vychovávateľov [Displays of 
aggression of the Re-education centre clients viewed by the educators] / Anna 
Semanová, Ladislav Horňák ; Recenzenti Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 25-39. - Popis urobený 24.11.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[SEMANOVÁ, Anna (50%) - HORŇÁK, Ladislav (50%)] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
http://kreativnevzdelavanie.sk/media/CREA-AE_2014.pdf
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
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AFD Prístupy etopédov k ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti eliminácie prejavov agresivity 
klientov v reedukačných centrách [Ethopedy specialists and their approaches to 
the further training in the sphere of clients` manifestations of aggressive 
behaviour in re-educational centres] / Anna Semanová, Ladislav Horňák. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 548-557. 
[SEMANOVÁ, Anna (50%) - HORŇÁK, Ladislav (50%)] 

AFD Školská komunikácia a propriálna lexika / Ľuba Sičáková ; Recenzenti Iva 
Nebeská, Stefan M. Newerkla. 
In: Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. - Prešov : 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1112-2. - S. 96-103. 
[SIČÁKOVÁ, Ľuba] 

AFD Kognitívna flexibilita a schopnosť konceptualizácie u nadaných detí [Cognitive 
flexibility and the ability of concetpualization of gifted children] / Miriam 
Slavkovská, Monika Bobáková, Ján Ferjenčík ... [et al.]. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 722-730. 
[SLAVKOVSKÁ, Miriam (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (12%) - FERJENČÍK, Ján 
(12%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (12%) - ROPOVIK, Ivan (12%) - FILIČKOVÁ, 
Marta (12%)] 

AFD Integratívne hudobno-pedagogické prístupy ako výzva pre vzdelávanie učiteľov 
[Integrative musical-pedagogical appriaches as a challenge for teacher 
education] / Zuzana Sláviková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 418-425. 
[SLÁVIKOVÁ, Zuzana] 

AFD Inkluzyjne podejscie do edukacji dzieci z problemowymi zachowaniami w 
przedszkolu [Inkluzívny pohľad na edukáciu detí s problémovým správaním v 
materskej škole] / Miroslawa Socha, Vladimír Gerka, Mária Podhájecká. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 539-547. 
[SOCHA, Miroslawa (40%) - GERKA, Vladimír (30%) - PODHÁJECKÁ, Mária 
(30%)] 
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AFD Škola v prírode ako špecifické prostredie rozvoja komunikačných schopností a 
sociálnych zručností u detí s poruchami autistického spektra [Formation, practice 
and implementation of practical skills of pupils with autism spectrum disorders 
within the schol in nature] / Soňa Spišáková, Hedviga Kochová ; Recenzenti 
Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 197-207. - Popis urobený 
16.2.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[SPIŠÁKOVÁ, Soňa (60%) - KOCHOVÁ, Hedviga (40%)] 

AFD Autorská rozprávka v aktuálnej žánrovej modifikácii / Zuzana Stanislavová ; 
Recenzenti Ján Gbúr, Peter Káša. 
In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 
II : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 13.-14. 
novembra 2013 na FF PU v Prešove. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1106-1. - S. 241-255. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

AFD Zlatko Klátik na stránkach Zlatého mája / Zuzana Stanislavová ; Recenzenti Jana 
Nemcová, Markéta Andričíková. 
In: Pamäť literárnej vedy : Zlatko Klátik. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry 
SAV, 2014. - ISBN 978-80-88746-23-2. - S. 27-48. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

AFD Informačno-komunikačné technológie na hodine hudobnej výchovy v primárnom 
stupni vzdelávania / Radovan Šašala ; Recenzenti Belo Felix, Marián Janek. 
In: Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií [elektronický 
zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : 
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0790-7. - 
CD-ROM, [9] s. . 
[ŠAŠALA, Radovan] 

AFD Multimediálne kompetencie hudobného pedagóga ako predpoklad ich využitia v 
hudobnej edukácii [Multimedia music teacher competencies as a precondition of 
their use in musical education] / Radovan Šašala. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 467-474. 
[ŠAŠALA, Radovan] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
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AFD Relaxačné a imaginatívne techniky hudobno-dramatického prejavu nadaných detí 
[Relaxation and imaginative techniques of musical and scenic expression of gifted 
children] / Lucia Šepeľáková ; Recenzenti Dušan Kostrub, Erich Mistrík. 
In: CREA-AE 2014 [elektronický zdroj] : creative reflexive emotional alternative art 
education=kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne umelecké vzdelávanie. - 
Zohor : Virvar, 2014. - ISBN 978-80-89693-03-0. - online, s. 144-146. - Popis 
urobený 20.2.2015. 
Plný text: http://kreativnevzdelavanie.sk/media/CREA-AE_2014.pdf 
[ŠEPEĽÁKOVÁ, Lucia] 

AFD Hudobný multimediálny edukačný program pre rodinu a školu / Daniel Šimčík ; 
Recenzenti Belo Felix, Marián Janek. 
In: Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií [elektronický 
zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : 
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0790-7. - 
CD-ROM, [12] s. . 
[ŠIMČÍK, Daniel] 

AFD Rozvoj hudobnosti dieťaťa v rodine a škole prostredníctvom multimédia 
[Development musicality child in the family and schools through multimedia] / 
Daniel Šimčík. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 453-458. 
[ŠIMČÍK, Daniel] 

AFD Ľudová pieseň s využitím prvkov informačných technológií ako prostriedok 
rozvoja hudobno-folklórnej komunikácie pre školu i rodinu [Folk song using the 
elements of information technology as a means of folklore communication for 
school and family] / Ľubomír Šimčík. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 459-461. 
[ŠIMČÍK, Ľubomír] 

AFD Profil desaťročného žiaka v Japonsku v oblasti poznávania čísel [Profile ten-year-
old students in Japan in learning numbers] / Edita Šimčíková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 644-650. 
[ŠIMČÍKOVÁ, Edita] 

http://kreativnevzdelavanie.sk/media/CREA-AE_2014.pdf
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AFD Overovanie programu na podporu sebaregulácie u žiakov so syndrómom ADHD 
[Verifying effectiveness of a Self-Regulation Training Program for Pupils with 
ADHD] / Dana Tkáčová, Tatiana Dubayová ; Recenzenti Marta Horňáková, Albín 
Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 135-148. - Popis urobený 
24.11.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[TKÁČOVÁ, Dana (70%) - DUBAYOVÁ, Tatiana (30%)] 

AFD Utváranie, nácvik a využitie praktických zručností u jedincov s mentálnym 
postihnutím [Formation, practice and implementation of practical skills of mentally 
handicapped individuals] / Andrea Tomčíková, Iveta Šebeňová ; Recenzenti 
Marta Horňáková, Albín Škoviera. 
In: Študent na ceste k praxi III [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 
Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná 
pedagogika. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. - online, s. 149-160. - Popis urobený 
24.11.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[TOMČÍKOVÁ, Andrea (30%) - ŠEBEŇOVÁ, Iveta (70%)] 

AFD Komparácia vytvárania číselných predstáv v slovenských a chorvátskych 
učebniciach matematiky [Comparation of creation of numerical xoncepts in Slovak 
and Croatian mathematics textbooks] / Blanka Tomková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 651-655. 
[TOMKOVÁ, Blanka] 

AFD Úskalia francúzskeho jazyka pri rozširovaní oboru prirodzených čísel od 1 do 
100 / Blanka Tomková. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 671-677. 
[TOMKOVÁ, Blanka] 

AFD Kurikulárna reforma vo Fínsku [Curriculum reform in Finland] / Anna Vašutová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 637-643. 
[VAŠUTOVÁ, Anna] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
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AFD Deminutívnosť v jazyku a reči hovoriacich / Katarína Vužňáková ; Recenzenti Iva 
Nebeská, Stefan M. Newerkla. 
In: Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. - Prešov : 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-
1112-5. - S. 227-236. 
[VUŽŇÁKOVÁ, Katarína] 

AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií 

AFE Level of the reading literacy pupil with mild intellectual disability in the individual 
integration and special classes / Jana Ďorďovičová (Sopková), Veronika Palková, 
Bibiána Hlebová. 
In: Ireland international conference on education (IICE-2014) [elektronický zdroj]. 
- [Dublin] : Infonomic society, 2014. - ISBN 978-1-908320-25-4. - USB kľúč, 
s. 122. 
[ĎORĎOVIČOVÁ, Jana (60%) - PALKOVÁ, Veronika (20%) - HLEBOVÁ, Bibiána 
(20%)] 

AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií 

AFF Outputs of KEGA 061PU-4/2012 Project - Academic textbooks of animal and 
human physiology / Janka Poráčová, Melinda Nagy, Marta Mydlárová Blaščáková 
... [et al.]. 
In: Physiology and genetics of organism, adaptation and environment : abstract 
book. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. - 
ISBN 978-80-8122-113-2. - S. 10-11. 
[PORÁČOVÁ, Janka (40%) - NAGY, Melinda (5%) - MYDLÁROVÁ 
BLAŠČÁKOVÁ, Marta (5%) - SEDLÁK, Vincent (5%) - ZAHATŇANSKÁ, Mária 
(5%) - ROHÁČOVÁ, Tatiana (5%) - KOTOSOVÁ, Jana (5%) - BERNÁTOVÁ, 
Renáta (5%) - VAŠKOVÁ, Janka (5%) - VAŠKO, Ladislav (5%) - BERNÁT, Milan 
(5%) - POŠIVÁKOVÁ, Terézia (5%) - KONEČNÁ, Mária (5%)] 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFG Slovak adaption of Delis-Kaplan executive functions system / Jan Ferjencik, 
Monika Bobakova, Iveta Kovalcikova ... [et al.]. 
In: Book of abstracts : cognitive and executive functioning: concepts, 
measurement and educational implications. - Prešov : University of Prešov, 
Faculty of education, 2014. - ISBN 978-80-555-1075-0. - S. 23. 
[FERJENČÍK, Ján (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (15%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta 
(15%) - ROPOVIK, Ivan (15%) - SLAVKOVSKÁ, Miriam (15%)] 

AFG Cognitive determinants of EFL (English as a foreign language) reading skills / 
Marta Filičková. 
In: Book of abstracts : cognitive and executive functioning: concepts, 
measurement and educational implications. - Prešov : University of Prešov, 
Faculty of education, 2014. - ISBN 978-80-555-1075-0. - S. 34. 
[FILIČKOVÁ, Marta] 
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AFG Executive functions and reading comprehension in primary education: on the way 
from research to stimulation / Martin Klimovič. 
In: Book of abstracts : cognitive and executive functioning: concepts, 
measurement and educational implications. - Prešov : University of Prešov, 
Faculty of education, 2014. - ISBN 978-80-555-1075-0. - S. 39. 
[KLIMOVIČ, Martin] 

AFG How to develop executive funtions through language tasks / Ľudmila Liptáková. 
In: Book of abstracts : cognitive and executive functioning: concepts, 
measurement and educational implications. - Prešov : University of Prešov, 
Faculty of education, 2014. - ISBN 978-80-555-1075-0. - S. 26. 
[LIPTÁKOVÁ, Ľudmila] 

AFG Stimulation of executive function "shifting" in teaching mathematics / Alena 
Prídavková, Juraj Kresila, Milan Demko ... [et al.]. 
In: Cognitive and executive functioning concepts, measurements and educational 
implications : book of abstracts. - Prešov : Faculty of education, University of 
Prešov, 2014. - ISBN 978-80-555-1075-0. - S. 25. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena (25%) - KRESILA, Juraj (25%) - DEMKO, Milan (25%) - 
BRAJERČÍK, Ján (25%)] 

AFG The utility of set-loss error scores in cognitive assessment / Ivan Ropovik, Monika 
Bobakova, Jan Ferjencik ... [et al.]. 
In: Book of abstracts : cognitive and executive functioning: concepts, 
measurement and educational implications. - Prešov : University of Prešov, 
Faculty of education, 2014. - ISBN 978-80-555-1075-0. - S. 24. 
[ROPOVIK, Ivan (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (15%) - FERJENČÍK, Ján (15%) - 
KOVALČÍKOVÁ, Iveta (15%) - SLAVKOVSKÁ, Miriam (15%)] 

AFG Relations between the D-KEFS sorting test and Woodcock-Johnson tests of 
cognitive ability (WI-IE COG) / Miriam Slavkovska, Monika Bobakova, Jan 
Ferjencik ... [et al.]. 
In: Book of abstracts : cognitive and executive functioning: concepts, 
measurement and educational implications. - Prešov : University of Prešov, 
Faculty of education, 2014. - ISBN 978-80-555-1075-0. - S. 53. 
[SLAVKOVSKÁ, Miriam (40%) - BOBÁKOVÁ, Monika (15%) - FERJENČÍK, Ján 
(15%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (15%) - ROPOVIK, Ivan (15%)] 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

AFH Basics of human physiology in the nature science education at the primary 
grade / Renáta Bernátová. 
In: Physiology and genetics of organism, adaptation and environment : abstract 
book. - Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2014. - 
ISBN 978-80-8122-113-2. - S. 13. 
[BERNÁTOVÁ, Renáta] 
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AFH Pre-graduate preparation of future teachers in Finland [Pregraduálna príprava 
budúcich učiteľov vo Fínsku] / Anna Vašutová. 
In: Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej 
perspektíve [elektronický zdroj] : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie 5.-6. februára 2014. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, 2014. - ISBN 978-80-8152-166-9. - online, s. 31. - Popis urobený 
2.2.2015. 
Plný text: http://www.upjs.sk/public/media/5596/Zbornik_abstraktov.pdf 
[VAŠUTOVÁ, Anna] 

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií 

AFL Súčasné umenie ako inšpiračný zdroj pre výtvarnú výchovu primárneho 
vzdelávania (posterová prezentácia) / Tatiana Bachurová. 
In: História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou 
fakultou PU pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, 
Prešov 22.-23. október 2014. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2014. - ISBN 978-80-555-1237-2. - CD-ROM, s. 485. 
[BACHUROVÁ, Tatiana] 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 

AGI Encyklopédia jazyka pre deti = Encyclopaedia of language for children : projekt č. 
023PU-4/2012 : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA / 
Vedúci projektu Ľudmila Liptáková ; Recenzenti Radana Metelková Svobodová, 
Tatjana Pjurová. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - 43 s. 
[LIPTÁKOVÁ, Ľudmila] 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 

BAB Encyklopédia jazyka pre deti / Dana Cibáková, Iveta Gal Drzewiecka, Martin 
Klimovič ... [et al.] ; Recenzenti Radana Metelková Svobodová, Tatjana Pjurová, 
Michal Tokár. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická 
fakulta, 2014. - 247 s. - KEGA č. 23PU-4/2012. - ISBN 978-80-555-1125-2. 
[CIBÁKOVÁ, Dana (2%) - GAL DRZEWIECKA, Iveta (17%) - KLIMOVIČ, Martin 
(17%) - KRIŠTANOVÁ, Eva (9%) - LEŠKOVÁ, Danka (15%) - LIPTÁKOVÁ, 
Ľudmila (17%) - SIČÁKOVÁ, Ľuba (14%) - VUŽŇÁKOVÁ, Katarína (9%)] 

BAB Prieskum o postavení žiaka zo sociálne znevýhodného prostredia v základnej 
škole : prieskum MPC ROCEPO 2012-ZŠ [elektronický zdroj] / kolektív autorov ; 
Recenzenti Ladislav Horňák, Stanislav Cina. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-
pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov, 2014. - online, 
225 s. - Popis urobený 10.3.2015. - ISBN 978-80-565-0033-0. 
Plný text: http://www.rocepo.sk/downloads/RocPrieskum/MPC_2012_RC2.pdf 
[HVOZDOVIČ, Ľubomír (8%) - BUCHTA, Jaroslav (1%) - CINOVÁ, Elena (1%) - 
FEČO, Marián (1%) - KADLEČÍKOVÁ, Zuzana (1%) - KURTY, Marcel (1%) - 
MEDVECOVÁ, Jana (1%) - ONDRÁŠOVÁ, Katarína (1%) - PAVELČÁK, Ján (1%) 
- PAVLOV, Ivan (40%) - PETRASOVÁ, Alica (40%) - POLGÁRYOVÁ, Eva (1%) - 
SUCHOŽOVÁ, Eva (1%) - ŠÁNDOROVÁ, Viera (1%) - USTOHALOVÁ, Teťana 
(1%)] 

http://www.upjs.sk/public/media/5596/Zbornik_abstraktov.pdf
http://www.rocepo.sk/downloads/RocPrieskum/MPC_2012_RC2.pdf
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BCI Skriptá a učebné texty 

BCI Dištančné vzdelávanie [elektronický zdroj] / Renáta Bernátová, Hedviga 
Kochová ; Recenzenti Daniela Facunová, Pavol Hybala. - [1. vyd.]. - Bratislava : 
Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, 79 s. - Popis urobený 19.3.2014. 
- ISBN 978-80-565-0194-8. 
Plný text: http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/ikt3.pdf 
[BERNÁTOVÁ, Renáta (50%) - KOCHOVÁ, Hedviga (50%)] 

BCI Pedagóg - špecialista na tvorbu učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných 
rómskych komunít [elektronický zdroj] / Renáta Bernátová, Hedviga Kochová ; 
Recenzenti Iveta Šebeňová, Zuzana Vagnerová. - [1. vyd.]. - Bratislava : 
Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, 92 s. - Popis urobený 16.2.2015. 
- ISBN 978-80-565-0205-1. 
Plný text: http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/utv5.pdf 
[BERNÁTOVÁ, Renáta (50%) - KOCHOVÁ, Hedviga (50%)] 

BCI Didaktika IKT v primárnej edukácii : učebné texty / Jana Burgerová, Martina 
Adamkovičová, Hedviga Kochová ... [et al.] ; Recenzenti Martina Maněnová, 
Ivana Cimermanová. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 
Pedagogická fakulta, Katedra prírodovedných a technických disciplín , 2014. - 
CD-ROM, [12,4 AH]. - ISBN 978-80-555-1141-2. 
[BURGEROVÁ, Jana (20%) - ADAMKOVIČOVÁ, Martina (30%) - KOCHOVÁ, 
Hedviga (20%) - PISKURA, Vladimír (30%)] 

BCI Učebný zdroj ako prostriedok eliminácie predsudkov [elektronický zdroj] / Vladimír 
Fedorko, Mária Tutokyová ; Recenzenti Milan Černaj, Martin Dzurilla. - [1. vyd.]. - 
Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, 91 s. - Popis 
urobený 4.6.2015. - ISBN 978-80-565-0192-4. 
Plný text: http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/multi4.pdf 
[FEDORKO, Vladimír (80%) - TUTOKYOVÁ, Mária (20%)] 

BCI Multimédiá a interaktívny systém v celodennom výchovnom systéme [elektronický 
zdroj] / Hedviga Kochová, Iveta Štefančínová ; Recenzenti Milan Bernát, Daniela 
Facunová. - [1. vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - 
online, 97 s. - Popis urobený 16.2.2014. - ISBN 978-80-565-0193-1. 
Plný text: http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/ikt2.pdf 
[KOCHOVÁ, Hedviga (50%) - ŠTEFANČÍNOVÁ, Iveta (50%)] 

BCI Interaktívna tabuľa v materskej škole [elektronický zdroj] / Hedviga Kochová, 
Lenka Vrábľová Roháľová ; Recenzenti Erika Franková, Miroslava Uhriková. - [1 
vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, 75 s. - Popis 
urobený 20.10.2014. - ISBN 978-80-8052-999-4. 
Plný text: 
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/160 
[KOCHOVÁ, Hedviga (70%) - VRÁBĽOVÁ ROHÁĽOVÁ, Lenka (30%)] 

BCI Hravá matematika v materskej škole [elektronický zdroj] / Edita Šimčíková, 
Blanka Tomková ; Recenzenti Alena Prídavková, Anna Vašutová. - 1. vyd. - 
Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, 75 s. - Popis 
urobený 19.6.2014. - ISBN 978-80-8052-679-5 . 
Plný text: 
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/69 
[ŠIMČÍKOVÁ, Edita (50%) - TOMKOVÁ, Blanka (50%)] 

http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/ikt3.pdf
http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/utv5.pdf
http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/multi4.pdf
http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/ikt2.pdf
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/160
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/69
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BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 

BDE Pilotný výskum pitného režimu u detí predškolského veku / Pavol Makovický, 
Katarína Pécsiová, Melinda Nagy ... [et al.]. 
In: Výživa a potraviny : recenzovaný odborný časopis. - ISSN 1211-846X. - Roč. 
69, č. 2 (2014), s. 38-39. 
[MAKOVICKÝ, Pavol (15%) - PÉCSIOVÁ, Katarína (1%) - NAGY, Melinda (12%) 
- PORÁČOVÁ, Janka (12%) - MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, Marta (12%) - 
ZAHATŇANSKÁ, Mária (12%) - BERNÁTOVÁ, Renáta (12%) - KOTOSOVÁ, 
Janka (12%) - SEDLÁK, Vincent (12%)] 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 

BDF Gluckove Číňanky so slovenským zastúpením / Katarína Burgrová. 
In: Hudobný život. - ISSN 1335-4140. - Roč. 46, č. 11 (2014), s. 27. 
[BURGROVÁ, Katarína] 

BDF Stavba organov / Katarína Burgrová. 
In: Hudobný život. - ISSN 1335-4140. - Roč. 46, č. 10 (2014), s. 20-21. 
[BURGROVÁ, Katarína] 

BDF O spôsobilosti čítať z pohľadu kognitívnej edukácie / Marta Filičková. 
In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis. - ISSN 1335-0404. - Roč. 
23, č. 2 (2014), s. 26-28. 
[FILIČKOVÁ, Marta] 

BDF Pôvab vznešenosti : k životnému jubileu Vladimíra Machaja / Iveta Gal 
Drzewiecka. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 4 
(2014), s. 43-44. 
[GAL DRZEWIECKA, Iveta] 

BDF Spevobáje a Spevokvety Roberta Desnosa vo Feldekovom preklade [The book of 
Robert Desnos Spevobáje a Spevokvety (Stroysongs and Flowersong) in the 
translation of Ľubomír Feldek] / Martin Klimovič. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 2 (2014), s. 102-109. 
[KLIMOVIČ, Martin] 

BDF Hudobný materinský jazyk - prostriedok komunikácie a rozvoja hudobno-
kultúrnych kompetencií / Monika Kormaníková. 
In: Múzy v škole : odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a 
estetickú výchovu. - ISSN 1335-1605. - Roč. 19, č. 1-2 (2014), s. 71-76. 
[KORMANÍKOVÁ, Monika] 

BDF Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien / Monika Miňová. 
In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 68, č. 2 (2014), s. 36-39. 
[MIŇOVÁ, Monika] 
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BDF Psychológ ako možný vykonávateľ verejného iniciačného rituálu v reedukačnom 
centre / Anna Semanová, Ladislav Horňák. 
In: E-mental [elektronický zdroj] : elektronický časopis o mentálnom zdraví. - 
ISSN 1339-4614. - Roč. 2, č. 4 (2014), online, s. 24-29. - Popis urobený 
11.3.2014. 
Plný text: http://sasap.sk/emental/e-mental_2014-4.pdf 
[SEMANOVÁ, Anna (50%) - HORŇÁK, Ladislav (50%)] 

BDF Kam až siaha duša (Dany Podrackej)? : k životnému jubileu autorky / Zuzana 
Stanislavová. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 1 
(2014), s. 16-17. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

BDF Klasik radosti, smiechu a pohody : k osemdesiatinám spisovateľa Jozefa 
Pavloviča / Zuzana Stanislavová. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 3 
(2014), s. 16-17. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) 

BEE Psychometrické vlastnosti Vandrebiltovej posudzovacej škály na hodnotenie 
žiaka s ADHD - pilotný výskum [Psychometric properties of Vandrebilt 
assessment scale for the pupil with ADHD - a pilot study] / Tatiana Dubayová, 
Erika Chovanová. 
In: Optimální působení tělesné zátěže, "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" 
[elektronický zdroj] : sborník příspěvků. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - 
ISBN 978-80-7435-385-7. - CD-ROM, s. 29-34. 
[DUBAYOVÁ, Tatiana (70%) - CHOVANOVÁ, Erika (30%)] 

BEE How to bridge the gap between the results of psychological research and the 
reality of everyday classroom learning / Iveta Kovalčíková. 
In: 1st Global multidisciplinary academic meeting, GAM 2014 [elektronický zdroj] : 
proceedings. - [Kocani] : European scientific institute, 2014. - ISBN 978-608-
4642-19-0. - online, s. 539-546. - 3peciálna edícia časopisu obsahuje príspevky z 
konferencie. El. zborník je súčasťou časopisu, prístupný na internete 
http://eujournal.org/files/journals/1/books/GAM2014-FINAL.pdf. 
Plný text: http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3312/3094 
[KOVALČÍKOVÁ, Iveta] 

BEE Predškolské vzdelávanie na Slovensku / Monika Miňová. 
In: Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České 
republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás [elektronický zdroj]. - 
Brno : Masarykova univerzita, 2014. - ISBN 978-80-210-7370-8. - CD-ROM, 
s. 35-44. 
[MIŇOVÁ, Monika] 

http://sasap.sk/emental/e-mental_2014-4.pdf
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3312/3094
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BEE Kindergarten childen`s problem behaviour and the possibilities of eliminating them 
tfough play / Miroslawa Socha, Vladimír Gerka, Mária Podhájecká. 
In: Obrazovanie, obščestvo, ličnost : meždunaroden interdisciplinaren studentski 
naučen forum : sbornik statii. - Plovdiv : Plovdivski universitet " Paisij 
Chilendarski", 2014. - ISBN 978-954-423-960-2. - S. 27-34. 
[SOCHA, Miroslawa (40%) - GERKA, Vladimír (30%) - PODHÁJECKÁ, Mária 
(30%)] 

BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) 

BEF Dieťa, detstvo a rola učiteľa / Monika Miňova ; Recenzenti Ľudmila Belásová, 
Valentína Šuťáková. 
In: Montessori v priestore formálneho a neformálneho vzdelávania učiteľov 
[elektronický zdroj] : zborník z odborného seminára. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1073-6. - online, s. 54-63. - Popis 
urobený 8.10.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1 
[MIŇOVÁ, Monika] 

BEF Inklúzia vo vybraných školských dokumentoch materských škôl / Monika Miňová. 
In: Inkluzívna materská škola - dobrá škola [elektronický zdroj] : zborník 
príspevkov z prvej národnej konferencie národného projektu Inkluzívny model 
vzdelávania na predprimánom stupni školskej sústavy konanej dňa 28. októbra 
2014 v Banskej Bystrici. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - 
ISBN 978-80-565-0849-7 . - online, s. 47-59. 
Plný text: 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/INKLUZ%C3%8DVNA%20MATERSK%C
3%81%20%C5%A0KOLA.pdf 
[MIŇOVÁ, Monika] 

BEF Inklúzia vo vybraných školských dokumentoch materských škôl / Monika Miňová. 
In: Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v 
materských školách I [elektronický zdroj] : priebežná evalvačná správa. - 
Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, s. 50-61. - Popis 
urobený 20.2.2015. 
Plný text: 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalva%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%
A1va_0.pdf 
[MIŇOVÁ, Monika] 

BEF Závery a odporúčania / Monika Miňová, Jurina Rusnáková, Eva Sobinkovičová. 
In: Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v 
materských školách I [elektronický zdroj] : priebežná evalvačná správa. - 
Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - online, s. 91-93. - Popis 
urobený 20.2.2015. 
Plný text: 
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalva%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%
A1va_0.pdf 
[MIŇOVÁ, Monika (30%) - RUSNÁKOVÁ, Jurina (40%) - SOBINKOVIČOVÁ, Eva] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/INKLUZ%C3%8DVNA%20MATERSK%C3%81%20%C5%A0KOLA.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/INKLUZ%C3%8DVNA%20MATERSK%C3%81%20%C5%A0KOLA.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalva%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va_0.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalva%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va_0.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalva%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va_0.pdf
http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Evalva%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va_0.pdf
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BEF Viaczmyslový prístup k osvojovaniu si cudzích jazykov u detí / Tatiana 
Nováková ; Recenzenti Ľudmila Belásová, Valentína Šuťáková. 
In: Montessori v priestore formálneho a neformálneho vzdelávania učiteľov 
[elektronický zdroj] : zborník z odborného seminára. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1073-6. - online, s. 71-77. - Popis 
urobený 8.10.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1 
[NOVÁKOVÁ, Tatiana] 

BEF Montessori k budúcim učiteľom. Ciele, zámery, torzo projektu / Erika Novotná ; 
Recenzenti Ľudmila Belásová, Valentína Šuťáková. 
In: Montessori v priestore formálneho a neformálneho vzdelávania učiteľov 
[elektronický zdroj] : zborník z odborného seminára. - Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove, 2014. - ISBN 978-80-555-1073-6. - online, s. 7-10. - Popis 
urobený 8.10.2014. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1 
[NOVOTNÁ , Erika] 

BEF Možnosti využívania prostriedkov IKT v predmete pracovné vyučovanie a 
príprava učiteľov primárneho vzdelávania / Iveta Šebeňová ; Recenzenti Igor 
Budinec, Jana Depešová. 
In: IKT vo vzdelávaní : výstupy výskumných štúdií zameraných na technické 
vzdelávanie. - Nitra : PF UKF, 2014. - ISBN 978-80-558-0633-4. - S. 244-251. 
[ŠEBEŇOVÁ, Iveta] 

CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma 

CJB Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu : katalóg "Maľovaná 
kolekcia odevov" / Beáta Balogová, Eva Hvizdová, Alena Sedláková. - [1. vyd.]. - 
Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 
2014. - [22] s. 
[BALOGOVÁ, Beáta (34%) - HVIZDOVÁ, Eva (33%) - SEDLÁKOVÁ, Alena 
(33%)] 

CJB Možnosť milosti : katalóg poézie a diel : vydané pri príležitosti autorskej výstavy a 
projektu BEA / Vydavateľ, zostavovateľ a ilustrácie Alena Sedláková. - 1. vyd. - 
Prešov : Alena Sedláková, 2014. - 19 s. - ISBN 978-80-971792-6-7. 
[SEDLÁKOVÁ, Alena] 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

EDI Festival ARTIS v Prešove / Katarína Burgrová. 
In: Hudobný život. - ISSN 1335-4140. - Roč. 46, č. 10 (2014), s. 6. 
[BURGROVÁ, Katarína] 

EDI Operné gala v Kežmarku / Katarína Burgrová. 
In: Hudobný život. - ISSN 1335-4140. - Roč. 46, č. 10 (2014), s. 31. 
[BURGROVÁ, Katarína] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1
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EDI Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii - edukácia a poradenstvo / Jana 
Sopková. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 86-87. 
Rec. na: Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii - edukácia a 
poradenstvo / Žovinec, E., Krejčová, L., Pospíšilová, Z. - Bratislava : IRIS, 2014. 
163 s. - ISBN 978-80-8153-018-0. 
[ĎORĎOVIČOVÁ, Jana] 

EDI Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým 
mentálnym postižením / Bibiána Hlebová. 
In: Efeta - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s 
postihnuntím. - ISSN 1335-1397. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 26-28. 
Rec. na: Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s 
lehkým mentálnym postižením / Bartoňová M. - Brno : Masarykova univerzita, 
2013. 224 s. - ISBN 978-80-210-6560-4. 
[HLEBOVÁ, Bibiána] 

EDI Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím / 
Bibiána Hlebová. 
In: Efeta - otvor sa : vedecko-odborný časopis o komplexnej rehabilitácii ľudí s 
postihnuntím. - ISSN 1335-1397. - Roč. 24, č. 1 (2014), s. 21-22. 
Rec. na: Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym 
postihnutím / Hrebeňárová Lucia. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 
2013. 220 s. - ISBN 978-80-555-0956-3. 
[HLEBOVÁ, Bibiána] 

EDI Jazyk majstrov / Martin Klimovič. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - roč. 21, č. 4 
(2014), s. 66-67. 
Rec. na: Jazyk majstrov / Kačala Ján. - Bratislava : Spolok slovenských 
spisovateľov, 2014. 172 s. 
[KLIMOVIČ, Martin] 

EDI Spoveď záškoláka / Martin Klimovič. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - roč. 21, č. 3 
(2014), s. 66-66. 
Rec. na: Spoveď záškoláka / Hatala Marián. - Bratislava : TRIO Publishing, 2014. 
[KLIMOVIČ, Martin] 

EDI Proces výučby a digitálne technológie / Hedviga Kochová. 
In: Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. 
stupňa základných škôl. - ISSN 1335-2733. - roč. 18, č. 7-8 (2014), s. 66. 
Rec. na: Proces výučby a digitálne technológie / Kostrub, D., Severini, E., Rehúš 
M. - Bratislava : Alfa print, 2012. 110 s. - ISBN 978-80-971081-6-8. 
[KOCHOVÁ, Hedviga] 

EDI O didaktike materinského jazyka v transdisciplinárnom kontexte / Eva Krištanová. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - roč. 2, č. 1 (2014), s. 107-110. 
Rec. na: K hlubinám študákovy duše : didaktika mateřského jazyka v 
transdisciplinárním kontextu / Pacovská Jasňa. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 
2012. 242 s. - ISBN 978-80-246-2152-4. 
[KRIŠTANOVÁ, Eva] 
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EDI Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk / Mária Kuderjavá. 
In: Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život. - ISSN 1335-7786. - Roč. 4 
+ 130, č. 5 (2014), s. 126-128. 
Rec. na: Divy Slovenska nielen pre deti alebo Vlastiveda ako lusk / Sliacky 
Ondrej. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2013. 
[KUDERJAVÁ, Mária] 

EDI Ja nič, ja muzikant / Danka Lešková. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - roč. 21, č. 4 
(2014), s. 69-70. 
Rec. na: Ja nič, ja muzikant / Jobus Braňo. - Bratislava : Slovart, 2014. 
[LEŠKOVÁ, Danka] 

EDI Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl : 
národná správa z medzinárodných výskumov PIRLS 2011 - čitateľská gramotnosť 
a TIMSS 2011 - matematika a prírodné vedy / Ľudmila Liptáková. 
In: Pedagogika.sk [elektronický zdroj] : slovenský časopis pre pedagogické vedy. 
- ISSN 1338-0982. - roč. 5, č. 2 (2014), online, s. 175-178. - Popis urobený 
2.7.2014. 
Rec. na: Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných 
škôl : národná správa z medzinárodných výskumov PIRLS 2011 - čitateľská 
gramotnosť a TIMSS 2011 - matematika a prírodné vedy / Galadová, A. a kol. - 
Bratislava : Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 2013. 96 s. - ISBN 
978-80-89638-10-9. 
Plný text: http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-5/cislo-
2/pedagogika_2_2014.pdf 
[LIPTÁKOVÁ, Ľudmila] 

EDI Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén / Anna Semanová. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 72-73. 
Rec. na: Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén / kol. - Praha : Knihy 
nejen pro bohaté, 2013. 312 s. - ISBN 978-80-86499-08-6. 
[SEMANOVÁ, Anna] 

EDI Příběh první demokratické školy na světě / Anna Semanová. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 2 (2014), s. 90-91. 
Rec. na: Summerhill. Příběh první demokratické školy na světě / Neill A.S. - 
Praha : PeopleComm, 2013. 348 s. - ISBN 978-80-904890-5-9. 
[SEMANOVÁ, Anna] 

EDI Dialogy Ivy Procházkovej / Zuzana Stanislavová. 
In: Studia Slavica. - ISBN 978-80-7464-484-9. - ISSN 1803-5663. - roč. 18, č. 1 
(2014), s. 185-186. 
Rec. na: Dialogy Ivy Procházkovej / Urbanová Svatava. - Ostrava : Ostravská 
univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. 199 s. - ISBN 978-80-7464-143-5. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

EDI Prečo bývame za mestom / Zuzana Stanislavová. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - roč. 21, č. 3 
(2014), s. 63-64. 
Rec. na: Prečo bývame za mestom / Stamm Peter. - Bratislava : Perfekt, 2014. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-5/cislo-2/pedagogika_2_2014.pdf
http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-5/cislo-2/pedagogika_2_2014.pdf
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EDI Z čoho vzniká rozprávka? / Zuzana Stanislavová. 
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 21, č. 2 
(2014), s. 44-45. 
[STANISLAVOVÁ, Zuzana] 

EDI Belo Felix: Hudobno-dramatické činnosti na základnej škole. Teória a prax / 
Daniel Šimčík. 
In: Múzy v škole : odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a 
estetickú výchovu. - ISSN 1335-1605. - roč. 19, č. 1-2 (2014), s. 104-105. 
Rec. na: Hudobno-dramatické činnosti na základnej škole : teória a prax / Felix 
Belo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. - 
ISBN 978-80-557-0614-6. 
[ŠIMČÍK, Daniel] 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky...) 

FAI Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus IX / Ed. Renáta Bernátová, 
Hedviga Kochová ; Recenzenti Stanislaw Palka, Alena Prídavková. - 1. vyd. - 
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - 160 s. - ISBN 978-80-555-1193-
1. 
[BERNÁTOVÁ, Renáta (50%) - KOCHOVÁ, Hedviga (50%)] 

FAI Študent na ceste k praxi III : zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej 
konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika [elektronický 
zdroj] / Ed. Lucia Hrebeňárová, Jarmila Žolnová ; Recenzenti Marta Horňáková, 
Albín Škoviera. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - 
online, 208 s. - Popis urobený 24.11.2014. - ISBN 978-80-555-1116-0. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2 
[HREBEŇÁROVÁ, Lucia (50%) - ŽOLNOVÁ, Jarmila (50%)] 

FAI Encyklopédia jazyka pre deti / Editori Ľudmila Liptáková, Martin Klimovič ; 
Recenzenti Radana Metelková Svobodová, Tatjana Pjurová, Michal Tokár. - 1. 
vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 247 
s. - KEGA č. 23PU-4/2012. - ISBN 978-80-555-1125-2. 
[LIPTÁKOVÁ, Ľudmila (60%) - KLIMOVIČ, Martin (40%)] 

FAI Hodnotiaca správa priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania 
na Prešovskej univerzite v Prešove za obdobie od 1.9.2012 do 30.6.2014 / 
Predkladateľ René Matlovič; Vypracoval Milan Portik. - [1. vyd.]. - Prešov : 
Prešovská univerzita v Prešove, 2014. - 185 s. - ISBN 978-80-555-1333-1. 
[MATLOVIČ, René (0%) - PORTIK, Milan (100%)] 

FAI Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole : zborník z vedecko-odbornej 
konferencie s medzinárodnou účasťou účasťou / Ed. Monika Miňová ; Recenzenti 
Nadežda Vladovičová, Iveta Boržíková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v 
Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 156 s. - ISBN 978-80-555-1168-9. 
[MIŇOVÁ, Monika] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Zolnova2
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FAI Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného 
rozvoja : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou 
účasťou / Ed. Monika Miňová ; Recenzenti Milan Portik, Renáta Bernátová, Hana 
Horká. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 
2014. - 291 s. - ISBN 978-80-555-1152-8. 
[MIŇOVÁ, Monika (70%) - SYSLOVÁ, Zora (30%)] 

FAI Montessori v priestore formálneho a neformálneho vzdelávania učiteľov : zborník 
z odborného seminára [elektronický zdroj] / Ed. Erika Novotná ; Recenzenti 
Ľudmila Belásová, Valentína Šuťáková. - 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v 
Prešove, 2014. - online, 80 s. - Popis urobený 8.10.2014. - ISBN 978-80-555-
1073-6. 
Plný text: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1 
[NOVOTNÁ , Erika] 

FAI História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 
medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 
65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, Prešov 22.-23. október 
2014 [elektronický zdroj ] / Ed. Alena Prídavková, Martin Klimovič. - 1. vyd. - 
Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014. - CD-ROM, 764 s. - ISBN 
978-80-555-1237-2. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena (50%) - KLIMOVIČ, Martin (50%)] 

FAI Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v 
zahraničí / Ed. Iveta Scholtzová ; Recenzenti Pavol Hanzel, Ondrej Šedivý. - 1. 
vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014. - 386 
s. - VEGA 1/1230/12. - ISBN 978-80-555-1204-4. 
[SCHOLTZOVÁ, Iveta] 

FAI Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmlodszych / 
Red. Barbara Wolny, Jozef Liba ; Recnezenti Edmund Jusko, Jana Burgerová. - 
[1. vyd.]. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - 265 s. - ISBN 978-83-7702-919-0. 
[WOLNY, Barbara (50%) - LIBA, Jozef (50%)] 

GHG Práce zverejnené na internete 

GHG Michal Tokár. Počítačová grafika [elektronický zdroj] / Tatiana Bachurová. - 
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica, 2014. - online, 1 s. 
- Popis urobený 27.2.2015. 
Plný text: 
http://www.pulib.sk/web/data/pulib/obsah/00000485/subory/prihovor_kuratorky.pd
f 
[BACHUROVÁ, Tatiana] 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 

GII Deti Slnka = Children of the Sun = Khamaskere čhave / Ed. Susan Barfield, 
Bibiána Hlebová, Stanislav Cina ; Recenzenti Ladislav Horňák, Jarmila Žolnová. - 
[1. vyd.]. - Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. - 
15 s. - ISBN 978-80-555-1100-9. 
[BARFIELD, Susan - HLEBOVÁ, Bibiána (30%) - CINA, Stanislav] 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Novotnae1
http://www.pulib.sk/web/data/pulib/obsah/00000485/subory/prihovor_kuratorky.pdf
http://www.pulib.sk/web/data/pulib/obsah/00000485/subory/prihovor_kuratorky.pdf
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GII Legislatívny manuál [elektronický zdroj] / Tatiana Čekanová ; Recenzenti Renáta 
Bernátová, Mária Pigulová. - [1. vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické 
centrum, 2014. - online, 52 s. [ 2,5 AH]. - Popis urobený 21.2.2015. - ISBN 978-
80-565-0644-8. 
Plný text: http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/oz3.pdf 
[ČEKANOVÁ, Tatiana] 

GII U nás v škôlke [elektronický zdroj] / Vladimír Fedorko ; Recenzenti Martin 
Dzurilla, Hedviga Kochová. - [1 vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické 
centrum, 2014. - online, 59 s. + 1 audio nahrávka. - Popis urobený 4.6.2015. - 
ISBN 978-80-8052-611-5. 
Plný text: 
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/65 
[FEDORKO, Vladimír] 

GII Cognitive and executive functioning, concepts, measurements and educational 
implications : IACEP European regional conference 2014 : Budapest, Hungary, 
June 19-20 2014 : book of abstracts / Ed. Marta Filičková, Iveta Kovalčíková ; 
Recenzenti Marco Hessels, Wilma Resing. - [1. vyd.]. - Prešov : University of 
Prešov, Faculty of Education, 2014. - 56 s. - ISBN 978-80-555-1075-0. 
[FILIČKOVÁ, Marta (50%) - KOVALČÍKOVÁ, Iveta (50%)] 

GII Metodický manuál pre učiteľov na multikultúrnu, emocionálnu a jazykovo-
komunikačnú výchovu : (pri práci s adaptovanou rómskou rozprávkou Deti Slnka 
od D. Hivešovej-Šilanovej v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku) / Bibiána 
Hlebová, Susan Barfield. - [1. vyd.]. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 
Pedagogická fakulta, 2014. - 57 s. - ISBN 978-80-555-1101-6. 
[HLEBOVÁ, Bibiána (84%) - BARFIELD, Susan (16%)] 

GII Laudatio doc. PhDr. Eme Kollárovej, CSc., k významnému životnému jubileu 
[Laudation to anniversary of assoc. prof. Ema Kollárová, CSc.] / Lucia 
Hrebeňárová, Jarmila Žolnová. 
In: Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. - ISSN 
1338-6670. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 59-60. 
[HREBEŇÁROVÁ, Lucia (50%) - ŽOLNOVÁ, Jarmila (50%)] 

GII Komparácia výsledkov výskumov o žiakoch zo sociálne znevýhodneného 
prostredia v školách (2005, 2007, 2009, 2012) [elektronický zdroj] / kolektív 
autorov. - 1. vyd. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, 
regionálne pracovisko Prešov, 2014. - online, 52 s. - Popis urobený 10.3.2015. 
Plný text: http://www.rocepo.sk/downloads/RocPrieskum/Komparacia_2012.pdf 
[HVOZDOVIČ, Ľubomír (10%) - CINOVÁ, Elena (1%) - FEČO, Marián (1%) - 
KURTY, Marcel (1%) - MEDVECOVÁ, Jana (1%) - PAVELČÁK, Ján (1%) - 
PAVLOV, Ivan (40%) - PETRASOVÁ, Alica (40%) - SUCHOŽOVÁ, Eva (2%) - 
ŠÁNDOROVÁ, Viera (2%) - USTOHALOVÁ, Teťana (1%)] 

GII Katedrové kolo študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti / Danka 
Lešková. 
In: O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a 
literárnej kompetencie. - ISSN 1339-3200. - Roč. 2, č. 1 (2014), s. 122-123. 
[LEŠKOVÁ, Danka] 

http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/oz3.pdf
http://www.mat.iedu.sk/DTLN.MPC001.Internet/MPC001/GetEMDetailById/65
http://www.rocepo.sk/downloads/RocPrieskum/Komparacia_2012.pdf
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GII Správa o činnosti za rok 2013 SV OMEP / Monika Miňová. 
In: Predškolská výchova. - ISSN 0032-7220. - Roč. 68, č. 6 (2014), s. 41-44. 
[MIŇOVÁ, Monika] 

GII Building blocks of ELT: Language, learner and vision / Tatiana Nováková. 
In: Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity. - ISSN 1337-9208. - Roč. 7, č. 1 
(2014), s. 50. 
[NOVÁKOVÁ, Tatiana] 

GII Rozhovor s profesorkou Susan C. Barfield / Autor interv. Tatiana Nováková; 
Účastník interv. Susan C. Barfield. 
In: Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity. - ISSN 1337-9208. - Roč. 7, č. 1 
(2014), s. 42-43. 
[NOVÁKOVÁ, Tatiana (100%) - BARFIELD, Susan (0%)] 

GII Animácia programov pre deti a mládež vo voľnom čase na PF PU / Erika 
Novotná. 
In: Na pulze : časopis Prešovskej univerzity. - ISSN 1337-9208. - Roč. 7, č. 1 
(2014), s. 27. 
[NOVOTNÁ , Erika] 

GII Inovatívna forma spolupráce s cvičnými školami - neformálne vzdelávanie / Erika 
Novotná. 
In: Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity. - ISSN 1337-9208. - Roč. 7, č. 2-4 
(2014), s. 65. 
[NOVOTNÁ , Erika] 

GII Učebný zdroj v procese výučby : (práca s náučným a učebným textom) 
[elektronický zdroj] / Alica Petrasová ; Recenzenti Erika Novotná, Renáta 
Bernátová. - [1. vyd.]. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014. - 
online, 46 s. [2, 1 AH]. - Popis urobený 20.2.2014. - ISBN 978-80-565-0197-9. 
Plný text: http://web.eduk.sk/stahovanie/ucebne_zdroje/utv1.pdf 
[PETRASOVÁ, Alica] 

GII Matematické talenty Prešovského kraja na pôde PF PU / Alena Prídavková. 
In: Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity. - ISSN 1337-9208. - Roč. 7, č. 2-4 
(2014), s. 64. 
[PRÍDAVKOVÁ, Alena] 

GII Výstava obrazov Jozefa Jackaniča, ak. mal. v Japonsku / Daniel Šimčík, Edita 
Šimčíková. 
In: Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity. - ISSN 1337-9208. - Roč. 7, č. 1 
(2014), s. 51. 
[ŠIMČÍK, Daniel (50%) - ŠIMČÍKOVÁ, Edita (50%)] 

GII Edukačné aktivity z matematicko-logickej podoblasti aplikované pri pobyte detí 
vonku [elektronický zdroj] / Edita Šimčíková, Liana Szilagyiová ; Recenzenti 
Dominika Štefková, Mária Pončáková. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-
pedagogické centrum, 2014. - online, 42 s. - Popis urobený 20.6.2014. - ISBN 
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Plný text: 
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[ŠIMČÍKOVÁ, Edita (30%) - SZILAGYIOVÁ, Liana (70%)] 
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In: Na PUlze : časopis Prešovskej univerzity. - ISSN 1337-9208. - Roč. 7, č. 2-4 
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[VAŠUTOVÁ, Anna] 

GII Rozhovor s docentom Albínom Škovierom [Interview with assoc. prof. Albín 
Škoviera] / Autori interv. Jarmila Žolnová, Tatiana Dubayová; Účast. interv. Albín 
Škoviera. 
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