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ISBN 80-8050-   Autor, názov  

-932-8    Feglová, Viera - Leščák, Milan: Sociálna komunikácia v súčasných 

civilizačnokultúrnych procesoch ( z pohľadu etnológie ). ZRUŠENÉ 

-933-6    Jomová, Klaudia a kol.: Vizualízácia vybraných chemických experimentov pre 

stredné školy. Všeobecná chémia a anorganická chémia. ( Formát: DVD).  

-934-4    Hašková, Alena a kol.: Závery výskumu efektívnosti prevádzkovania 

základných škôl.  

-935-2    kol.: Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti 

- prolegomena.  

   -936-0    Bakoš, Emil: Fyziológia pre ošetrovateľstvo.  

   -937-9    Bakoš, Emil: Chirurgia.  

   -938-7    kol.: Kalendárium vedecké podujatia /2006/.  

   -939-5    Ladislav Ťažký: Spisovateľ, tvorba a činnosť.  

   -940-9    Krno, Svetozár: Typológia politických strán.  

   -941-7    Žilková, Marta: Globalizačné trendy v mediálnej tvorbe.  

   -942-5    kol.: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru.  

   -943-3    kol.: Vallanak a neveink múltról és jelenrol (Naša minulosť a prítomnosť v 

miestnych názvoch ).  

   -944-1    Fujak, Július: Slovenské hudobné alternatívy.  

   -945-X    Lehoczká, Lýdia: Kultúrna identita Rómov  

   -946-8    Gromová, Edita - Müglová, Dana: Kultúra - interkultúra - translácia  

   -947-6    kol.: Formovanie dobrého človeka  

   -948-4    kol.: Formácia dobrého človeka (3. seminár riešiteľov výskumnej úlohy). 

Správa o plnení cieľov vedecko-výskumnej úlohy jednotlivými riešiteľmi 

projektu.  

   -949-2    kol.: Hospitačná pedagogická prax  

   -950-6   kol.: Štúdijný program 2005/2006 - Fakulta stredoeurópskych štúdijí  

   -951-4    kol.:A nyitrai magyar pedagógusképzés 45 éve-oktatók és végzos hallgatók 

névsora  

-952-2    Juszczyk, Stanislav - Petlák, Erich - Seidler, Peter: New Trends in the 

Pedagogy of a Child  

-953-0    kol.: Riadenie škôl po transformačnom procese III (Zborník referátov z 

konferencie)  

   -954-9    kol.: Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 2  

   -955-7    Rosinský, Rastislav: Čhavale Romale alebo motivácia rómskych žiakov k 

učeniu  

-956-5    Čerešníková, Miroslava: Rómske dieťa zo sociálne málopodnetného prostredia 

v školskej triede   

   -957-3    Vaňko, J. - Kralčák, Ľ.: Jazyk a štýl súčasnej slovenskej publicistiky  

   -958-1    Brožík, Vladimír: O hodnotách a ľuďoch  

   -959-X    Ballay, Miroslav: Ticho v divatelnom diele (Z prierezov súčasnej slovenskej 

inscenačnej praxe)  

-960-3    Baláž, I. - Jakub, I.: VII. vedecká konferencia doktorantov a mladých 

vedeckých pracovníkov  

-961-1    Lehoczká, L. - Haburajová-Ilavská, L.: Komunitné sociálne služby v kontexte 

kultúrnej identity obyvateľov rómskych osád   



-962-X    Kol.: Zborník abstraktov z Medzinárodnej konferencie doktorandov odborov 

Psychológia a Sociálna práca  

-963-8    Kol.: Zborník príspevkov z Medzinárodnej konferencie doktorandov odborov 

Psychológia a Sociálna práca /CD-ROM/  

   -964-6    Kol.: Chuňam Tumen (Mám Vás)  

   -965-4    Žilka, Tibor: Vademecum poetiky  

   -966-2    Longauer, V. - Selická, D. - Vanková, K.: Vybrané kapitoly zo sociálno-

právnej ochrany  

    -967-0    Fichnová, Katarína: (Co) média  

    -968-9    Slezáková, T. - Tirpáková, A.: Adaptácie dieťaťa na školu. Súčasné pohľady 

pedagogickej teórie a výskumnej praxe  

    -969-7    Samko, Emil: Rómsky jazyk  

    -970-0    Vargová, Mária: Tvorba diplomovej práce  

    -971-9    Kusin, V. - Vanková, K. - Odlerová, E.: Identita v procese socializácie a 

personalizácie rómskeho etnika  

    -972-7    Černák, Andrej: JUDr. Peter Korec  

    -973-5    Červeňák, Andrej: Almanach Nitra 2006  

    -974-3    Červeňák, A. - Vladár, J. - Zrubec, L.: Metamorfózy človeka  

    -975-1    Kol.: DIVAI 2006 - Dištančné vzdelávanie v Aplikovanej informatike  

    -976-X    Kol.: UNINFOS 2006  

    -977-8    Kol.: Bulgakov a dnešok  

    -978-6    Kol.: Fórum vedy  

    -979-4    Kol.: Výročná správa UKF za rok 2005  

    -980-8    Čeretková, Soňa: Výročná správa FPV UKF za rok 2005   

    -981-6    Rosinský, Rastislav: Prierez socio-kultúrnymi vrstvami identity Rómov  

    -982-4    Ondrejkovič, Peter: Rodina v novom miléniu  

    -983-2    Pavelová, Ľ. - Tvrdoň, M.: Komunitná sociálna práca  

    -984-0    Vančová, I. - Pataiová, H.: Metodické pokyny a hodnotenie študenta učiteľstva 

akademických predmetov  

    -985-9    Kol.: Kultúra a súčasnosť 3  

    -986-7    Kol.: GRAFFITI&STREET ART (Zborník abstraktov konferenčných 

príspevkov)  

-987-5    Zvyšovanie úrovne socializácie rómskeho etnika prostredníctvom systémov 

vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa  

    -988-3    Kol.: GRAFFITI&STREET ART (Zborník konferenčných príspevkov) 

ZRUŠENÉ 

    -989-1    Kol.: Vybrané kapitoly z tvorby e-learningových kurzov  

    -990-5    Kol.: Amare roma, špecifiká sociálnej práce v rómskych komunitách  

    -991-3    Dekanová, Eva : Adjektivália v tranlačnom procese  

    -992-1    Kol.: Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov (Medzinárodná konferencia 

pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča)  

    -993-X    Kol.: Hudba, integrácie, interpretácie  

    -994-8    Riabov, V.: Sakralné a svetské v stredovekej Rusi  

    -995-6    Kol.: Vzdelávanie v zrkadle doby  

    -996-4    Kol.: Študijné programy pre externé formy štúdia  

    -997-2    Adamovič, Martin: Úvod do štúdia Starého zákona  

    -998-0    Kol.: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom 

systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa  

-999-9    Kol.: Interakcia edukačnej triády rodina - materská škola - základná škola, 

inperaktív doby  



 

 

 

 

ISBN 80-8094-   Autor, názov  

-000-2    Kol.: Illášová, Ľudmila - Sandanusová, Anna - Spišiak, Ján: Prírodné sklá a 

kremité hmoty  

    -001-0    Kol.: Informácie o štúdiu na FPV pre akademický rok 2005/2006  

    -002-9    Leikert, J.: Časové reflexie  

    -003-7    Samko, Emil - Samko, Milan: Atlas Rómskeho jazyka, A-O  

    -004-5    Samko, Emil - Samko, Milan: Atlas Rómskeho jazyka, P-Z  

    -005-3    Samko, Milan: Romaňi čhib - Vekeriben  

    -006-1    Longauer, Viliam - Selická, Denisa - Vanková, Katarína: Komparácia a 

analýza ukončených a prebiehajúcich vzdelávacích programov zameraných na 

socializáciu rómskej komunity  

    -007-X    Kol.: Kultúra - priestor interdisciplinárneho myslenia  

    -008-8    Petlák, Erich a kol.: Pedagogicko-didaktické požiadavky na motiváciu žiakov 

do učebnej činnosti (Úvodné štúdie k výskumnej úlohe VEGA 1/3676/06)  

    -009-6    Kopcová, Oľga - Tuhárska, Katarína: Ochrana prírody a krajiny  

    -010-X   Ružička, Milan: Rozhovory o človeku a prírode III.  

    -011-8    Feszterová, Melánia: Kontaminácia ovzdušia a jej dopad na životné prostredie 

v dôsledku prevádzky závodu Duslo, a.s. Šaľa  

 


