Prehľad publikačnej činnosti
Fakulta psychológie
za roky 2018 - 2018
stav záznamu: zapísané, potvrdené, verifikované OHO, verifikované OHPČ
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC,
ABD)
Počet výstupov: 3
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách (2)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ,
FAI)
Počet výstupov: 4
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy...) (4)
Skupina B - Publikácie v karentovaných časopisoch (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ)
Počet výstupov: 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
Skupina C - Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach
WoS alebo Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN)
Počet výstupov: 0
Skupina D - Ostatné sledované publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB,
AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA,
BFB, BGH, CBA, CBB, CDE, CDF)
Počet výstupov: 57
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (10)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (32)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (1)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)
Skupina O - Iné, nesledované publikácie (AFK, AFL, AGI, CAI, CAJ, CEC, CED, CGC, CGD, CIA,
CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDI, EDJ, GAI, GHG, GII)
Počet výstupov: 2
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (1)
Ostatné - mimo kategórií MŠSR
Počet výstupov: 0
Počet výstupov spolu: 67
Menný zoznam publikácií:
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet výstupov: 1
AAB001 Emócie v Biblii [textový dokument (print)] : výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii / Ábel,
František (Autor 12%) ; Feník, Juraj (Autor 4.5%) ; Hřebík, Josef (Autor 25.9%) ; Juhás, Vladimír (Autor
3.3%) ; Korytiaková, Martina (Autor 8.1%) ; Kráľová, Dagmar (Autor 4.8%) ; Naništová, Eva (Autor 6.8%) ;
Panczová, Helena (Autor 5.5%) ; Pavelčík, Július (Autor 11.3%) ; Varšo, Miroslav (Autor 7.2%) ; Štrba,
Blažej (Autor 10.6%) ; Štrba, Blažej (Zostavovateľ, editor 100%) ; Farkaš, Pavol (Recenzent) ;
Stempelová, Judita (Recenzent). - 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2018. - 326 s. [18,65 AH]. - (Studia Biblica
Slovaca - Supplementum ; 3). - slovenčina. - SD_EditionRes150. - ISBN 978-80-88696-75-9. - SIGNUKO RK 42/18. - PEVŠ 2018AAB0011. - TUTTFBHV signatúra E073634
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničných vydavateľstvách
Počet výstupov: 2

ABC001 Klasifikačno-dimenzionálny pohľad na narušený vývin reči v predškolskom veku [textový
dokument (print)] / Humená, Ivana (Autor 50%) ; Mikulajová, Marína (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ
2018ABC0005 // Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii / Mikulajová, Marína (Zostavovateľ,
editor 100%) ; Kucharská, Anna (Recenzent) ; Seidlová-Málková, Gabriela (Recenzent). - Brno (Česko) :
Institut vzdělávání Sokrates, 2018. - ISBN 978-80-86572-82-6, s. 55-87 [2,44 AH]
ABC002 Vplyv tréningu fonematického uvedomovania v predškolskom veku na osvojovanie čítania a
písania [textový dokument (print)] / Mikulajová, Marína (Autor 50%) ; Tokárová, Anna (Autor 50%). slovenčina. - PEVŠ 2018ABC0006 // Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii / Mikulajová, Marína
(Zostavovateľ, editor 100%) ; Kucharská, Anna (Recenzent) ; Seidlová-Málková, Gabriela (Recenzent). Brno (Česko) : Institut vzdělávání Sokrates, 2018. - ISBN 978-80-86572-82-6, s. 137-188 [2,30 AH]
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet výstupov: 1
ADC001 Development and psychometric analysis of the sense of community descriptors scale [článok] /
Halamová, Júlia (Autor 50%) ; Kanovský, Martin (Autor 30%) ; Naništová, Eva (Autor 20%). - angličtina. SIGN-UKO FS18-0008. - PEVŠ 2018ADC0001 // Psychosocial Intervention. - Madrid (Španielsko) :
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. - ISSN 1132-0559. - ISSN (online) 2173-4712. - Roč. 27, č. 1
(2018), s. 44-55. - http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/
000428616700005. - https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.0-85047728273&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=halamov
%c3%a1%2cj*&st2=&sid=d33dfaf89cae81ef95072e4e20658b66&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHORNAME%28halamov%c3%a1%2cj*%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm=
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Počet výstupov: 6
ADE001 Vzťah výkonovej motivácie a dimenzií osobnosti u vysokoškolských študentov [elektronický
dokument] [článok] = Relationship achievement motivation and personality dimensions of students /
Roľková, Henrieta (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018ADE0009 // Školský psychológ/Školní
psycholog : časopis Asociácie školskej psychológie. - Brno (Česko) : Asociace školní psychologie. - ISSN
1212-0529. - Roč. 19, č. 1 (2018), s. 85-100. - http://www.testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/
skolnipsycholog/article/view/201/168
ADE002 Sociálno-emocionálne zdravie a prežívanie šťastia u študentov stredných škôl [elektronický
dokument] [článok] / Gajdošová, Eva (Autor 34%) ; Bisaki, Veronika (Autor 33%) ; Radnóti, Erik (Autor
33%). - slovenčina. - PEVŠ 2018ADE0013 // Školský psychológ/Školní psycholog : časopis Asociácie
školskej psychológie. - Brno (Česko) : Asociace školní psychologie. - ISSN 1212-0529. - Roč. 19, č. 1
(2018), s. 101-111. - http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/article/view/
202/169
ADE003 Sociálno-psychologické zložky sociálnej atmosféry a multilulturalizmus [elektronický dokument]
[článok] = Social-psychological aspects of social atmosphere and multiculturalism / Dvorská, Beáta (Autor
100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018ADE0010 // Školský psychológ/Školní psycholog : časopis Asociácie
školskej psychológie. - Brno (Česko) : Asociace školní psychologie. - ISSN 1212-0529. - Roč. 19, č. 1
(2018), s. 73-84. - http://www.testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/skolnipsycholog/article/view/
200/167
ADE004 The analysis of problem areas in parent-adolescent relationships: a pilot probe [textový
dokument (print)] [elektronický dokument] / Naništová, Eva (Autor 80%) ; Blažová, Mária (Autor 20%). angličtina. - DOI dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.3-2. - PEVŠ 2018ADE0017 // Roczniki Pedagogiczne.
- ISSN 2080-850X. - ISSN (online) 2544-5243. - Roč. 10, č. 3 (2018), s. 25-43. - http://
czasopisma.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/10237/10248
ADE005 Viacjazyčné triedy - názory učiteľov na Slovensku na vzdelávanie detí cudzincov [elektronický
dokument] [článok] = Multilingual classrooms - teachers ́views in Slovakia towards education of immigrant
children / Mikulajová, Marína (Autor 20%) ; Šelingerová, Alexandra (Autor 20%) ; Mifsud, Charles (Autor
20%) ; Papadopoulus, Timothy (Autor 20%) ; Dockrell, Julie (Autor 20%). - slovenčina. - PEVŠ
2018ADE0018 // Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání : odborný recenzovaný časopis zaměřený na
problematiku čtenářské, matematické, informační a přírodovědecké gramotnosti a pregramotnosti. - ISSN
2533-7882. - ISSN (online) 2533-7890. - Roč. 2, č. 1 (2018), s. 125-142. - http://pages.pedf.cuni.cz/
gramotnost/files/2018/11/Gramotnost_01_2018_FINAL_el4.pdf
ADE006 Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov. Prvé informácie o projekte, opis
spoločností participujúcich na výskume [textový dokument (print)] = Expectations of employers on the

competence of graduates. First project information, description of companies participating on the
research / Lisá, Elena (Autor 50%) ; Medzihorský, Štefan (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ
2018ADE0001 // Aplikovaná psychologie. - Terezín (Česko) : Vysoká škola aplikované psychologie. ISSN 2336-8276. - Roč. 3, č. 5 (2018), s. 314-328
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Počet výstupov: 1
ADF001 Prediktory porozumenia a plynulosti čítania u adolescentov [textový dokument (print)] [článok] =
Predictors of reading comprehension and reading fluency in adolescents / Šelingerová, Alexandra (Autor
50%) ; Mikulajová, Marína (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ 2018ADF0016 // Logopaedica :
recenzovaný vedecký časopis. - Bratislava (Slovensko) : Slovenská asociácia logopédov. - ISSN
2453-8450. - Roč. 20, č. 1 (2018), s. 33-40
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet výstupov: 2
AEC001 Dôvera obyvateľov k polícii ako jeden z predpokladov znižovania latencie kriminality [textový
dokument (print)] / Košecká, Daniela (Autor 50%) ; Ritomský, Alojz (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ
2018AEC0005 // Kriminológia ako súčasť trestnej politiky : pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k
80. narodeninám / Ivor, Jaroslav (Zostavovateľ, editor 100%) ; Turayová, Yvetta (Recenzent) ; Bango,
Dezider (Recenzent). - Praha (Česko) : Nakladatelství Leges, 2018. - ISBN 978-80-7502-279-0, s.
116-133. - https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2018/02/
kriminologia_ako_sucast_trestnej_politiky.pdf
AEC002 Posttraumatický rozvoj a onkologickí pacienti [elektronický dokument] / Naništová, Eva (Autor
70%) ; Dědová, Mária (Autor 30%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AEC0018. - TUT ID E074781 // Hospicová
a paliativní péče / [bez zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). - Olomouc (Česko) : Solen medical
education (CZ), 2018. - ISBN 978-80-7471-246-3, s. 20-22. - https://www.onkologiecs.cz/pdfs/xon/
2018/88/01.pdf
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet výstupov: 6
AED001 Opakovanie viet ako nástroj hodnotenia jazykového vývinu v predškolskom veku [elektronický
dokument] = Sentence repetition as a tool of language assessment in preschool age / Mikulajová, Marína
(Autor 60%) ; Ritomský, Alojz (Autor 30%) ; Boleková, Veronika (Autor 10%). - slovenčina. - PEVŠ
2018AED0009 // Psychologica / Sabová, Lucia (Zostavovateľ, editor 100%) ; Mesárošová, Barbora
(Recenzent) ; Schraggeová, Milica (Recenzent) ; Herényiová, Gabriela (Recenzent) ; Konrádová, Ľubica
(Recenzent) ; Máthé, Róbert (Recenzent) ; Zala, Gabriel (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Stimul,
2018. - ISBN 978-80-8127-219-6, s. 72-79. - http://stella.uniba.sk/texty/Psychologica_47.pdf
AED002 Štýly humoru a dispozičná afektivita u seniorov [elektronický dokument] = Humor styles and
dispositional affectivity in seniors / Boleková, Veronika (Autor 50%) ; Petríčková, Andrea (Autor 50%). slovenčina. - PEVŠ 2018AED0010 // Psychologica / Sabová, Lucia (Zostavovateľ, editor 100%) ;
Rošková, Eva (Recenzent) ; Taročková, Tatiana (Recenzent) ; Cviková, Viera (Recenzent) ; Hajdúk,
Michal (Recenzent) ; Jakubek, Martin (Recenzent) ; Smitková, Hana (Recenzent). - Bratislava
(Slovensko) : Stimul, 2018. - ISBN 978-80-8127-220-2, s. 67-73. - http://stella.uniba.sk/texty/
Psychologica_48.pdf
AED003 Bonding k dieťaťu u žien a mužov - individuálna a párová analýza [elektronický dokument] =
Bonding towards infants in women and men - individual and pair analysis / Greškovičová, Katarína (Autor
60%) ; Szobiová, Eva (Autor 30%) ; Zdechovanová, Barbora (Autor 10%). - slovenčina. - PEVŠ
2018AED0012 // Psychologica / Sabová, Lucia (Zostavovateľ, editor 100%) ; Mesárošová, Barbora
(Recenzent) ; Schraggeová, Milica (Recenzent) ; Herényiová, Gabriela (Recenzent) ; Konrádová, Ľubica
(Recenzent) ; Máthé, Róbert (Recenzent) ; Zala, Gabriel (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Stimul,
2018. - ISBN 978-80-8127-219-6, s. 39-46. - http://stella.uniba.sk/texty/Psychologica_47.pdf
AED004 Láska v heterosexuálnych vzťahoch u mladých žien [elektronický dokument] = Love in
heterosexual partnership in young women / Greškovičová, Katarína (Autor 50%) ; Kinčeková, Kristína
(Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AED0013 // Psychologica / Sabová, Lucia (Zostavovateľ, editor
100%) ; Rošková, Eva (Recenzent) ; Taročková, Tatiana (Recenzent) ; Cviková, Viera (Recenzent) ;
Hajdúk, Michal (Recenzent) ; Jakubek, Martin (Recenzent) ; Smitková, Hana (Recenzent). - Bratislava
(Slovensko) : Stimul, 2018. - ISBN 978-80-8127-220-2, s. 30-37. - http://stella.uniba.sk/texty/
Psychologica_48.pdf

AED005 Existenčný, psychosociálny a existenciálny rozvrat rodiny: od manželského nesúladu k rozvodu
[textový dokument (print)] / Naništová, Eva (Autor 80%) ; Hvolková, Marcela (Autor 20%). - slovenčina. PEVŠ 2018AED0020 // Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky / Naništová, Eva (Zostavovateľ, editor
100%) ; Halama, Peter (Recenzent) ; Dědová, Mária (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Slovenský
inštitút logoterapie, 2018. - ISBN 978-80-970992-4-4, s. 118-130
AED006 Psychologický kontext rozvodu a jeho dopad na emocionálne kompetencie detí [textový
dokument (print)] / Hvolková, Marcela (Autor 20%) ; Naništová, Eva (Autor 80%). - slovenčina. - PEVŠ
2018AED0021 // Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky / Naništová, Eva (Zostavovateľ, editor
100%) ; Halama, Peter (Recenzent) ; Dědová, Mária (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Slovenský
inštitút logoterapie, 2018. - ISBN 978-80-970992-4-4, s. 141-154
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet výstupov: 10
AFC001 Osobnostné charakteristiky učiteľov základných škôl [elektronický dokument] = Personal
characteristics of primary school teachers : Sapere Aude 2018, 28.05.2018-31.05.2018, Česko /
Boleková, Veronika (Autor 90%) ; Vančová, Aneta (Autor 10%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFC0009 //
Sapere Aude 2018 : učitel, žák, psycholog : recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s
mezinárodní účastí, 28.-31. května 2018, Hradec Králové / [bez zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení, 2018. - ISBN 978-80-87952-25-2, s.
300-308. - http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/sa_2018.pdf
AFC002 Prežívanie pocitu bezpečia obyvateľov Slovenska [elektronický dokument] = Sense of security in
citizens of Slovakia : QUAERE 2018, 27.06.2018-29.06.2018, Česko / Boleková, Veronika (Autor 100%).
- slovenčina. - PEVŠ 2018AFC0010 // QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké
interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů / [bez
zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). - Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické sdružení,
2018. - ISBN 978-80-87952-26-9, s. 1263-1270
AFC003 Gratitude and its relationship to creative personality and resilience in university students
[elektronický dokument] : QUAERE 2018, 27.06.2018-29.06.2018, Česko / Boleková, Veronika (Autor
50%) ; Greškovičová, Katarína (Autor 50%). - angličtina. - PEVŠ 2018AFC0011 // QUAERE 2018 :
recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a
odborných asistentů / [bez zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor). - Hradec Králové (Česko) :
Magnanimitas akademické sdružení, 2018. - ISBN 978-80-87952-26-9, s. 702-711
AFC004 Opakovanie slov a pseudoslov ako nástroj hodnotenia jazykového vývinu v predškolskom veku
[elektronický dokument] : Sociální procesy a osobnost 2017, 18.09.2017-20.09.2017, Česko / Mikulajová,
Marína (Autor 60%) ; Bónová, Iveta (Autor 15%) ; Ritomský, Alojz (Autor 10%) ; Boleková, Veronika
(Autor 15%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFC0013. - sign UPJS FSEP 010065 // Sociální procesy a
osobnost 2017 : sborník příspěvků / Blatný, Marek (Zostavovateľ, editor) ; Jelínek, Martin (Zostavovateľ,
editor) ; Květon, Petr (Zostavovateľ, editor) ; Vobořil, Dalibor (Zostavovateľ, editor) ; Blatný, Marek
(Recenzent) ; Bozogáňová, Miroslava (Recenzent). - Praha (Česko) : Akademie věd České republiky,
2018. - ISBN (online) 978-80-86174-22-8, s. 240-246. - http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
AFC005 Vzájomný vzťah emocionálnej inteligencie a sebaúčinnosti u adolescentov [elektronický
dokument] : Sociální procesy a osobnost 2017, 18.09.2017-20.09.2017, Česko / Szobiová, Eva (Autor
50%) ; Polónyiová, Katarína (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFC0015 // Sociální procesy a
osobnost 2017 : sborník příspěvků / Blatný, Marek (Zostavovateľ, editor) ; Jelínek, Martin (Zostavovateľ,
editor) ; Květon, Petr (Zostavovateľ, editor) ; Vobořil, Dalibor (Zostavovateľ, editor) ; Blatný, Marek
(Recenzent) ; Bozogáňová, Miroslava (Recenzent). - Praha (Česko) : Akademie věd České republiky,
2018. - ISBN (online) 978-80-86174-22-8, s. 344-350. - http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
AFC006 Personalities of parents and their bonding to infants [elektronický dokument] : Sociální procesy a
osobnost 2017, 18.09.2017-20.09.2017, Česko / Szobiová, Eva (Autor 50%) ; Greškovičová, Katarína
(Autor 50%). - angličtina. - PEVŠ 2018AFC0016 // Sociální procesy a osobnost 2017 : sborník příspěvků /
Blatný, Marek (Zostavovateľ, editor) ; Jelínek, Martin (Zostavovateľ, editor) ; Květon, Petr (Zostavovateľ,
editor) ; Vobořil, Dalibor (Zostavovateľ, editor) ; Blatný, Marek (Recenzent) ; Bozogáňová, Miroslava
(Recenzent). - Praha (Česko) : Akademie věd České republiky, 2018. - ISBN (online) 978-80-86174-22-8,
s. 74-79. - http://www.spao.eu/files/spo-proceedings17.pdf
AFC007 Rozvoj emocionálnej inteligencie v súčasných podmienkach školy [elektronický dokument] =
Development of emotional intelligence in the current school conditions : Schola nova, quo vadis?,
15.11.2018, Česko / Roľková, Henrieta (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFC0024 // Schola nova,
quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference = reviewed

papers of the 3rd international scientific conference / Berková, Kateřina (Zostavovateľ, editor) ; Krpálková
Krelová, Katarína (Zostavovateľ, editor). - Praha (Česko) : Extrasystem Praha, 2018. - ISBN
978-80-87570-40-1, s. 144-151
AFC008 Sociálna atmosféra v učiteľských zboroch [elektronický dokument] = Social atmosphere in
teaching staff : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky,
17.12.2018-21.12.2018, Česko / Vančová, Aneta (Autor 90%) ; Boleková, Veronika (Autor 10%). slovenčina. - PEVŠ 2018AFC0025 // Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé
vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference / [bez
zostavovateľa] (Zostavovateľ, editor) ; Lipowski, Jaroslav (Recenzent) ; Jaskułowski, Krzysztof
(Recenzent) ; Kislingerová, Eva (Recenzent). - Hradec Králové (Česko) : Magnanimitas akademické
sdružení, 2018. - ISBN 978-80-87952-27-6, s. 433-441
AFC009 The analysis of mother ́s parental style in the context of child bullying [textový dokument (print)] :
Sociaľnaja psichologija zdorovja i sovremennyje informacionnyje technologii, 12.04.2018, Bielorusko
(predtým ako Bieloruská SSR) / Dědová, Mária (Autor 70%) ; Naništová, Eva (Autor 30%). - angličtina. PEVŠ 2018AFC0028. - TUT ID E074804 // Sociaľnaja psichologija zdorovja i sovremennyje
informacionnyje technologii : sbornik naučnych statej III meždunarodnogo naučno-praktičeskogo
seminara / Jaščuk, S. (Zostavovateľ, editor) ; Severin, A. (Zostavovateľ, editor) ; Lybko, I. (Zostavovateľ,
editor) ; Paviľč, A. (Recenzent) ; Sizanov, A. (Recenzent). - Brest (Bielorusko (predtým ako Bieloruská
SSR)) : Brestskij gosudarstvennyj universitet im. A. S. Puškina, 2018. - ISBN 978-985-555-915-4, s.
41-48
AFC010 Traumatic event of child bullying: the role of fathers ́ parenting style [textový dokument (print)] :
Sociaľnaja psichologija zdorovja i sovremennyje informacionnyje technologii, 12.04.2018, Bielorusko
(predtým ako Bieloruská SSR) / Dědová, Mária (Autor 40%) ; Naništová, Eva (Autor 30%) ; Baník, Gabriel
(Autor 30%). - angličtina. - PEVŠ 2018AFC0029. - TUT ID E074806 // Sociaľnaja psichologija zdorovja i
sovremennyje informacionnyje technologii : sbornik naučnych statej III meždunarodnogo naučnopraktičeskogo seminara / Jaščuk, S. (Zostavovateľ, editor) ; Severin, A. (Zostavovateľ, editor) ; Lybko, I.
(Zostavovateľ, editor) ; Paviľč, A. (Recenzent) ; Sizanov, A. (Recenzent). - Brest (Bielorusko (predtým ako
Bieloruská SSR)) : Brestskij gosudarstvennyj universitet im. A. S. Puškina, 2018. - ISBN
978-985-555-915-4, s. 48-55
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet výstupov: 32
AFD001 Môže byť učiteľ vzorom aj pre generáciu Z? [textový dokument (print)] : Križovatky,
12.10.2017-13.10.2017, Slovensko / Gajdošová, Eva (Autor 100%) ; Žolnová, Jarmila (Recenzent) ;
Jablonský, Tomáš (Recenzent). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0011 // Križovatky 9 : vychovávajme
príkladom / Hudečková, Viera (Zostavovateľ, editor) ; Bryndzák, Pavel (Zostavovateľ, editor) ; Žolnová,
Jarmila (Recenzent) ; Jablonský, Tomáš (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Diagnostické centrum
Záhorská Bystrica, 2018. - ISBN 978-80-972188-7-4, s. 25-30
AFD002 Očakávania zamestnávateľov na zručnosti zamestnateľnosti absolventov vysokej školy
[elektronický dokument] = Expectations of employers on graduates employability skills : Očakávania
zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ, 11.04.2018, Slovensko / Lisá, Elena (Autor 60%) ;
Hennelová, Katarína (Autor 20%) ; Newman, Denisa (Autor 20%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0016 //
Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov škôl : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej interdisciplinárnej konferencie konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11.
apríla 2018 / Lisá, Elena (Zostavovateľ, editor 100%) ; Renner, Walter (Recenzent) ; Gajdošová, Eva
(Recenzent) ; Roľková, Henrieta (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola.
Fakulta psychológie, 2018. - ISBN (online) 978-80-89453-41-2, s. 22-41. - https://www.paneurouni.com/
wp-content/uploads/2017/03/ocakavania_zamestnavatelov_na_kompetencie_abs.pdf
AFD003 Kompetencie školských psychológov v súčasných školách v kontexte podpory duševného
zdravia žiakov a učiteľov [elektronický dokument] = Competencies of school psychologists in current
schools in context with mental health support of students and teachers : Očakávania zamestnávateľov na
kompetencie absolventov VŠ, 11.04.2018, Slovensko / Bisaki, Veronika (Autor 25%) ; Gajdošová, Eva
(Autor 50%) ; Sodomová, Silvia (Autor 25%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0017 // Očakávania
zamestnávateľov na kompetencie absolventov škôl : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
interdisciplinárnej konferencie konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018 /
Lisá, Elena (Zostavovateľ, editor 100%) ; Renner, Walter (Recenzent) ; Gajdošová, Eva (Recenzent) ;
Roľková, Henrieta (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola. Fakulta
psychológie, 2018. - ISBN (online) 978-80-89453-41-2, s. 68-72. - https://www.paneurouni.com/wpcontent/uploads/2017/03/ocakavania_zamestnavatelov_na_kompetencie_abs.pdf

AFD004 Hodnotenie manažérskych predpokladov u študentov psychológie [elektronický dokument] = The
manager ́s conditions at psychology students appreciation : Očakávania zamestnávateľov na
kompetencie absolventov VŠ, 11.04.2018, Slovensko / Dvorská, Beáta (Autor 100%). - slovenčina. PEVŠ 2018AFD0018 // Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov škôl : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej konferencie konanej na Paneurópskej vysokej
škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018 / Lisá, Elena (Zostavovateľ, editor 100%) ; Renner, Walter
(Recenzent) ; Gajdošová, Eva (Recenzent) ; Roľková, Henrieta (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) :
Paneurópska vysoká škola. Fakulta psychológie, 2018. - ISBN (online) 978-80-89453-41-2, s. 73-82. https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/
ocakavania_zamestnavatelov_na_kompetencie_abs.pdf
AFD005 Požiadavky súčasných zamestnávateľov v HR a IT sektore na kariérové kompetencie
absolventov vysokých škôl [elektronický dokument] = Employer ́s expectations in HR and IT sector on
career competences of recent university graduates : Očakávania zamestnávateľov na kompetencie
absolventov VŠ, 11.04.2018, Slovensko / Newman, Denisa (Autor 34%) ; Ivanková-Macejová, Simona
(Autor 33%) ; Tomčík, Daniel (Autor 33%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0019 // Očakávania
zamestnávateľov na kompetencie absolventov škôl : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
interdisciplinárnej konferencie konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018 /
Lisá, Elena (Zostavovateľ, editor 100%) ; Renner, Walter (Recenzent) ; Gajdošová, Eva (Recenzent) ;
Roľková, Henrieta (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola. Fakulta
psychológie, 2018. - ISBN (online) 978-80-89453-41-2, s. 130-140. - https://www.paneurouni.com/wpcontent/uploads/2017/03/ocakavania_zamestnavatelov_na_kompetencie_abs.pdf
AFD006 Rozvoj kľúčových kompetencií v pregraduálnom vzdelávaní psychológov [elektronický
dokument] = Development of key competences in undergraduate education of psychologists :
Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ, 11.04.2018, Slovensko / Roľková,
Henrieta (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0020 // Očakávania zamestnávateľov na
kompetencie absolventov škôl : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej interdisciplinárnej
konferencie konanej na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, dňa 11. apríla 2018 / Lisá, Elena
(Zostavovateľ, editor 100%) ; Renner, Walter (Recenzent) ; Gajdošová, Eva (Recenzent) ; Roľková,
Henrieta (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Paneurópska vysoká škola. Fakulta psychológie, 2018. ISBN (online) 978-80-89453-41-2, s. 141-150. - https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/
2017/03/ocakavania_zamestnavatelov_na_kompetencie_abs.pdf
AFD007 Dôvera v políciu a pocit bezpečia ľudí na Slovensku [textový dokument (print)] = Trust in the
police and sense of security in citizens of Slovakia : Polícia ako garant bezpečnosti, 25.10.2017,
Slovensko / Boleková, Veronika (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0030 // Polícia ako garant
bezpečnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie / Marczyová, Klaudia (Zostavovateľ, editor
50%) ; Medelský, Jozef (Zostavovateľ, editor 50%) ; Lisoň, Miroslav (Recenzent) ; Zachová, Anna
(Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018. - ISBN
978-80-8054-751-6, s. 21-33
AFD008 Temperamentové črty medzi psychologickými typmi [textový dokument (print)] : Dobrotkov deň,
12.04.2018, Slovensko : Guensbergerov deň, 21.03.2018, Slovensko / Lisá, Elena (Autor 100%). slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0032 // Kapitoly z psychopatológie 10 : 17. Dobrotkov deň a 22.
Guensbergerov deň / Forgáčová, Ľubica (Zostavovateľ, editor 50%) ; Heretik, Anton (Zostavovateľ, editor
50%) ; Dóci, Ivan (Recenzent) ; Obuch, Igor (Recenzent). - Nové Zámky (Slovensko) : Psychoprof, 2018.
- ISBN 978-80-89322-28-2, s. 20-32
AFD009 Sociálno-psychologické zložky sociálnej atmosféry rodiny a jej zrelosť [elektronický dokument] :
Dieťa v ohrození 2017, 30.11.2017-01.12.2017, Slovensko / Dvorská, Beáta (Autor 100%). - slovenčina. PEVŠ 2018AFD0033 // Podpora duševného zdravia detí a rodín - nové výzvy a vízie : zborník : XXVI.
konferencia: Dieťa v ohrození / Filípková, Bibiana (Zostavovateľ, editor). - Bratislava (Slovensko) :
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2018. - ISBN (online) 978-80-89698-24-0, s. 3-9.
- https://www.komposyt.sk/publicita/konferencie/preview-file/zbornikDVO2018web.pdf
AFD010 Motívy a stratégie zvládania stresu v práci poradenských dobrovoľníkov [elektronický
dokument] : Dieťa v ohrození 2017, 30.11.2017-01.12.2017, Slovensko / Kanderová, Desanka (Autor
50%) ; Vincová, Katarína (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0034 // Podpora duševného zdravia
detí a rodín - nové výzvy a vízie : zborník : XXVI. konferencia: Dieťa v ohrození / Filípková, Bibiana
(Zostavovateľ, editor). - Bratislava (Slovensko) : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,
2018. - ISBN (online) 978-80-89698-24-0, s. 19-28. - https://www.komposyt.sk/publicita/konferencie/
preview-file/zbornikDVO2018web.pdf
AFD011 Školský psychológ ako aktér podpory duševného zdravia detí v školách [elektronický
dokument] : Dieťa v ohrození 2017, 30.11.2017-01.12.2017, Slovensko / Gajdošová, Eva (Autor 100%). -

slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0035 // Podpora duševného zdravia detí a rodín - nové výzvy a vízie :
zborník : XXVI. konferencia: Dieťa v ohrození / Filípková, Bibiana (Zostavovateľ, editor). - Bratislava
(Slovensko) : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2018. - ISBN (online)
978-80-89698-24-0, s. 10-18. - https://www.komposyt.sk/publicita/konferencie/preview-file/
zbornikDVO2018web.pdf
AFD012 Vyváženosť pracovného a osobného života (work life balance) pracujúcich obyvateľov
Slovenska a Európy s deťmi žijúcimi v domácnosti [elektronický dokument] : Dieťa v ohrození 2017,
30.11.2017-01.12.2017, Slovensko / Newman, Denisa (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ
2018AFD0036 // Podpora duševného zdravia detí a rodín - nové výzvy a vízie : zborník : XXVI.
konferencia: Dieťa v ohrození / Filípková, Bibiana (Zostavovateľ, editor). - Bratislava (Slovensko) :
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2018. - ISBN (online) 978-80-89698-24-0, s.
50-62. - https://www.komposyt.sk/publicita/konferencie/preview-file/zbornikDVO2018web.pdf
AFD013 Rodinná atmosféra a reziliencia očami adolescenta [textový dokument (print)] = Family
atmosphere and resilience from adolescent ́s point of view : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej
generácie, 21.11.2018, Slovensko / Greškovičová, Katarína (Autor 80%) ; Marčišová, Veronika (Autor
20%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0053 // Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová, Eva (Zostavovateľ, editor
34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta (Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská,
Lada (Recenzent) ; Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN
978-80-971933-7-9, s. 56-63. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD014 Štýly rodičovstva a mentálne zdravie adolescentov [textový dokument (print)] = Parenting styles
and mental health of adolescents : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018,
Slovensko / Ikhardt, Peter (Autor 50%) ; Szobiová, Eva (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ
2018AFD0054 // Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová, Eva (Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek
(Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta (Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ;
Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s.
64-78. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD015 Vzťah adolescentom percipovaného štýlu výchovy, jeho emocianálnej inteligencie a postojov k
sexualite [textový dokument (print)] = The relationship of the perceptual style of education by adolescents,
their emotional intelligence : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018, Slovensko /
Vojteková, Petra (Autor 50%) ; Roľková, Henrieta (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0056 //
Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová, Eva (Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ,
editor 33%) ; Valihorová, Marta (Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ; Šramová,
Blandína (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s. 79-86. http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD016 Súvislosti emocionálnej inteligencie, sociálno-emocionálneho zdravia a tvorivosti u adolescentov
[textový dokument (print)] = The relationships of emotional intelligence, social-emotional health and
creativity of adolescents : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018, Slovensko /
Szobiová, Eva (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0057 // Duševné zdravie a wellbeing
virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová,
Eva (Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta
(Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ; Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava
(Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s. 104-114. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD017 Význam a kvalita rodinného prostredia pre pacientky po liečbe rakoviny prsníka [textový
dokument (print)] = Importance and quality of family environment for breast cancer patients : Duševné
zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018, Slovensko / Chlebcová, Veronika (Autor 100%). slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0058 // Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová, Eva (Zostavovateľ, editor
34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta (Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská,
Lada (Recenzent) ; Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN
978-80-971933-7-9, s. 96-103. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD018 Osobná pohoda a láska v príbehoch mladých ľudí [textový dokument (print)] = Subjective wellbeing and love stories of young people : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018,
Slovensko / Boleková, Veronika (Autor 50%) ; Kreškóciová, Veronika (Autor 50%). - slovenčina. - PEVŠ
2018AFD0059 // Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová, Eva (Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek
(Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta (Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ;

Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s.
124-130. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD019 Virtualizácia pracovného prostredia nastupujúcich generácií a ich preferencie v pracovnom
priestore [textový dokument (print)] = Virtualization of workplaces and preferences of coming generations
in work environment : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018, Slovensko /
Newman, Denisa (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0060 // Duševné zdravie a wellbeing
virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová,
Eva (Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta
(Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ; Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava
(Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s. 221-225. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD020 Sociálno-emocionálne zdravie ako významný indikátor kvality školy [textový dokument (print)] =
Social-emotional health as important quality school indacator : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej
generácie, 21.11.2018, Slovensko / Gajdošová, Eva (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0061 //
Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová, Eva (Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ,
editor 33%) ; Valihorová, Marta (Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ; Šramová,
Blandína (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s. 245-253. http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD021 Prediktory akademickej výkonnosti žiakov a študentov [textový dokument (print)] = Predictors of
students ́ academic success : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018, Slovensko /
Lisá, Elena (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0062 // Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej
generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová, Eva
(Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta (Zostavovateľ,
editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ; Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava (Slovensko) :
IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s. 254-263. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD022 Rozvoj životných zručností ako možnosť optimálneho zvyšovania wellbeingu generácie
"Z" [textový dokument (print)] = Life skills development as an opportunity for an optimal increasing of
wellbeing of generation "Z" : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie, 21.11.2018, Slovensko /
Roľková, Henrieta (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0063 // Duševné zdravie a wellbeing
virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.11.2018 / Gajdošová,
Eva (Zostavovateľ, editor 34%) ; Madro, Marek (Zostavovateľ, editor 33%) ; Valihorová, Marta
(Zostavovateľ, editor 33%) ; Kaliská, Lada (Recenzent) ; Šramová, Blandína (Recenzent). - Bratislava
(Slovensko) : IPčko, 2018. - ISBN 978-80-971933-7-9, s. 291-297. - http://www.virtualnageneracia.sk/
AFD023 Stres a coping u učiteľov základných a stredných škôl [textový dokument (print)] = Stress and
coping with teachers at elementary and secondary schools : Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej
generácie, 21.11.2018, Slovensko / Dvorská, Beáta (Autor 100%). - slovenčina. - PEVŠ 2018AFD0064 //
Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
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