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Prehľad publikačnej činnosti za rok 2005


Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  (AAA,AAB, ABA, ABB)
Počet záznamov: 2
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)
Počet záznamov: 25
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (5)
BCI Skriptá a učebné texty  (12)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce  (6)

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

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)
Počet záznamov: 153
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (9)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (6)
AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch  (11)
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách (2)
AFC Publikované príspevky na zahr. vedeckých konferenciách (30)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (73)
AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií (1)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (5)
BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch  (1)
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  (11)

Počet záznamov spolu: 181








Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  (AAA,AAB, ABA, ABB)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
AAA01	TOMŠÍK, Pavel
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR do EU [Forming the structure of agriculture and food-processing industry and the trends in behaviour of entrepreneurial subjects in the process of integration of the Czech Republic into the Euroepan Union] / Pavel Tomšík, Stanislava Lišková ; vedec. red. Vladimír Gozora. - 1.  vyd.. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. - 1. - ISBN 80-7157-894-0
[ ... LIŠKOVÁ, Stanislava - GOZORA, Vladimír (editor)]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
AAB01	GOZORA, Vladimír
Zdokonaľovanie vnútropodnikového manažmentu v poľnohospodárstve / Vladimír Gozora, Stanislav Becík. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 156 s. : obr. - ISBN 80-8069-550-4
[ ... BECÍK, Stanislav]
SlPK 579216

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2
ACB01	GOZORA, Vladimír
Podnikový manažment / Vladimír Gozora. - 3. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 190 s. : obr. - ISBN 80-8069-462-1
SlPK 578921

ACB02	VILČEK, Jozef
Environmentálna pedológia = Environmental pedology / Jozef Vilček, Ondrej Hronec, Zoltán Berdna. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 298 s., 35 obr., 78 tab. - ISBN 80-8069-501-6
[ ... HRONEC, Ondrej - BERDNA, Zoltán]
SlPK 579086

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 5
BAB01	Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu : manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000 / Michal Ambros, M. Balla, Mirko Bohuš, Martin Ceľuch a iní. - 1. vyd.. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2005
[ ... AMBROS, Michal - BALLA, M. - BOHUŠ, Mirko - CEĽUCH, Martin]

BAB02	REŠKO, Alexander
Pohranice / Alexander Reško, Alexander Fehér, Árpád Szénássy. - 1. vyd.. - Komárno : Komárňanské tlačiarne, 2005. - 96 s. - ISBN 80-8056-461-2
[ ... FEHÉR, Alexander - SZÉNÁSSY, Árpád]

BAB03	Študijná príručka pre doktorandské štúdium 2005-2006 : Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja / [zostavili: Vladimír Gozora, Anna Belajová, Viera Papcunová]. - 1. vyd.. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 62 s. - ISBN 80-8069-606-3
[ ... GOZORA, Vladimír (zost.) - BELAJOVÁ, Anna (zost.) - PAPCUNOVÁ, Viera (zost.)]
SlPK 579549

BAB04	Študijná príručka 2005-2006 : Fakulta európskych štúdii a regionálneho rozvoja / [zostavili: Vladimír Gozora, Zuzana Jureková, Eleonóra Marišová, Martin Prčík ]. - 2. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 99 s. : tab. - ISBN 80-8069-559-8
[ ... GOZORA, Vladimír (zost.) - JUREKOVÁ, Zuzana (zost.) - MARIŠOVÁ, Eleonóra (zost.) - PRČÍK, Martin (zost.)]

BAB05	Slovenské záhradníctvo : trendy vedy, praxe a vysokoškolského vzdelávania / Zuzana Jureková a kolektív. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005 : obr. - ISBN 80-8069-629-2
[ ... JUREKOVÁ, Zuzana - GREGOROVÁ, Helena - JAKÁBOVÁ, Anna - PAGANOVÁ, Viera - PINTÉR, Eduard - RAČEK, Marcel - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna]

BCI Skriptá a učebné texty 
Počet záznamov: 12
BCI01	Účtovníctvo podnikateľských subjektov / Ž. Hacherová, A. Látečková, E. Škorecová, A. Dušecinová. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 257 s. : tab. - ISBN 80-8069-491-5
[ ... HACHEROVÁ, Žofia - LÁTEČKOVÁ, Anna - ŠKORECOVÁ, Emília - DUŠECINOVÁ, Alena]
SlPK S-80893

BCI02	BELAJOVÁ, Anna
Regionálna ekonomika / A. Belajová, M. Fáziková. - 3. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 245 s., 45 sch., 19 tab. - ISBN 80-8069-513-X
[ ... FÁZIKOVÁ, Mária]
SlPK S-81155

BCI03	Úvod do vysokoškolského štúdia / Edita Rohaľová a kolektív. - 3. preprac. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 174 s. : obr. - ISBN 80-8069-541-5
[ ... ROHAĽOVÁ, Edita - BÍRO, Daniel - OLŠOVSKÁ, Katarína - REPISKÝ, Jozef - HLAVÁČOVÁ, Zuzana - FRANČÁKOVÁ, Helena - PARILÁKOVÁ, Klaudia - JUREKOVÁ, Zuzana - BÁTOROVÁ, Zdeňka - STREĎANSKÝ, Jozef - TOTH, Dezider - BANDLEROVÁ, Anna - BRESTIČ, Marián - MANDA, Vladimír - BELLÉROVÁ, Beáta - URBANOVÁ, Mária - ŽIDEK, Radoslav - POTOKOVÁ, Katarína - JANKO, Ivan - KOPRDA, Štefan - PIECKA, Milan]
SlPK 578980

BCI04	Environmentálne aspekty priemyselných technológií / M. Majerník, M. Bosák, M. Daňová, P. Šimčák. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 187 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-534-2
[ ... MAJERNÍK, Milan - BOSÁK, Martin - DAŇOVÁ, Monika - ŠIMČÁK, Pavel]
SlPK S-81506

BCI05	FEKETE, Pavol
Teória spoločenskej komunikácie a protokolu v medzinárodných vzťahoch / P. Fekete, E. Harbutová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 149 s. : obr. - ISBN 80-8069-551-2
[ ... HARBUTOVÁ, Eva]
SlPK S-81692

BCI06	HRONEC, Ondrej
Ochrana ovzdušia a vôd / O. Hronec, P. Andrejovský, P. Adamišin. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 167 s., 32 obr., 40 tab. - ISBN 80-8069-536-9
[ ... ANDREJOVSKÝ, Pavol - ADAMIŠIN, Peter]
SlPK S-81568

BCI07	SUPUKA, Ján
Krajinná ekológia / Ján Supuka, Juraj Hreško, Lýdia Končeková. - 2. nezmen. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 194 s., 30 obr., 5 tab. - ISBN 80-8069-60718
[ ... HREŠKO, Juraj - KONČEKOVÁ, Lýdia]

BCI08	MICHAELI, Eva
Základy geografie pre poľnohospodárov a manažérov / E. Michaeli, R. Matlovič, A. Dušecinová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 188 s. : obr., tab. - ISBN 80-8069-571-7
[ ... MATLOVIČ, René - DUŠECINOVÁ, Alena]

BCI09	Vzdelávanie zamestnancov útvarov krízového riadenia ústredných orgánov štátnej správy : učebné texty. - Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2005. - 222 s. : obr. - ISBN 80-89125-06-9
[ ... GOZORA, Vladimír - HUDÁKOVÁ, Monika - ŠIMÁK, Ladislav - CIBÁKOVÁ, Viera]

BCI10	Vyhľadávanie nebezpečných zón v regiónoch / M. Majerník, M. Bosák, M. Hudáková, J. Mihok, J. Chovancová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 168 s. : tab. - ISBN 80-8069-624-1
[ ... MAJERNÍK, Milan - BOSÁK, Martin - HUDÁKOVÁ, Monika - MIHOK, Jozef - CHOVANCOVÁ, Jana]
SlPK

BCI11	DEMO, Milan
Základy poľnohospodárstva / Milan Demo a kol. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 145 s., 57 obr. - ISBN 80-8069-598-9
[ ... HALMOVÁ, Daniela - ĎURICA, Darko]
SlPK S-82182

BCI12	BALÁŽOVÁ, Eva
Regionálny a miestny marketing [elektronický zdroj] : učebné texty / Eva Balážová. - 1. vyd. - Elektronický dočasný študijný dokument. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky

FAI Redakčné a zostavovateľské práce 
Počet záznamov: 6
FAI01	K aktuálnym otázkam legislatívy, európskych štúdií, udržateľného rozvoja krajiny, marketingu a výživy ľudí [elektronický zdroj] = Contemporary issues of legislation, european studies, country sustainable development, marketing and people nutrition : zborník prác z vedeckého seminára, Rakovice január 2005 / zostavovateľ: František Taliga. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-8069-465-6
[ ... TALIGA, František (zost.)]

FAI02	Riešenie krízových situácií a občianska bezpečnosť v špecifickom prostredí : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Odboru Ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, konanej v dňoch 13.-14.10.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / [zostavovateľ:  Vladimír Gozora]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - 160 s. : obr., tab. - (Zborník ; 47)
[ ... GOZORA, Vladimír (zost.)]

FAI03	Formulovanie konkurenčnej výhodnosti v potravovom reťazci : zborník príspevkov z riešenia vecných problémov projektu úlohy E-V / [zostavovateľ:  Vladimír Gozora]. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - 113 s. : obr., tab. - (Zborník ; 43)
[ ... GOZORA, Vladimír (zost.)]

FAI04	Štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve EÚ [elektronický zdroj] = structural changes in agriculture of european union : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina 19.-20. máj 2005 / [zostavili: František Taliga, Peter Fulier]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-8069-514-8
[ ... TALIGA, František (zost.) - FULIER, Peter (zost.)]

FAI05	Teoretické aspekty prierezových ekonomík III, Košice, 31.10.2005 [elektronický zdroj] / zostavili: Peter Adamišin, Pavol Andrejovský. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Košice : Royal Unicorn, 2005. - 1 elektronický optický disk (CD ROM) : grafy., obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-969181-4-1
[ ... ADAMIŠIN, Peter (zost.) - ANDREJOVSKÝ, Pavol (zost.)]

FAI06	Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd.. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - 305 s. : obr., tab. - (Zborník ; 48.). - ISBN 80-89162-17-7
[ ... PAPCUNOVÁ, Viera (zost.)]

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
Počet záznamov: 1
ADD01	TÓTH, Peter
First records of some Chalcidoidea species (Hymenoptera) from Slovakia / Peter Tóth, Monika Tóthová, Jozef Lukáš
In: Biologia : časopis Slovenskej akadémie vied. - ISSN 0006-3088. - Roč. 60, č. 2 (2005), s.164.
[ ... TÓTHOVÁ, Monika - LUKÁŠ, Jozef]

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 9
ADE01	FEHÉR, Alexander
Invasive behavior of plants, particularly Helianthus tuberosus L., in southwest Slovakia / Alexander Fehér, Lýdia Končeková
In: NEOBIOTA : Biological invasions - from ecology to control. - ISSN 1619-0033. - Roč. 6, (2005), s. 35-45.
[ ... KONČEKOVÁ, Lýdia]

ADE02	Influence of growth regulators on plant regeneration in tomato = Vplyv rastových regulátorov na regeneráciu rastliny rajčiaka jedlého / J. Gubiš, Z. Lajchová, L. Klčová, Z. Jureková
In: Horticultural science. - Roč. 32, č. 3 (2005), s. 118-122.
[ ... GUBIŠ, Jozef - LAJCHOVÁ, Zuzana - KLČOVÁ, Lenka - JUREKOVÁ, Zuzana]

ADE03	BANDLEROVÁ, Anna
Agricultural land ownership and lease problems: Slovakia case study / Anna Bandlerová, Eleonóra Marišová
In: Acta agraria et silvestria. - ISSN 0065-0919. - Roč. 44, č. 2 (2005), s. 11-18.
[ ... MARIŠOVÁ, Eleonóra]

ADE04	BALÁŽOVÁ, Eva
Special-purpose regions - the way restructuring and economic development of regions and country (case study China) / E. Balážová, E. Balážová ml.
In: Acta agraria et silvestria. - ISSN 0065-0919. - Roč. 44, č. 2 (2005), s. 3-9.
[ ... BALÁŽOVÁ, Eva]

ADE05	GECÍKOVÁ, Ivana
Localization analysis and its place in regional economic base evaluation / I. Gecíková
In: Acta agraria et silvestria. - ISSN 0065-0919. - Roč. 44, č. 2 (2005), s. 65-72.

ADE06	MARIŠOVÁ, Eleonóra
Problems relating to development of agricultural land market: case of Slovakia / Eleonóra Marišová
In: Panstwo i Spoleczenstwo : wolnosc - wlasnosc - wladza. - ISBN 83-7188-905-4. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 123-129.

ADE07	FEKETE, Pavol
Az agrárpolitikai célrendszer és stratégia / Pál Fekete
In: Gazdálkodás. - ISSN 0046-5518. - Roč. 38, č. 5 (1994), s.13-20.

ADE08	FEKETE, Pavol
Az Európai Unió agrárpolitikai reformjának várható hatásai / Pál Gyözö Fekete
In: Gazdálkodás. - ISSN 0046-5518. - Roč. 38, č. 3 (1994), s.34-49.

ADE09	PAPCUNOVÁ, Viera
Expression of economic efficiency from use of property / V. Papcunová, M. Dvořák
In: Acta agraria et silvestria. - ISSN 0065-0919. - Roč. 44, č. 2 (2005), s. 145-151.
[ ... DVOŘÁK, Marek]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 6
ADF01	Vplyv príjmu sójových bielkovín na vývoj intenstinálneho traktu cicajúcich kozliat = Effects of soya protein intake upon the development of the intenstinal tract of suckling kids / Rudolf Žitňan, Siegfried Kuhla, Ulrike Schönhusen, Jürgen Voigt, Mikuláš Levkut, Viera Revajoá, Iveta Tomková, Marián Brna, Mária Župčanová, Monika Hudáková
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 51, č. 1 (2005), s. 30-35.
[ ... ŽITŇAN, Rudolf - KUHLA, S. - SCHÖNHUSEN, Ulrike - VOIGT, Jürgen - LEVKUT, Mikuláš - REVAJOVÁ, Viera - TOMKOVÁ, Iveta - BRNA, Marian - ŽUPČANOVÁ, Mária - HUDÁKOVÁ, Monika]

ADF02	BELAJOVÁ, Anna
Obecný majetok a hodnotenie účinnosti jeho využívania = Municipal property and evaluation of its use / Anna Belajová, Viera Papcunová
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - ISSN 1336-5452. - Roč. 2, č. 1 (2005), s. 21-24.
[ ... PAPCUNOVÁ, Viera]

ADF03	ILKOVÁ, Zuzana
K niektorým právnym problémom úpravy podnikania = On some legal problems concerning the adjustment of entrepreneurship / Zuzana Ilková
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. - ISSN 1336-5452. - Roč. 2, č. 1 (2005), s. 25-27.

ADF04	FEHÉR, Alexander
Možnosti využívania expanzívnych burín a inváznych druhov rastlín pri hodnotení trvalo udržateľných agroekosystémov = Possibilities of use of expansive weeds and invasive plant species in assessment of sustainable agroecosystems / Alexander Fehér
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 51, č. 9 (2005), s. 456-462.

ADF05	TÓTHOVÁ, Monika
Are there important hemipteran pests of grain amaranth in Slovakia? = Má kultúrny láskavec na Slovensku významných škodcov z radu Hemiptera? / Monika Tóthová, Peter Tóth
In: Agriculture. - ISSN 0551-3677. - Roč. 51, č. 10 (2005), s. 548-554.
[ ... TÓTH, Peter]

ADF06	Invázne rastliny ako environmentálne buriny = Invasive plants as environmental weeds / P. Eliáš
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 39, č. 4 (2005), s. 200-203.
[ ... ELIÁŠ, Pavol]

AED Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch 
Počet záznamov: 11
AED01	ELIÁŠ, Pavol
Terminologická poznámka: Ešte raz - či splanievajú alebo divočejú? = Terminological notes to the Slovak term for "escaping" - once more / Pavol Eliáš st.
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2005. - S. 207-209.

AED02	GOZORA, Vladimír
Prispôsobovanie agrárneho sektoru meniacim sa ekonomickým podmienkam = Agrarian sector adaptation to changing economic conditions / Vladimír Gozora
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Problémy súvisiace s odpisovaním obecného majetku = Problems with amortize of municipality property / Papcunová Viera
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 118-121.

AFD64	PORUBSKÝ, Jozef
Nové perspektívy rozvoja vidieka v Európskej únii = New perspectives for rural development in the European union / Porubský Jozef
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 122-126.

AFD65	REPKOVÁ, Vladimíra
Vplyv komunálnej reformy na mikroregióny = Influence of the communal reform on microregions / Repková Vladimíra
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 127-131.

AFD66	ROHÁČIKOVÁ, Kristína
K súčasným problémom rozvoja vidieka na Slovensku = To current issues of rural development in Slovakia / Roháčiková Kristína, Pätoprstý Mário, Rumanovská Ľubica
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 132-136.
[ ... PÄTOPRSTÝ, Mário - RUMANOVSKÁ, Ľubica]

AFD67	DAŇOVÁ, Monika
Vidiecky turizmus ako faktor rozvoja regiónov = Rural tourism as factor of development of regions / Daňová Monika
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 223-228.

AFD68	TAZZA AL, Bassam
Nezamestnanosť v Sýrii a metódy jej riešenia = Unemployment in Syria and methods of its solve / Bassam at Tazza
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 229-234.

AFD69	GECÍKOVÁ, Ivana
Štruktúrne zmeny odvetvovej zamestnanosti vo vidieckych oblastiach SR = The structural changes of employment in rural areas in the Slovak republic / Grecíková Ivana
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 241-246.

AFD70	LACINA, Peter
Denne prítomné obyvateľstvo v centrách osídlenia = Daily presently population in settlement centres / Lacina Peter
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 247-253.

AFD71	GABAŠOVÁ, Ružena
E-kaucia - efektívnyy nástroj pre využívanie prostriedkov EÚ v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka SR = E-auction - effective tool of utilization of EU funds in Slovak agriculture and rural development / Gabašová Ružena, Ľudvíková Iveta
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 259-262.
[ ... ĽUDVIKOVÁ, Iveta]

AFD72	ADAMIŠIN, Peter
Bioprodukty a ich vplyv na zdravý životný štýl = Bioproducts and their influence on healthy lige style / Adamišin Peter, Andrejovský Pavol, Huttmanová Emília
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 263-266.
[ ... ANDREJOVSKÝ, Pavol - HUTTMANOVÁ, Emília]

AFD73	PRČÍK, Martin
Adaptačné reakcie mokraďných rastlín v eutrofných podmienkach = Adaptable mechanisms of wetland plants in europhic conditions / Prčík Martin
In: Aktuálne problémy rozvoja vidieka v SR : zborník referátov a diskusných príspevkov z. II. medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 28.-30.9.2005 v hoteli Poľana v Hriňovej / zostavovateľ: Viera Papcunová. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2005. - ISBN 80-89162-17-7. - S. 293-299.

AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 1
AFE01	CEĽUCH, Martin
Organisation des Fledermausschutzes in der Slowakei = Skupina pre ochranu netopierov na Slovensku / M. Ceľuch
In: 7. BAG Fledermausfachtagung in Tübingen : 1.-3. April 2005. - Tübingen : Lehrstuhl Tierphysiologie der Universitet Tübingen, 2005. - S. 21.

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 3
AFG01	FEKETE, Pavol
Europe at a historical crossing = Európa történelmi válaszúton / Pavol Fekete, Eleonóra Marišová
In: Agriculture in Central Europe - potentials and risks : 47th Georgikon scientific conference and 15th ÖGA annual meeting, Keszthely, Szeptember 29-30. - 1. vyd. - Keszthely : Eigenverlag der Univerzität Veszprém, 2005. - ISBN 963-9096-99-7.
[ ... MARIŠOVÁ, Eleonóra]

AFG02	FEKETE, Pavol
Európa történelmi válaszúton = Europe at a historical crossing / P. Fekete, E. Marisová
In: XLVII. Georgikon napok és 15. ÖGA találkozó = 47th Georgikon scientific conference and 15th ÖGA annual meeting : Keszthely, 2005, szeptember 29.-30. - 1. vyd. - Keszthely : Georgikon Mezögazdaságtudományi, 2005. - ISBN 963-9639-036. - S. 24.
[ ... MARIŠOVÁ, Eleonóra]

AFG03	BANDLEROVÁ, Anna
Agricultural land market - case Slovakia / Anna Bandlerová, Eleonóra Marišová. - online dokument. - Požiadavky na systém: Windows95 a vyššie, Internet Explorer4 a vyššie. - Spôsob prístupu: http://www.boku.ac.at/oega/tagung/2005/bandlerova.pdf. - Popis urobený Popis urobený dňa 28.2.2006. - Názov z titulnej obrazovky
[ ... MARIŠOVÁ, Eleonóra]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Počet záznamov: 5
AFH01	The sediment deposits of water-works "Ružín I" reservoir one of possible components for composts = Nánosy nádrže vodného diela "Ružín I" jedna z možných zložiek pre komposty / Ján Brehuv, Milan Bobro, Jozef Hančuľák, Ondrej Hronec, Tomislav Špaldon
In: ENVIRO NITRA 2005 : 10th international scientific conference, 20th April 2005, Nitra, Slovak Republic / [editors: Štefan Sklenár, Krzysztof Mašlanka, Klaudia Pariláková, Petra Černá, Marcel Kliment]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - ISBN 80-8069-507-5. - S. 22.
[ ... BREHUV, Ján - BOBRO, Milan - HANČUĽÁK, Jozef - HRONEC, Ondrej - ŠPALDON, Tomislav]

AFH02	Distribution, host plants and natural enemies of sugarbeet root aphid (Pemphigus fuscicornis) in Slovakia = Rasprostranjenost, biljke domačini i prirodni neprijatelji repine korenove vaši, Pemphigus fuscicornis Koch. u Slovačkoj / Tóth P., Tancik Ján, Tóthová Monika, Pačuta Vladimír
In: The 4th international symposium on sugar beet protection = IV. medunarodni simpozijum o zaštiti šečerne repe : book of abstracts, 26-28 September 2005 Novi Sad, Serbia  and Montenegro. - 1. vyd. - Novi Sad : Poljoprivredni fakultet, 2005. - ISBN 86-7520-065-x. - S. 66.
[ ... TÓTH, P. - TANCIK, Ján - TÓTHOVÁ, Monika - PAČUTA, Vladimír]

AFH03	The history of rediscovery and expansion metasequoia Chinese Metasequoia glyptostroboides H.H. Hu et W.C. Cheng = História znovuobjavenia a rozšírenia metasekvoje čínskej Metasequoia glyptostroboides H.H. Hu et W.C. Cheng / Tibor Dokupil, Zuzana Jureková, Helena Lichtnerová, Marta Dragúňová
In: ENVIRO NITRA 2005 : 10th international scientific conference, 20th April 2005, Nitra, Slovak Republic / [editors: Štefan Sklenár, Krzysztof Mašlanka, Klaudia Pariláková, Petra Černá, Marcel Kliment]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - ISBN 80-8069-507-5. - S. 25.
[ ... DOKUPIL, Tibor - JUREKOVÁ, Zuzana - LICHTNEROVÁ, Helena - DRAGÚŇOVÁ, Marta]

AFH04	ĎURICA, Darko
The valuation of cultivating appletrees in the form of "spindly stem" in irrigation conditions = Zhodnotenie pestovania jabloní v tvore "štíhleho vretena" v závlahových podmienkach / Darko Ďurica
In: ENVIRO NITRA 2005 : 10th international scientific conference, 20th April 2005, Nitra, Slovak Republic / [editors: Štefan Sklenár, Krzysztof Mašlanka, Klaudia Pariláková, Petra Černá, Marcel Kliment]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - ISBN 80-8069-507-5. - S. 27-28.

AFH05	Metasequoia chinese (Metasequoia glyptosroboides Hu et Cheng) and its lifecycle in the conditions of Southern Slovakia = Metasekvoja čínska (Metasequoia glyptosroboides Hu et Cheng) a jej životný cyklus v podmienkach južného Slovenska / Zuzana Jureková, Helena Lichtnerová, Tibor Dokupil, Marta Dragúňová
In: ENVIRO NITRA 2005 : 10th international scientific conference, 20th April 2005, Nitra, Slovak Republic / [editors: Štefan Sklenár, Krzysztof Mašlanka, Klaudia Pariláková, Petra Černá, Marcel Kliment]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - ISBN 80-8069-507-5. - S. 40.
[ ... JUREKOVÁ, Zuzana - LICHNEROVÁ, Helena - DOKUPIL, Tibor - DRAGÚŇOVÁ, Marta]

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1
BBA01	FEHÉR, Alexander
An analysis of indicators for sustainable land use based on research in agricultural landscape / Alexander Fehér, Lýdia Končeková
In: Handbook of sustainability research / [edited: Walter Leal Filho]. - Frankfurt am Main : Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2005. - ISBN 3-631-52606-7. - S..
[ ... KONČEKOVÁ, Lýdia]

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 
Počet záznamov: 1
BDE01	ELIÁŠ, Pavol
Rádl a vývoj biologie / Pavol Eliáš
In: Vesmír : přírodovědecký časopis. - ISSN 0042-4544. - Roč. 84, č. 2 (2005), s. 65. - Spôsob prístupu: http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6173

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 
Počet záznamov: 11
BDF01	HALMOVÁ, Daniela
Vplyv tranzitného plynovodu na vybrané vlastnosti pôdneho krytu a úrodu / Daniela Halmová
In: Naše pole. - ISSN 1336-2666. - Roč. 9, č. 8 (2005), s. 19-20.

BDF02	ELIÁŠ, Pavol
Biotické invázie / Pavol Eliáš
In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1335-8960. - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 22-25.

BDF03	ELIÁŠ, Pavol
Invázne a invadujúce druhy / Pavol Eliáš
In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1335-8960. - Roč. 10, č. 2 (2005), s. 12-15.

BDF04	ELIÁŠ, Pavol
Zalenského zákon - 100 rokov kvantitatívnej anatómie rastlín / Pavol Eliáš
In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1335-8960. - Roč. 10, č. 3 (2005), s..

BDF05	ELIÁŠ, Pavol
Biotické invázie ako proces / Pavol Eliáš
In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1335-8960. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 14-18.

BDF06	ELIÁŠ, Pavol
Lúčovka veľkokvetá predmetom výskumu v Tríbeči / Pavol Eliáš, Jaroslava Slížová
In: Chránené územia Slovenska. - ISSN 1335-1737. - Roč. 24, č. 65 (2005), s..
[ ... SLÍŽOVÁ, Jaroslava]

BDF07	ELIÁŠ, Pavol
Mimoriadny úspech našich olympionikov V Číne / Pavol Eliáš
In: Biológia, ekológia, chémia. - ISSN 1335-8960. - Roč. 10, č. 4 (2005), s..

BDF08	ELIÁŠ, Pavol
Botanika mu bola útechou / Pavol Eliáš
In: Révové listy : štvrťročník študentov Katedry botaniky PRIF UK v Bratislave. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 21.

BDF09	ELIÁŠ, Pavol
Dočasné tituly / Pavol Eliáš
In: Révové listy : štvrťročník študentov Katedry botaniky PRIF UK v Bratislave. - Roč. 7, č. 2 (2005), s. 14-15.

BDF10	ELIÁŠ, Pavol
XVI. medzinárodná biologická olympiáda v Číne / Pavol Eliáš
In: BIO Spravodaj : informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 7 (2005), s. 11-12.

BDF11	ELIÁŠ, Pavol
Medzinárodná biologická olympiáda v roku 2006 v Južnej Amerike / Pavol Eliáš
In: BIO Spravodaj : informačný spravodaj Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 7 (2005), s. 26.


