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Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie  (AAA,AAB, ABA, ABB)
Počet záznamov: 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: 15

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BCI Skriptá a učebné texty (3)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (6)

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: 130

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (27)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (8)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (16)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (66)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (3)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (3)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)

Súčet spolu – skupiny A1, A2, B, C (146) 


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

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

AAB01	Poškodzovanie pôd a rastlín ľudskými faktormi / Ján Tomáš - Ondrej Hronec a kolektív. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 110 s. : obr., tab.

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: 3

ACB01	Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip, Ladislav Šimák. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2006. - 187 s. : grafy. obr., tab. - ISBN 978-80-89143-43-6

ACB02	Komunálna ekonomika  a politika / Elena Žárska a kol. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo  EKONÓM, 2007. - 194 s. : mp., obr., sch., tab. - ISBN 978-80-225-2293-9

ACB03	Udržateľný rozvoj : život v medziach únosnej kapacity biosféry / Milan Demo, Ondrej Hronec, Monika Tóthová, Peter Adamišin, Pavol Andrejovský, Jana Belicová, Martin Bosák, Jaroslav Daniška, Darko Ďurica, Alexander Fehér, Zuzana Jureková, Ľuboš Jurík, Jozef Húska, Milan Majerník, Peter Mederly, Jozef Mihok, Štefan Sklenár, E. Virčíková. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 439 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-8069-826-3

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

BAB01	Cestovný ruch a samospráva / Eva Balážová, Viera Papcunová, Jana Jarábková. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 100 s. : mp., obr., sch., tab. - ISBN 978-80-8069-862-1

BAB02	Directory of European organisations and persons working on soil protection / editors: J.L. Rubio, A.C. Imeson, P. Bielek, M.A. Fullen, J.A.Pascual, V.Adreu, L.Recatalá and C. Anó. - First edition. - Bratislava : Soil science and conservation research institute, 2006. - 190 s. + 1 CD ROM

BAB03	Ekonomický a sociálny rozvoj, krízový a projektový manažment obce / Vladimír Gozora, Ladislav Šimák, Monika Hudáková, Eva Balážová, Stanislav Filip. - Bratislava : Merkury, 2007. - 218 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-89143-52-8

BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 3

BCI01	Základné informácie o EÚ : projekt PAVIPA - príprava absolventov vysokých škôl pre implementačné a platobné agentúry : modul 1. I. časť / [Ľubica Rumanovská, Pavol Fekete, Jana Belicová]. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - 89 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 80-8069-784-1
SlPK 581173

BCI02	Vybrané kapitoly z cestovného ruchu / Jana Jarábková. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita vo Vydavateľstve SPU, 2007. - 131 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8069-950-5

BCI03	Úvod do vysokoškolského štúdia / Jozef Repiský a kol. - 5. prepr. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 181 s. : obr. - ISBN 978-80-8069-901-7

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Počet záznamov: 6

FAI01	Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007 / [zostavil: František Taliga]. - 1. vyd. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 978-80-8069-872-0

FAI02	Riešenie regionálnych disparít a nerovnovážnych stavov v prírodnom a hospodárskom prostredí : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 17.-19.10.2007 vo Veľkej Lomnici / Zostavovateľ zborníka: Vladimír Gozora. I. diel. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2007. - grafy, obr., tab. : 235 s. - ISBN 978-80-89143-55-9

FAI03	Riešenie regionálnych disparít a nerovnovážnych stavov v prírodnom a hospodárskom prostredí : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 17.-19.10.2007 vo Veľkej Lomnici / Zostavovateľ zborníka: Vladimír Gozora. II. diel. - Nitra : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2007. - grafy, obr., tab. : [240 s.]. - ISBN 978-80-89143-55-9

FAI04	Študijná príručka 2007-2008 : Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja / [zostavili: Vladimír Gozora, Zuzana Jureková, Eleonóra Marišová, Martin Prčík]. - 4. upravené vyd. - V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 84 s. : tab. - ISBN 978-80-8069-906-2

FAI05	Rozvoj vidieka v kontexte integrácie SR do EÚ 2006 [elektronický zdroj] : vedecký seminár, 23.11.2006 Nitra / zostavovateľ zborníka: Ivana Gecíková, Maroš Valach. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - ISBN 80-8069-808-2

FAI06	Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára, Košice, 22. máj 2007 [elektronický zdroj] / zostavovateľ: Monika Daňová, Patrik Škultéty. - Elektronický konferenčný zborník. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : grafy, obr., tab. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Názov z hlavnej obrazovky. - Články sú stránkované a celkový počet strán je 161. - ISBN 978-80-8069-960-4

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: 2

ADE01	Agricultural cooperatives in Slovakia / J. Lazíková, A. Bandlerová.
In: Studia universitatis Babes-Bolyai : Revista Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Oeconomica. - Universitatea BABEŞ-BOLYAI, 2006 ; Cluj-Napoca. - ISSN 1220-0506. - Vol. LII, No. 2 (2007), s. 31-42

ADE02	Agricultural farms and their participation in local tax fees creation in minicipalities in the Slovak republic (case study) = Gospodarstwa rolnicze i ich uzdial w tworzeniu podatkow lokalnych w gminach republiky slovakiej (studium przypadku) / Ivana Gecíková, Viera Papcunová.
In: Roczniki Naukowe. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - Warszawa, Polska : Wies Jutra, 2007. - ISSN 1508-3535. - To. IX, zes. 1 (2007), s. 119-121

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 27

ADF01	Procesy reštrukturalizácie v ekonomickej základni vidieckych regiónov v Slovenskej republike = Restructuring processes in the economic background of Slovak Republic rural regions / Mária Fáziková.
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 3, č. 1 (2006), s. 1-7

ADF02	Rastlinná biomasa, ako obnoviteľný zdroj energie = Plant biomass as a renewable energy source / Zuzana Jureková, Anton Blažej, Lucia Žáčiková.
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 29-32

ADF03	Staré alkalické environmentálne bremená pôd Slovenska = Old alkaline environmental loads of soils in Slovakia / Ondrej Hronec, Konštantín Holobradý, Tomáš Tóth.
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 32-35

ADF04	Hodnotenie ekonomickej základne vidieckych regiónov aplikáciou analýzy štrukturálnych zmien = Economic base evaluation of rural regions using shift and share analysis / Ivana Gecíková.
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 36-40

ADF05	Analýza využívania obecného majetku = Analysis of using municipality property / Marek Dvořák, Viera Papcunová.
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 41-45

ADF06	Skladiskové záložné listy ako významný nástroj financovania poľnohospodárov = Stock warrants - significant instrument for financing farmers / Pavol Schwarcz.
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 3, č. 2 (2006), s. 46-49

ADF07	Weevils fauna associated with field bindweed (Convolvulus arvensis L.) in Slovakia = Nosániky vyskytujúce sa v podmienkach Slovenska na pupenci roľnom (Convolvulus arvensis L.) / Peter Tóth, Monika Tóthová, Ľudovít Cagáň.
In: Acta fytotechnica et zootechnica = = Scientific journal for phytotechnics and zootechnics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998-. - ISSN 1335-258X. - Roč. 8, č. 4 (2005), s. 95-100

ADF08	Komparatívna analýza výdavkov obcí na služby s využitím benchmarkingových indikátorov = Comparative analysis of municipal expenditures for services using benchmarking indicators / Eva Balážová, Elena Žárska.
In: Nová ekonomika = = Vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v BratislaveActa agraria Debrecensis : the New economy. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2002. - Vol. 6, no. 1 (2007), p. 16-25

ADF09	Financovanie agropotravinárskeho komplexu a slovenského vidieka zo zdrojov Európskej únie = Financing of the agri-food complex and Slovak countryside from EU sources / Vladimír Gozora.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 4-9

ADF10	Využitie priamych platieb v poľnohospodárstve po luxemburskej reforme SPP z roku 2003 = Utilisation of direct payments in agriculture after the Luxembourg reform of CAP from 2003 / Pavol Schwarcz.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 19-23

ADF11	Sociálno-ekonomické a regionálne disparity v poľnohospodárstve SR = Social-economic and regional disparities in agriculture of SR / Jozef Hudák - Patrik Rovný.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 24-32

ADF12	Manažment udržateľného podnikania a činnosti územných samospráv na vidieku = Management of sustainable entrepreneurship and activities realised by regional self-governments in countryside / Vladimír Gozora.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 33-38

ADF13	Zložky a funkcie integrovaného záchranného systému v Slovenskej republike = Components and functions of the integrated rescue system in the Slovak Republic / Stanislav Filip.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 46-51

ADF14	Využitie logistiky v krízovom riadení verejnej správy = Utilization of logistics in crissis management of public administration / Martin Petruf.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 52-57

ADF15	Mediálna podpora krízového manažmentu = Medial support of crisis manažmentu / Monika Hudáková.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 72-76

ADF16	Uplatňovanie novej poľnohospodárskej politiky v podmienkach slovenského vidieka = The application of new agricultural policy in the conditions of Slovak countryside / Eva Harbutová.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 77-80

ADF17	Činnosť Katedry európskych štúdií FEŠRR v SPU Nitra = Activities of the department of european studies FESRD SUA in Nitra / Monika Hudáková.
In: Ekonomika poľnohospodárstva = Economics of agriculture. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2001-. - ISSN 1335-6186. - Roč. 7, č. 3 (2007), s. 81-83

ADF18	Historické premeny záhrad Budatínskeho zámku = Hictorical changes to the Budatin castle´s gardens / Daniela Krajčovičová, Marek Sobola.
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998-. - ISSN 1335-2563. - Roč. 10, č. 1 (2007), s. 17-21

ADF19	Biodiverzita - predstava a jej uplatnenie = Concept and its application / P. Eliáš.
In: Životné prostredie = = Human Environment = = Žižnennaja sreda. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1967-. - ISSN 0044-4863. - Vol. 41, no. 1 (2007), s. 5-12

ADF20	Slovníček skratiek programov, organizácií a inštitúcií / P. Eliáš.
In: Životné prostredie = = Human Environment = = Žižnennaja sreda. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1967-. - ISSN 0044-4863. - Vol. 41, no. 1 (2007), s. 3-4

ADF21	DIVERSITAS / P. Eliáš.
In: Životné prostredie = = Human Environment = = Žižnennaja sreda. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1967-. - ISSN 0044-4863. - Vol. 41, no. 1 (2007), s. 50-51

ADF22	Biodiverzita [úvodník] / P. Eliáš.
In: Životné prostredie = = Human Environment = = Žižnennaja sreda. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 1967-. - ISSN 0044-4863. - Vol. 41, no. 1 (2007), nestr.

ADF23	The utilization of access to information about organic agriculture and its internacionalization = Využitie prístupu k informáciám o ekologickom poľnohospodárstve a internacionalizácia / Eva Harbutová, Emília Huttmanová, Cristiano Perlini.
In: Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy = the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 17-23

ADF24	Verification of the different methods of Phragmites australis (Cav.) Trin reproduction for its prospective use in the revitalization of the soil contaminated by magnesium immission = Overenie rôznych spôsobov rozmnožovania trsti obyčajnej (Phragmites australis (Cav.) Trin) pre možnosť jej využitia na revitalizáciu pôd kontaminovaných horečnatými imisiami / Ondrej Hronec, Jozef Vilček, Igor Kvetko, Jozef Mihok, Peter Adamišin, Pavol Andrejovský, Monika Daňová, Alena Dušecinová, Jarmila Eftimová, Emília Huttmanová.
In: Phytopedon. - Bratislava : GEMINY, 2002-. - ISSN 1336-1120. - Vol. 5, no. 2 (2006), s. 38-43

ADF25	Významnosť vegetácie mäkkých lužných lesov z pohľadu ich socio-ekonomických funkcií v alúviu Váhu = Significance of floodplain forests vegetation from the point of their socio-economic functions in the alluvium of the river Váh / Marián Kotrla.
In: Acta regionalia et environmentalica. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 13-16

ADF26	Ekologické funkcie spontánnej vegetácie v sídlach = Ecological functions of spontaneous vegetation in human settlements / Pavol Eliáš.
In: Acta regionalia et environmentalica. - Nitra, 2004-, 2004 : Slovenská poľnohospodárska univerzita. - ISSN 1336-5452. - Roč. 4, č. 1 (2007), s. 7-12

ADF27	Nánosy nádrže vodného diela "Ružín I" - jedna z možných zložiek pre komposty = Sediment deposits of water-works "Ružín I" reservoir - one of possible compost components / Ján Brehuv, Milan Bobro, Jozef Hančuľák, Ondrej Hronec, Tomislav Špaldon.
In: Acta horticulturae et regiotecturae. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998-. - ISSN 1335-2563. - Roč. 8, mimoriadne číslo (2005), s. 169-172

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 8

AED01	Poznámky k výskytu inváznych druhov rastlín v Zoborských vrchoch / Alexander Fehér, Lýdia Končeková.
In: Rosalia : spravodaj ochrany prírody chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. 18. - Nitra : Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, 2006 [2007]. - ISBN 80-900489-8-6. - S. 25-28

AED02	Contribution of ecology as a science to development of landscape ecology : chapter 3.3 / Pavol Eliáš st.
In: Landscape ecology in Slovakia [elektronický zdroj] : development, current state, and perspectives : chosen chapters (draft). - Bratislava : Ministry of the Evnironmental of the Slovak Republic, 2007. - ISBN 978-80-969801-0-9. - S. 83-89

AED03	Althaea cannabina, Althaea pallida, Artemisia pontica... / Fehér, A., Končeková, L.
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. 28. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2006. - ISBN 80-969265-3-5. - S. 274-275

AED04	Zaujímavejšie floristické nálezy: Agropyron pectinatum, Artemisia pontica, Bassia laniflora... / Fehér, A., Končeková, L. ; editor: Daniel Dítě.
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. 29. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2007. - ISBN 80-969265-6-5. - S. 181-188

AED05	Possibilities of access to information about organic farming = Možnosti prístupu k informáciám o ekologickom poľnohospodárstve / Emília Huttmanová, Eva Harbutová, Cristiano Perlini.
In: Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2007. 2. - Prešov : Prešovská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8068-657-4. - S. 199-206

AED06	Výzva na výskum populácií vzácnych a ohrozených druhov a ich biotopov / Pavol Eliáš st.
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. 29. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2007. - ISBN 80-969265-6-5. - S. 189

AED07	Správy z konferencií = medzinárodná vedecká konferencia o ohrozených burinách "Threatened weedy plant species" v Nitre / Pavol Eliáš st.
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. 29. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2007. - ISBN 80-969265-6-5. - S. S. 212-214

AED08	Funkčná ekológia a funkčné skupiny rastlín vo fytocenózach / Pavol Eliáš st.
In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. 29. - Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2007. - ISBN 80-969265-6-5. - S. 206-211

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 16

AFC01	Possibilities for biological control of field bindweed (Convulvulus arvensis L.) by tortoise beetles (Chrysomelidae: Cassidinae) / Tóth, P., Tóthová M. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin [elektronický zdroj] : sborník příspěvků, 12.-14. září Praha 2006 = XVII. Czech and Slovak plant protection conference : procedings. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. - ISBN 80-213-1564-4. - S. 528-532

AFC02	Systém municipalít vo Fínsku = Municipality system in Finland / Michaela Bátorová. -  Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Mekon 2007 : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Ostrava, 17. listopadu 2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-248-1324-0

AFC03	Analýza výsledkov dotazníkového prieskumu = Questionnaire survey outcomes analysis / Barbora Milotová, Miroslav Malárik. -  Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Mekon 2007 : sborník příspěvků z mezinárodní konference, Ostrava, 17. listopadu 2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. - ISBN 978-80-248-1324-0

AFC04	Sociálna funkcia poľnohospodárstva a jej vplyv na obyvateľstvo / Ivana Gecíková.
In: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení : sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, Brno 24.-26. května 2006. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4148-X. - S. 29-38

AFC05	Cezhraničná spolupráca ako spôsob rozvoja regiónu / Eva Harbutová, Marián Kotrla.
In: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení : sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, Brno 24.-26. května 2006. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4148-X. - S. 52-59

AFC06	Nové trendy v public relations = New trends in public relations / Monika Hudáková.
In: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení : sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, Brno 24.-26. května 2006. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4148-X. - S. 67-71

AFC07	Aktivity miestnych samospráv Nitrianskéh kraja v oblasti rozvoja vidieka / Barbora Milotová, Iveta Ľudviková.
In: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení : sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, Brno 24.-26. května 2006. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4148-X. - S. 181-187

AFC08	Ex post analýza majetkovej štruktúry a zdrojov krytia majetku obcí v SR / Viera Papcunová, Marek Dvořák, Jozef Biza.
In: Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení : sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, Brno 24.-26. května 2006. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4148-X. - S. 228-235

AFC09	Vplyv fiškálnej decentralizácie na rozpočtové hospodárenie obcí v SR / Eva Balážová, Viera Papcunová.
In: IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Lednice, 21.-23. června 2006. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4155-2. - S. 163-168

AFC10	Význam a prínosy finančných prostriedkov európskej únie pre miestny rozvoj (prípadová štúdia okres Senica) / Ivana Gecíková, Marcela Mosná.
In: X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Pavlov, 20. - 22. června 2007. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4325-1. - S. 156-163

AFC11	Fiškálna decentralizácia a jej dopad na obce (prípadová štúdia) / Viera Papcunová, Veronika Dalkovičová.
In: X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Pavlov, 20. - 22. června 2007. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4325-1. - S. 271-275

AFC12	Vývoj financovania kompetencií obcí po fiskálnej decentralizácií na Slovensku / Eva Balážová, Eva Balážová ml.
In: X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Pavlov, 20. - 22. června 2007. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4325-1. - S. 276-281

AFC13	Zhodnotenie predpokladov obce Veľké Zálužie pre využívanie alternatívnych prírodných zdrojov / Peter Lacina, Lucia Beňušková.
In: X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Pavlov, 20. - 22. června 2007. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4325-1. - S. 382-387

AFC14	Environmentálne aspekty daňovej sústavy SR = Environmental aspects of tax system of Slovak Republic / Marcela Juhászová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Think together 2007 [elektronický zdroj] : vědecká doktorská konference, 13 února 2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-213-1623-2

AFC15	Zhodnotenie možností financovania revitalizácie kontaminovaného územia z európskych zdrojov v podmienakch SR = Evaluation of potencial funding of revitalization contaminated area from European sources in the Slovak conditions / Margita Vilimová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Think together 2007 [elektronický zdroj] : vědecká doktorská konference, 13 února 2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-213-1623-2

AFC16	Business managements trends of approaches to environmental problems and their economic aspects / Pavol Andrejovský ; Martin Bosák, Peter Adamišin, Alena Dušecinová.
In: Proizvodstvo. Technologia. Ekologija : sbornik naučnych trudovoj No 10 : tom 3 (čast 1) : sbornik na meždunarodnoj konferencii, 19-21 sentjabrja 2007 g. - Moskva, Rusko : Federalnoe agenstvo po obrazovaniju, 2007. - ISBN 978-5-8037-0394-5. - S. 639-647

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 66

AFD01	Predbežná floristicko-fytocenologická analýza vegetácie tokajskej časti Zemplínskych vrchov = Preliminary report of floristical and phytocoenological analysis the vegetation of Tokaj region of Zemplín Mts / Baranec Tibor, Eliáš Pavol,  ml.
In: Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku '05 : [vedecké práce z riešenia výskumného projektu APVT-20 - 026604 Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva] : VI. odborný seminár, 2005. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - ISBN 80-8069-737-X. - S. 60-64

AFD02	Význam plemenných kníh pre záchranu ohrozených druhov cicavcov na príklade zubra hrivnatého = Role of pedigree books for saving and restoration of mammals extinct in the wild European bison case / Pavol Eliáš st.
In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII = Research and protection of mammals in Slovakia VII : zborník referátov z konferencie, Zvolen 14. - 15. 10. 2005 = conference proceedings. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody, 2005. - ISBN 80-89035-71-X. - S. 147-159

AFD03	Národný program riešenia krízovej situácie nezamestnanosti v Sýrii = National program to solve the crisis situation of unemployment in Syria / Bassam Al Tazza. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2006/013_06/bassam_al_tazza.pdf.
In: Mladá veda 2005 [elektronický zdroj] : "Budúcnosť Európy je v rukách mladých" : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina 1.- 2. december 2005. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - ISBN 80-8069-673-X

AFD04	Manažment udržateľného podnikania na vidieku / Gozora, V.
In: Multifunkčné postavenie a trvalo udržateľný rast poľnohospodárstva a lesníctva : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej rozpravy XXIX. valného zhromaždenia členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, konaného 5. decembra 2006 v Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu v Nitre. - Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2006. - ISBN 978-80-89162-27-7. - S. 89-93

AFD05	Aspekty podnikateľských štruktúr v poľnohospodárskej prvovýrobe na rozvoj vidieka = Share of the business structures in the agricultural primary production on rural development / Jozef Hudák, Patrik Rovný. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/hudak.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 73-78

AFD06	Právna úprava práva a stavby na pozemku vyjadrená v slovenskom právnom poriadku = Legal regulation of construction right in slovak legal order / Lucia Palšová, Kristína Roháčiková. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/palsova.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 165-168

AFD07	Vinohradnícke oblasti a ich vplyv na ekonomiku výroby hrozna = Grape growing areas and their influence on the economy of wine production / František Taliga, Štefan Pekárik. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/taliga.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 207-211

AFD08	Reforma sektoru vína v EÚ = Reform of the EU wine sector / Jana Belicová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika ; dátum posledného prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/belicova.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 14-19

AFD09	Družstvo ako forma podnikania v poľnohospodárstve v podmienkach Slovenska = Cooperatives in Slovakia / Jarmila Lazíková, Anna Bandlerová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/laz-ban.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 127-141

AFD10	Vplyv vlastníckych a nájomných vzťahov na stabilitu podnikania na poľnohospodárskej pôde = The influence of ownership and lease relations to stability of enterprising on agricultural land / Zuzana Ilková. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/ilkova.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 85-88

AFD11	Decentralizácia pravidiel hospodárskej súťaže = Decentralisation of economic competition rules / Ján Medek. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/medek.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 151-155

AFD12	Právne postavenie veriteľa v agropodnikateľských vzťahoch = Legal status of a editor in agroenterprise / Jana Ďurkovičová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/durkovicova.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 39-42

AFD13	Vývojové aspekty priamych platieb poskytovaných v poľnohospodárstve vo väzbe na spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ = Development of direct payments in agriculture in the frame of EU common agricultural policy / Eleonóra Marišová. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/marisova.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 146-150

AFD14	Dopady opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zamestnanosť v poľnohospodárstve v EÚ = The impact of recent Common agricultural policy reform on EU agricultural employment / Ľubica Rumanovská. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/rumanovska.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 180-186

AFD15	Priame platby ako nástroj SPP = Direct payments as a tool of Common agricultural policy / Pavol Schwarcz. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - Spôsob prístupu: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/schwarcz.pdf.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde vo väzbe na rozvoj vidieka [elektronický zdroj] = Enterprise on agricultural land in context of rural development : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račkova dolina, 26.-27. apríla 2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-872-0. - S. 191-194

AFD16	Postavenie a úlohy orgánov územnej samosprávy pri vypracúvaní a využívaní analýzy územia pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí / Stanislav Filip, Monika Hudáková.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 12. medzinárodná vedecká konferencia , 20.- 21. jún 2007. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-702-6. - S. 139-146

AFD17	Prekonávanie hospodárskych a sociálnych disparít na vidieku / Vladimír Gozora.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 12. medzinárodná vedecká konferencia , 20.- 21. jún 2007. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-702-6. - S. 167-172

AFD18	Slovenská republika a bezpečnosť / Eva Harbutová.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 12. medzinárodná vedecká konferencia , 20.- 21. jún 2007. - Žilina : Žilinská univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8070-702-6. - S. 173-178

AFD19	Pôdny uhlík: kritický parameter udržateľného vývoja pôd / Pavol Bielek. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Pôda v modernej informačnej spoločnosti : 1. konferencia Českej pedologickej spoločnosti a Societas pedologica slovaca, zborník príspevkov, Rožnov pod Radhoštěm, 20.-23.8.2007 = Půda v moderní informační společnosti : 1. konference České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca, sborník příspěvků, Rožnov pod Radhoštěm, 20.-23.8.2007 = Soil in modern information society : 1st conference of the Czech soil science society and Societas pedologica slovaca, Rožnov pod Radhoštěm, 20.-23.8.2007 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2008. - ISBN 978-80-89128-44-0. - S. 155-162

AFD20	Možnosti využitia benchmarkingu verejných služieb v podmienkach obcí / Eva Balážová, Viera Papcunová.
In: Ekonomika a riadenie verejnej správy - výzvy pre ďaľší rozvoj : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej Katedrou ekonomických vied v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/2627/05 "Ekonomický systém samospráv v postupovom období do Európskej únie", 24.5.2007, Košice, Teledom. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 2007. - ISBN 978-80-7097-689-0. - S. 30-36

AFD21	Organizačné štruktúry verejnej správy v krajinách Európskej únie = The organization structures of public administration in the EU countries / Eva Harbutová.
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In: Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára, Košice, 22. máj 2007 [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-960-4. - S. 112-116

AFD61	Exaktné prístupy k hodnoteniu miery zaťaženia životného prostredia = Exact approarchs to evaluation of environmental loads rate / Patrik Škultéty, Peter Adamišin, Andrej Vladimirovič Gulakov. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára, Košice, 22. máj 2007 [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-960-4. - S. 126-129

AFD62	Environmentálna analýza rizík a systém ich riadenia = Environmental Risk Analysis and Management System / Patrik Škultéty. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
In: Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : zborník vedeckých prác z medzinárodného vedeckého seminára, Košice, 22. máj 2007 [elektronický zdroj]. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-960-4

AFD63	Current stage of endangered weed species in Slovakia and the ways of their protection / Pavol Eliáš sen.
In: Threatened weedy plant species : book of proceedings from the international scientific conference, Nitra, September 20-21, 2005. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2007. - ISBN 978-80-8069-949-9. - S. 5-14

AFD64	The new red list of Slovak endangered weeds / Pavol Eliáš jun., Pavol Eliáš sen., Tibor Baranec.
In: Threatened weedy plant species : book of proceedings from the international scientific conference, Nitra, September 20-21, 2005. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2007. - ISBN 978-80-8069-949-9. - S. 23-28

AFD65	Arable field margins and stubbles: refugial habitats of endangered weed species / Pavol Eliáš sen.
In: Threatened weedy plant species : book of proceedings from the international scientific conference, Nitra, September 20-21, 2005. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2007. - ISBN 978-80-8069-949-9. - S. 43-49

AFD66	The occurence of rare and threatened weed species in semi-natural xerothermic herbaceous habitats / Alexander Fehér, Jaroslav Košťál, Lýdia Končeková.
In: Threatened weedy plant species : book of proceedings from the international scientific conference, Nitra, September 20-21, 2005. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2007. - ISBN 978-80-8069-949-9. - S. 75-78

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 3

AFG01	Soil organic matter and plant biomass : factors of carbon cycle in nature / Pavol Bielek, Milan Demo.
In: Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminöségért : XLIX. Georgikon Napok, Keszthely 2007. szeptember 20-21 = agri-business for rural development, environment and quality of life : 49th Georgikon Scientific Conference. - Keszthely : Veszprémi egyetem Georgikon mezögazdaság tudományi kar, 2007. - ISBN 978-963-9639-20-1. - S. 17

AFG02	Variety relativity od yield efficiency of short rotation coppice willow (Salix viminalis L) / Milan Demo ; Martin Hauptvogl, Branislav Skladan, Andrea Iványiová.
In: Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminöségért : XLIX. Georgikon Napok, Keszthely 2007. szeptember 20-21 = agri-business for rural development, environment and quality of life : 49th Georgikon Scientific Conference. - Keszthely : Veszprémi egyetem Georgikon mezögazdaság tudományi kar, 2007. - ISBN 978-963-9639-20-1. - S. 19

AFG03	Contribution of US higher education partnership to development of SUA in Nitra / Anna Bandlerová, Dušan Húska, Mikuláš Látečka.
In: Czechs and Slovaks worldwide and their culture [Elektronický zdroj]. - Washington, D.C. : Czechoslovak Society of arts and sciences (SVU), 2006

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Počet záznamov: 1

AFH01	The effectiveness of output of selected public services provided by municipalities / Eva Balážová, Viera Papcunová.
In: Economic theory and practice today and tomorrow II : proceedings of abstracts from the international scientific conference. - Banská Bystica : Matej Bel University in Banská Bystrica, 2007. - ISBN 978-80-8083-203-2. - S. 69

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

BBB01	Majetok obcí II : odpisovanie a oceňovanie obecného majetku / Eva Balážová.
In: Manažment samosprávy. - Bratislava : RAABE, 2007. - ISBN 80-89182-10-0. - S. 1-38

BBB02	Majetok obcí I / Eva Balážová.
In: Manažment samosprávy. - Bratislava : RAABE, 2007. - ISBN 80-89182-10-0. - S. 1-32

BBB03	Efektívne spravovanie / Eva Balážová.
In: Verejná politika a miestna samospráva: štyri princípy spravovania : praktická príručka. - Bratislava : Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied, 2006. - ISBN 80-89244-13-0. - S. 97-139

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2

BDF01	Silá a zásobníky na kŕmne zmesi, šroty a zrniny / Ján Mičura, Peter Adamišin.
In: AGROmagazín : mesačník o ekonomike, financiách a legislatíve. - Bratislava : MM Press, 2006. - ISSN 1335-2261. - Roč. 8, č. 8 (2006), s. 11

BDF02	Zalenského zákon o premenlivosti anatomických znakov listov rovnakej rastliny / Pavol Eláš.
In: Biológia, ekológia, chémia. - Bratislava : Expol Pedagogika, 1996-. - ISSN 1335-8960. - Roč. 11, č. 3 (2006), s. 25-28

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2

BED01	Netopiere (Chiroptera) / M. Ceľuch, S. Rezník, M. Ševčík.
In: Krajina Nitry a jej okolia : úvodná etapa výskumu : VEGA 1/1277/04, VEGA 1/2364/05, KEGA 3/3179/05. - Nitra : Fakulta prírodných vied, 2006. - S. 139-142

BED02	Mapovanie a predikcia poľnohospodársko-potravinárskych výskumných kapacít v nových členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách = Mapping and oresight of agricultural and food research capacity in the new Member States and in Candidate countries / Anna Bandlerová, Pavol Schwarcz.
In: Medzinárodné programy EÚ na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre : odborný seminár - 23.2.2007. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - ISBN 978-80-8069-944-4. - S. 16-17

Skupina X – Nezaradené kategórie, ktoré nevyžaduje MŠ SR
Počet záznamov: 19

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (1)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (10)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (4)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (4)

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Počet záznamov: 1

AGI01	Sociálno-ekonomické zmeny na slovenskom vidieku v období transformácie do Európskej únie : záverečná správa výskumného projektu VEGA 1/1264/04 / Anna Belajová, Mária Fáziková, Jana Jarábková, Viera Papcunová, Peter Lacina, Eva Balážová, Jela Tvrdoňová, Ondrej Hronec, Michaela Mitašíková, Zuzana Korcová, Beáta Stehlíková, Ružena Gabašová, Vladimíra Repková, Iveta Ludvigová, Jozef Porubský, Eva Balážová ml., Miroslav Malárik, Lucia Synčáková, Margaréta Víghová, Ivana Gecíková. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - 37 s. : obr., tab.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 10

DAI01	Vplyv poľnohospodárstva na socio-ekonomický rozvoj vidieckych oblastí : dizertačná práca / Ivana Gecíková ; školiteľ: Anna Belajová. - Nitra : [s.n.], 2006. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.) -- Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2006. - Spôsob prístupu: www.slpk.sk/eldo/autoreferaty/2006/ivana_gecikova.pdf

DAI02	Efektívnosť výkonu verejných služieb zabezpečovaných obcami : dizertačná práca / Eva Balážová ; vedúca práce: Anna Belajová. - [S.l. : s.n.], 2006. - 170 s. : grafy, obr., tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.) -- Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2006

DAI03	Analýza zložiek prostredia a jej vyyužitie pre revitalizáciu problémového regiónu Stredný Zemplín : dizertačná práca / Emília Huttmanová ; vedúci práce: Ondrej Hronec. - [S.l. : s.n.], 2007. - 174 s. : grafy, obr., tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.) -- Slovenská poľnohospodárska univerzita, Košice, 2007

DAI04	Vplyv tranzitného plynovodného systému na produkčný potenciál pôdy a úrody vybraných druhov plodín / Peter Blaško ; vedúci práce: Milan Demo. - [S.l. : s.n.], 2005. - 98 s., [51] s. príl. : 47 tab. - Doktorandská dizertačná práca(PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2005
VP-57324

DAI05	Efektívnosť vybraných organizačno-právnych foriem podnikania v poľnohospodárstve / Slávka Molčanyiová ; školiteľ: Jozef Hudák. - [S.l. : s.n.], 2005. - 170 s. : 6 grafov, príl., 51 tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2005
VP-57317

DAI06	Vlastnícke a užívacie vzťahy k poľnohospodárskej pôde a ich vplyv na rozvoj vidieka / Ľubica Rumanovská ; školiteľ: Anna Bandlerová. - [S.l. : s.n.], 2005. - 159 s., [7] s. príl. : 22 grafov, 5 obr., 15 tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2005
VP-57329

DAI07	Bankrot a vyrovnanie z pohľadu transformácie slovenského poľnohospodárstva / Jozef Gaisbacher ; školiteľka: Anna Bandlerová. - [S.l. : s.n.], 2005. - 119 s., [15] s. príl. : 13 grafov, 13 tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2005

DAI08	Hodnotenie invázneho potenciálu introdukovaných druhov rastlín / Jana Mooschová, rod. Lisyová ; vedúci práce: Pavol Eliáš. - [S.l. : s.n.], 2006. - 182 s., [47] s. príl. : 100 obr., 61 tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Slovenská poľnohosodárska univerzita, Nitra, 2006
VP-57355

DAI09	Vplyv obchodovania s cennými papiermi na ekonomiku poľnohospodárskych subjektov / Pavol Schwarz ; vedúci práce: Imrich Okenka. - [S.l. : s.n.], 2005. - 110 s., 4 príl. : 10 grafov, 2 obr.,  5 sch., 39 tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, 2005
VP-57362

DAI10	Štrukturálne zmeny podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve v krajinách V4 / Jarmila Lazíková ; školiteľ: Anna Bandlerová. - [S.l. : s.n.], 2006. - 151 s., 9 príl. : 46 grafov, 2 obr., 47 tab. - Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Slovenská poľnohospodárska univezita, Nitra, 2006
VP-57376

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 4

EDI01	Komunálna ekonomika a politika / recenzovala: Viera Papcunová.
In: Obecné noviny : týždenník miest a obcí. - Bratislava : Inprost s.r.o., 1991-. - ISSN 1335-650X. - Roč. 17, č. 41 (9.9.2007), s. 12.
Recenzia na: Komunálna ekonomika  a politika. - Bratislava : Vydavateľstvo  EKONÓM, 2007

EDI02	Cestovný ruch a samospráva / recenzovala: Ivana Gecíková.
In: Obecné noviny : týždenník miest a obcí. - Bratislava : Inprost s.r.o., 1991-. - ISSN 1335-650X. - Roč. 17, č. 41 (9.9.2007), s. 13.
Recenzia na: Cestovný ruch a samospráva. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007

EDI03	Recept na vidiecky cestovný ruch / Ivana Gecíková.
In: Verejná správa : dvojtýždenník vlády SR. - Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 1990-. - ISSN 1335-7883. - Roč. 62, č. 22 (2007), s. 30.
Recenzia na: Cestovný ruch a samospráva. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007

EDI04	Manažment samosprávy / recenzovala: Ivana Gecíková.
In: Obecné noviny : týždenník miest a obcí. - Bratislava : Inprost s.r.o., 1991-. - ISSN 1335-650X. - Roč. XVIII, č. 31 (29. júl 2008), s. 9.
Recenzia na: Manažment samospráv. - Žilina : MUNICIPALIA, 2008

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII01	Ekológia na druhú : Eureco 2008 v Nemecku / Pavol Eliáš st.
In: Poľnohospodár. - Nitra : Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, 1956-. - ISSN 1336-2909. - Roč. 51, č. 2  (6.10.2006), s. [2]

GII02	Ekológia na druhú : Dve striebra z Ria / Pavol Eliáš st.
In: Poľnohospodár. - Nitra : Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, 1956-. - ISSN 1336-2909. - Roč. 51, č. 2  (6.10.2006), s. [2]

GII03	Ochrana biodiverzity / Pavol Eliáš st.
In: Poľnohospodár. - Nitra : Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, 1956-. - ISSN 1336-2909. - Roč. 51, č. 4  (3.11.2006), s. [2]

GII04	Program Baltskej univerzity po novom / Pavol Eliáš st.
In: Poľnohospodár. - Nitra : Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, 1956-. - ISSN 1336-2909. - Roč. 51, č. 6  (1.12. 2006), s. [2]


Súčet spolu – všetky skupiny A1, A2, B, C, X (165)

