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Autor Názov Vydavateľ/Počet strán Krátky popis 

 Oratórium sv. Filipa Neriho – 

duchovná cesta. 

The Oratory of Saint Philip Neri 

– Spiritual Path. 

Košice : Seminár sv. Karola 

Boromejského. 

I. vydanie / 138 s. 

Sv. Filip Neri a kongregácia 

oratória, filipiánska duchovnosť. 

Belák, Blažej Didaktické minimum. (Poézia). Košice : Verbum, 2006. 

I. vydanie /116 s. 
Poézia autora – lyrika, epika, 

liturgika. 

Dráb, Pavol – Macák, Dominik 

(ed.) 

Vybrané teologické témy 

medzinárodného ekumenického 

dialógu. Zborník z vedeckej 

konferencie, Košice 28. máj 2009. 

Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2009. 86 s. 

 

Prognóza ekumenizmu, 

ekumenické hnutie. 

Jurko, Jozef – Macák, Dominik 

(ed.) 

Kňaz Jozef Hreško - verný 

v službe. Zborník z vedeckej 

konferencie, Košice 10. jún 2009. 

Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2009. 88 s. 

 

Prierez životnou cestou 

a spomienky na kňaza. 

Jurko, Jozef – Macák, Dominik 

(ed.) 

Pokoncilový vývoj liturgie 

v arcidiecéze Košice.  

Zborník z vedeckej konferencie, 

Košice 2. jún 2009. 

Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2009. 86 s. 

 

Liturgická obnova s jej aplikáciou 

v Košickej arcidiecéze, religiozita 

rómskeho etnika, pokoncilový 

vývoj Liturgie hodín. 
Macák, Dominik Ekumenický schematizmus. Košice-Myslava : TypoPress, 2009. 

I. vydanie / 267 s. 

Náboženská situácia na Slovensku 

a štatistiky k roku 2001. 
Macák, Dominik Social Aspects of Mass Media and 

Influence on Human Personality. 

Praha : Nové Město, 2010. 80 s. Médiá v súčasnosti a ich 

spoločenské poslanie. 

 

Publikačné novinky TF 

Na publikácie poskytujeme zľavu 25% študentom TF a členom Knižnice TF 

 
Autor Názov Vydavateľ/Počet strán Cena Krátky popis  

Fotta, Peter Metafyzika Prešov : VMV, 2015. 280 s. 10,- Metafyzika ako typ realistickej filozofie a jej koncepcia. 
Genčúrová, Gabriela Židovská a kresťanská 

náboženská vzdelanosť. Prvé 

obdobie kresťanského staroveku. 

Prešov : Michal Vaško – 

Vydavateľstvo, 2015. 

I. vydanie / 157 s. 

4,60 Priblíženie charakteru vzdelanosti v oboch oblastiach a ich 

dejinnej cesty, prehľad počiatkov náboženskej vzdelanosti 

v kontexte súčasných pedagogických vied.  

Genčúrová, Gabriela Interaktivita vo vyučovacom 

procese na vysokých školách. 

Ružomberok : Verbum, 2017. 62 s. 5,- Praktické využitie  interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 

s modelovou ukážkou prednášky. 



Príloha: Metodika práce 

s didaktickým softvérom. 

Juhás, Vladimír Kirche zwischen Ontologie und 

Geschichte. 

Brno : Tribun EU, 2016. 

I. Auflage / 119 s. 

2,60 Ekleziológia, Leonardo Boff, Hans Küng. 

Kucharčík, Richard Kríza manželstva v kultúrnom 

kontexte sociálnej revolúcie. 

Verbum : Ružomberok, 2016. 77 s. 3,60 Kríza prirodzeného modelu manželstva a jej historický vývoj,  

diskriminácia manželstva a jeho hodnôt, oslabenie jeho kultúry. 
Lešková, Lýdia Supervision - modern method of 

social work and its application in 

practical use. 

Brno : Tribun, 2017.  163 s. 6,- Supervízia v sociálnej práci, jej model a praktická aplikácia, jej 

kvalitatívny výskum v košickom regióne. 

Lapko, Róbert The Good News of the Family. 

Theological and pastoral 

applications.  

Brno : Tribun EU, 2017. 167 s. 7,- Duchovné sprevádzanie rodiny počas liturgického roka – 

príhovory. 

Lojan, Radoslav The Art of Being Fully Present to 

the Dying Patient in Palliative 

Care. 

Brno : Tribun EU, 2015. 

I. edition / 260 s. 

6,- Paliatívna starostlivosť – historický vývoj a jej súčasné 

praktické a náboženské dimenzie. 

Terek, Jozef a kol. Enviromentalistika inak. Prešov : Bookman s.r.o., 2015. 

I. edition / 164 s. 

4,- Pojem a definícia ekológie a enviromentalistiky, problematika 

životného prostredia, teológia stvorenia a ekológia, hlbinná 

ekológia, životné prostredie v ideových systémoch, 

enviromentálna etika. 

Lešková, Lýdia (ed.) Inovačné metódy a pastoračné 

výzvy pre prácu s rodinou 

a odkaz bl. Sáry Salkaházi. 

Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. 

Ružomberok : Verbum, 2016. 274 

s. 
8,- Práca s rodinou, komunitné centrá a pastoračné aktivity, 

rodinná mediácia, rodinné špecifiká – zo mierajúci, zdravotne 

znevýhodnení  členovia v rodine... 

Šuľová, Michaela (ed.) Človek s duševnou poruchou ako 

klient sociálnej práce. Zborník 

z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. 

Ružomberok : Verbum, 2017. 316 

s. 
8,- Osoby s duševnými ochoreniami – výskum, starostlivosť, 

sociálne organizácie, občianske združenia, náboženský život. 

Lešková, Lýdia a kol. Efektívna výučba sociálnoprávnej 

ochrany na prahu 21. storočia. 

Prešov : VMV, 2015. 408 s. 7,- Možnosti pomoci súčasnej rodine, dieťa a rodina v kontexte 

sociálnoprávnej ochrany, možnosti pomoci občanom vyššieho 

veku, sociálne služby, kompenzačné peňažné príspevky, 

možnosti pomoci rizikovým skupinám, charitatívna činnosť, 

dobrovoľníctvo, komunitná práca, projektová edukácia 

a aktivizujúce metódy vyučovania v danom predmete a ich 

praktická aplikácia. 

Lešková, Lýdia (ed.) Profesia sociálneho pracovníka a 

postoje spoločnosti versus 

profesia bl. Sáry Salkaházi. 

Zborník z medzinárodnej 

Ružomberok : Verbum, 2017. 301 

s. 
6,- Paralely sociálnej práce bl. Sáry a sociálnych pracovníkov 

v súčasnosti, roly, postavenie a etika soc. pracovníka, výkon 

jeho profesie v praxi a celoživotné vzdelávanie. 



vedeckej konferencie. 

 

Ďalšie publikácie v ponuke 

Na publikácie poskytujeme zľavu 25% študentom TF a členom Knižnice TF 

 
Autor Názov Vydavateľ/Počet strán Cena Krátky popis  

Teológia a pedagogika     

Dráb, Pavol Dialógy Cirkvi. Košice : Seminár sv. Karola 

Boromejského, 2005. 115 s. 

1,-  Monografia o dialógoch cirkvi u Pavla VI. a v Dokumentoch 

DVK. 
Hišem, Cyril Administrácia abovského 

archidiakonátu Košickej diecézy 

v rokoch 1804 – 1918. 

Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2009. 

I. vydanie / 224 s.  

3,-  Spoločensko-náboženská situácia, farnosti dekanátov 

a personálie kňazov archidiakonátu. 

Hišem, Cyril Teologické vzdelávanie a výchova 

v Košiciach. 

Košická univerzita 1657. 

Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2009. 

I. vydanie / 230 s. 

6,- Spoločensko-náboženská situácia, výchova a vzdelávanie 

kňazov, Košická univerzita, Mariánske kongregácie. 

Hvozdík, Stanislav a kol. Rámce a roviny pastorálnej 

psychológie. 

Košice : Seminár sv. Karola 

Boromejského, 2004. 

II. doplnené vydanie / 384 s. 

3,- Všeobecné a špeciálne otázky pastorálnej psychológie. 

Jenčo,  

Ján 

Aplikácia projektovej edukácie 

v náboženskom vyučovaní detí 

predškolského veku. 

Košice : Vienala, 2009. 

I. vydanie / 124 s.  

3,- Dieťa – emocionálny, morálny a duchovný vývin, teoretické 

východiská projektovej edukácie a jej aplikácia v NV. 

Jenčo, Ján (ed.) Inovačné vyučovacie metódy. 

Zborník z katecheticko-

pedagogickej vedeckej 

konferencie. 

Prešov : Michal Vaško 

Vydavateľstvo, 2013. 

I. vydanie / 118 s. 

3,20 Využitie filmovej produkcie, efektivita máp mysle, inovatívne 

metódy v edukačnom procese. 

Jenčo, Ján (ed.) Kvalita výučby náboženskej 

výchovy. 

Zborník z katecheticko-

pedagogickej vedeckej 

konferencie. 

Prešov : Michal Vaško 

Vydavateľstvo, 2012. 

I. vydanie / 147 s. 

3,20 Moderné didaktické prostriedky, projektová edukácia, kritické 

myslenie pedagógov, nové poňatie predmetu NV, IKT vo 

vzdelávaní. 

Juhás, Vladimír (ed.) Dejinnosť teológie. 

Zborník. 

Košice : Vienala, 2009. 

1. vydanie / 135 s.  

1,60 Dejinnosť teológie v historickom kontexte (dogmy, koncily, 

ekumena). 
Konferencia biskupov Slovenska Základná zmluva medzi Svätou 

stolicou a Slovenskou republikou 

s komentárom. 

Bratislava : Lúč, 2001. 

I. vydanie / 140 s. 

3,- Upravuje právne vzťahy medzi Cirkvou a štátom na Slovensku. 

Konečný, Anton Verzikuly v novej tvorbe 

omšových spevov. 

Košice : Seminár sv. Karola 

Boromejského, 2007. 

3,- Určené tvorcom liturgického spevníka, aj celebrantom 

a organistom pre liturgicky správny a tvorivý výber spevov sv. 



I. vydanie / 120 s. omše. 

Lenčiš, Štefan Drugetovci a ich vzťah ku 

Katolíckej Cirkvi. 

Ružomberok : Katolícka univerzita, 

2009. 

I. vydanie / 148 s. 

3,- Práca z oblosti genealógie šľachtických rodov v kontexte 

dobových nábožensko-spoločenských pomerov. 

Šmidriak, Ondrej Pastorácia s dôrazom na 

spoločenstvo a evanjelizáciu 

... trápenie individualistov alebo 

vytváranie spoločenstva? 

Ružomberok : Verbum, 2012. 254 

s. 

5,- Obnova pastorácie a jej aspekty, obnova pastorácie vo farnosti, 

formácia pastoračných spolupracovníkov, evanjelizácia 

a ohlasovanie. 

Šmidriak, Ondrej Pastoračná spolupráca kňazov 

a laikov. 

... utópia alebo reálna vízia? 

Ružomberok : Verbum, 2012. 243 

s. 

5,- Teologicko-pastorálna analýza a praktické impulzy: vedenie 

spoločenstva, delegovanie úloh na laikov, spolupráca 

s pastoračnou radou... 

Tomka, Ferenc Sviatostná pastorácia a „nová 

evanjelizácia“. 

Košice : Vienala, 2009. 

I. Vydanie / 203 s. 

5,-  

Lešková, Lýdia (ed.) Nové prístupy k riešeniu 

penitenciárnej 

a postpenitenciárnej 

starostlivosti. 

Zborník z vedeckej konferencie. 

Prešov : Michal Vaško – 

Vydavateľstvo, 2011. 

I. vydanie / 190 s. 

3,- Teoretické dôvody penitenciárnej starostlivosť a jej prax 

všeobecne a v kontexte starostlivosti o odsúdených. 

Duchovné čítanie     
Fabian, Anton Vydarený život I.  

Zamyslenia inšpirované 

evanjeliom. 

Prešov : Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2010. 

I. vydanie / 368 s. 

10,- Kniha zamyslení a homílií. 

Fabian, Anton Vydarený život II.  

Zamyslenia inšpirované 

evanjeliom. 

Prešov : Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2011. 

I. vydanie / 376 s.  

10,- Kniha zamyslení a homílií. 

Fabian, Anton Vydarený život III. 

Zamyslenia inšpirované 

evanjeliom. 

Prešov : Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2012. 

I. vydanie / 377 s.  

10,- Kniha zamyslení a homílií. 

Fabian, Anton – Chalupa, Július Studňa a pavučina I. 

Úvahy inšpirované evanjeliom. 

Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2016. 

I. vydanie / 349 s. 

10,- Kniha zamyslení a homílií. 

Sociálna práca a zdravotníctvo     
 Plánovanie manželstva a 

rodičovstva v postojoch 

vysokoškolákov. 

Prešov : Michal Vaško – 

Vydavateľstvo, 2016. 138 s. 

3,60 Výsledky prieskumu: Postoje k manželstvu a rodičovstvu. 

Sociologický prieskum ako východisková báza na vytvorenie 

komplexných multimediálnych učebných materiálov k 

predmetom Sociálna práca – Manželské a rodinné poradenstvo. 
Lešková, Lýdia (ed.) Feder dživipen – lepší život. 

Zborník z vedeckej konferencie. 

Košice : Vienala, 2010. 120 s. 3,60 Rómska problematika, saleziánska pastorácia, komunitná práca 

s Rómami, finančná podpora z fondov EÚ, spiritualitá Rómov, 

problematika adopcie rómskych detí. 



Fabian, Anton – Lešková, Lýdia 

(ed.) 

Možnosti využitia 

multimediálnych učebných 

materiálov o manželstve a rodine 

pre sociálnu prácu. 

Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Košice, 26. 

september 2014. 

Prešov : Michal Vaško – 

Vydavateľstvo, 2014. 

I. vydanie / 174 s. 

5,- Multimediálne prostriedky a ich využitie vo vyučovaní. 

Lešková, Lýdia (ed.) Sanácia rodiny ako teoretický 

a praktický problém. 

Zborník z vedeckej konferencie. 

Košice : Vienala, 2011. 

I. vydanie / 229 s. 

 

3,60 Kríza rodiny, formy pomoci. 

Lešková, Lýdia (ed.) Svet, život a problémy ľudí 

s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. 

Košice : Vienala, 2011. 

I. vydanie / 204 s. 

4,- Práca, rehabilitácia, kompenzácia, projekty, špecifiká edukácie, 

sociálne zariadenia. 

Lešková, Lýdia (ed.) Zrkadlenie ťažkého zdravotného 

postihnutia v modernej 

kresťanskej vede a umení. 

Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Košice 27. 

februára 2012. 

Prešov : Michal Vaško – 

Vydavateľstvo, 2012. 

I. vydanie / 300 s. 

5,- Tvorivý charakter utrpenia, lekárska etika, formy kompenzácií, 

sociálna pomoc, zamestnanie, spiritualita. 

Lešková, Lýdia (ed.) Zasvätení a poslaní pre sociálne 

služby a odkaz bl. Sáry Salkházi. 

Zborník z vedeckej konferencie 

s medzinárodnou účasťou. 9. 

ročník. 

Prešov : Michal Vaško – 

Vydavateľstvo, 2015. 

I. vydanie / 334 s. 

6,- Sociálna práca v dnešnej spoločnosti, etický kódex, kresťanská 

sociálna láska, preventívne opatrenia, poradenstvo, humánne 

východiská sociálnej práce, sloboda sociálneho myslenia. 

Lešková, Lýdia (ed.) Kresťanstvo vo vede, veda 

v kresťanstve. Teologické 

a sociálno-právne paradigmy. 

Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. 

Prešov : Michal Vaško – 

Vydavateľstvo, 2011. 

I. vydanie / 268 s. 

6,- Sociálna práca, náboženstvo. 

Lešková, Lýdia, (ed.) Dobrovoľníctvo, solidarita 

a pomoc chudobným. 

Zborník z vedeckej konferencie. 

Košice : Vienala, 2010. 

I. vydanie / 200 s. 

4,- Fenomén chudoby, dobrovoľníctvo, komunitný rozvoj, 

dôstojnosť ľudskej osoby, sociálne dobro a zodpovednosť, 

solidarita. 
Uháľ,  

Martin (ed.) 

Etika a sociální odezvy 

v společnosti. Sborník. 

Tišnov : Sursum, 2010. 

I. vydání / 128 s. 

2,- Sociálne témy. 

 


