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33 zákonov riešenia konfliktov 

Robert Greene 
 

Autor vychádza zo skvelej znalosti ľudskej povahy aj potrieb dnešnej doby. 
V 33 kapitolách predkladá stratégie a kľúčové zručnosti, ktoré vedú k 
úspechu a sile. Tie podkladá citátmi osobností, ktoré sa stali v dejinách 
známymi úspešnými dobyvateľmi či vojnovými stratégmi, ako napríklad 
Napoleon či Winston Churchill, najviac však cituje zo starého čínskeho 
diela    Umění války od Sun-c’ (4. st. pr. n. l.). 
 

 
 

 
5 spôsobov, ako povedať milujem ťa 

Massimo Chieruzzi, Roberta Carta 
 
Praktická kniha, ktorá pracuje na dvojkoľaji múdrosti neba i zeme, 
ukazuje kroky po ceste, ktorá sa síce rozvíja na zemi, ale v uzmierenej 
láske dvojice vydáva vôňu večnosti. 
 
 
 

 
Ako zvládnuť stres: Účinné metódy na pohodový život 

Frank Ritter 
 

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí sťažuje na stres. Je toxický pre telo aj 
myseľ, a preto predstavuje veľké nebezpečenstvo pre naše zdravie. Nastal 
čas, aby sme sa ho zbavili raz a navždy. No ako to urobiť? 
Bývalý športovec Frank Ritter vo svojej knihe Ako zvládnuť stres radí 
všetkým, ktorí dlhodobo bojujú s týmto problémom.  
 

 
 
 

Aktivity v materskej škole - exkurzie, výlety, vychádzky 
Iveta Feketeová 

 
Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými 
právnymi predpismi a upozorní na všetky povinnosti a dokumentáciu 
súvisiacu s organizovaním školských aktivít v materskej škole. 
 



Aktivujte svou psychickou odolnost 
    Zvládání životních výzev 

Stephanie Azri 
 

Autorka predstavuje 12 základných zručností, ktoré potrebujeme na 
aktiváciu svojej psychickej odolnosti. V každej kapitole nájdete okrem 
krátkeho popisu danej schopnosti aj rôzne cvičenia, aktivity a samozrejme 
tiež príklady zo života ľudí, ktorí prechádzali niečím podobným ako vy. Každá 
zručnosť v sebe spája techniky známe z kognitívno-behaviorálnej terapie, 
pozitívnej psychológie a intervencie zamerané na riešenie. 
Knihu uvítajú ľudia so záujmom o tému psychickej odolnosti a zvládania   
životných výziev. 

 
 
 
 

 
Existencia medzi konfliktom a ľudskosťou 

Filozofia existencie a konzervatívna revolúcia 
Peter Šajda 

 
 
Cieľom knihy je filozoficky preskúmať dynamiku vzniku a priebehu 
konfliktu a poukázať na to, ako môže konflikt deeskalovať na základe 
uvedomelého uchopenia vlastnej existencie. Kľúčovú rolu v tomto procese 
zohráva princíp ľudskosti.  
 
 
 
 
 
 

               Hlbšie než slová 
David Steindl Rast 

 
V roku 2018 vyšiel slovenský preklad jeho knihy Vďačnosť- srdce modlitby, 
ktorá oslovila množstvo slovenských čitateľov a aj na ich popud vychádza 
kniha Hlbšie než slová, v ktorej autor rozoberá jednotlivé články 
najstaršieho kresťanského vyznania viery z pohľadu viery univerzálnej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Manuál hravého rodiče 
             Alžběta Hlásková 

 
V knižke nájdete 200 konkrétnych tipov pre rodičov, starých rodičov, tety, 
strýkov, pestúnky alebo pedagógov, ako pomocou drobných hravých 
nápadov deti idú ochotne spinkať, umývať sa alebo na prechádzku. Knižka 
je zoradená podľa tém, ktoré rodičia alebo vychovávatelia potrebujú s 
deťmi zvládnuť. A navyše sú v nej skvelé ilustrácie Martina Rybářa! 

 
 

Perfektně skrytá deprese 
Margaret Robinson Rutherford 

 
Tento sprievodca pomôže rozpoznať perfekcionizmus, identifikovať 
deštruktívne myšlienkové scenáre, objavíte vďaka nemu mocné stratégie 
zvládania nepríjemných pocitov, a čo je najdôležitejšie, zistíte, že keď si 
poviete o pomoc, nebude to známka slabosti, ale sily. Autorkine príbehy sú 
opreté o roky práce s ľuďmi s depresiou a so vzťahovými problémami, 
schopnosť pútavo a zrozumiteľne písať predvádza aj na svojom blogu či 
facebooku a pri tvorbe podcastov s tematikou perfektne skryté depresie. 

 
 
 

Profesionalita, ctnosti a etika povolání 
Ondřej Fischer 

 
Profesionalita ako všeobecne používaný pojem je svojho druhu výzvou pre 
pracovníkov a organizácie v pomáhajúcich profesiách aj pre profesijnú 
etiku ako odbor. Autor spočiatku poukazuje na niektoré nevýhody 
všeobecne chápaného profesionalizmu v porovnaní s dôrazom na 
osobnostné kvality profesionála v duchu etiky sociálnej práce Sarah 
Banksovej. Tieto aristotelsky inšpirované profesné cnosti potom prepája 
so zaujímavými rysmi kresťansky chápaného povolania a predstavuje 
hlbšie poňatie profesionality, ktoré skôr vystihuje požiadavky 
pomáhajúcich profesií a diakonické a charitatívne práce. 
 
 

 
         Příčiny (ne)úspěchu na vysoké škole 

Kubíková Kateřina, Boháčová Aneta,... 
 

Publikácia sa venuje problematike (ne)úspešnosti študentov na vysokých 
školách, a to najmä z pohľadu sociálno-psychologického a osobnostného. 
Zmapované sú predovšetkým tie faktory, ktoré vyplývajú zo študentovej 
osobnosti, z jeho predchádzajúcej študijnej skúsenosti a zo sociálneho 
pozadia. Ústredná pozornosť je venovaná motivácii na štúdium na vysokej 
škole a jej vplyvu na študijný  

 



Sociální dovednosti v mateřské škole 
Aktivity k minimalizaci nevhodného chování v předškolním 

věku a posilování sociálních dovedností 
               Michalová Zdeňka, Kratochvílová Alžběta 

 
Publikácia je ojedinelou premyslenou metodikou s množstvom hier a techník 
určených na rozvoj sociálnych zručností predovšetkým detí predškolského 
veku, poprípade aj raného školského. Cieľom autoriek je deťom 
sprostredkovať zásady prosociálneho jednania a doviesť ich k ich 
vedomému používaniu v kontakte s druhými ľuďmi. Kniha obsahuje 
konkrétne techniky na sebareguláciu správania. 
 
 
 

Stárnutí jako výzva a všechny odstíny šedi 
Cyril Höschl, Richard Rokyta 

 
Kniha prináša výber pozoruhodných prednášok, ktoré zazneli na celoštátnych 
kongresoch Českej lekárskej akadémie konaných v Mariánskych Lázních ešte 
pred pandémiou COVID-19 (v rokoch 2018 a 2019). Nosným témami sú 
staroba a starnutie a otázky týkajúce sa krvi. Kniha je rozdelená do častí, ktoré 
sú zamerané na etiku, vakcináciu, liečbu opuchov, tromboembóliu, kardiológiu, 
neurochirurgiu, liečbu bolesti, osteoporózu, výživu, diabetes, lekárske využitie 
kanabinoidov a urgentnú medicínu. 
 

 
 

                                     Vývojová psychologie 
2. aktualizované vydání 

Langmeier Josef, Krejčířová Dana 
 

Obsahuje ucelený teoretický základ odboru, a je preto už dlhé roky 
základnou učebnicou pre študentov na vysokých školách a študijným 
materiálom pre záujemcov z radov psychológov, pedagógov, pediatrov, 
ale aj zainteresovaných laikov. Štvrté vydanie je však v mnohom 
aktualizované a doplnené o novšie informácie. Rozšírené sú najmä 
kapitoly vzťahujúce sa na obdobie vývoja v dospelom veku. 
 
 

Umění naslouchat 
O co přicházíte a proč na tom záleží 

Kate Murphy 
 

Murphy v tejto fascinujúcej a často vtipnej knihe vysvetľuje, prečo 
nepočúvame, čo to s nami robí a ako môžeme tento trend zvrátiť. 
Ľudsky podáva psychologickú, neurovedeckú a sociologickú diskusiu na 
tému počúvania a zároveň nás zoznamuje so skutočnými odborníkmi. 
                                         



 
Hlbšie než slová 

         Steindl-Rast David 
 

Benediktín David Steindl Rast (*12. júl 1926, Viedeň), vo svete známy ako 
Brother David, si získal medzinárodné uznanie za aktívne rozvíjanie dialógu 
medzi náboženstvami a vzťahu medzi vedou a vierou. Brat David stál pri 
zakladaní medzinárodnej siete www.gratefulness.org, ktorá spája milióny ľudí z 
celého sveta zaujímajúcich sa o vďačnosť ako o silu, ktorá dokáže premieňať 
životy jednotlivcov i spoločnosti. 
 
 
 
 

Logopédia včas - otázky a odpovede 
Pečarková Jana 

 
Prináša odpovede na 125 otázok, ktoré vás trápia, alebo ktoré ešte len prídu. 
Odpovedá na konkrétne už diagnostikované problémy, ale dáva návody aj 
tým rodičom, ktorí ešte len návštevu logopéda zvažujú. 

 
 
 

 
Studují spolu 

Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty 
kombinovaných studií a možnosti jeho podpory 

Brücknerová Karla 
 

Vzájomné učenie, teda učenie medzi spolupracovníkmi, priateľmi, spolužiakmi 
či kolegami, má potenciál rozvíjať kognitívne i sociálne zručnosti a mužov 
prispievať k pocitu životného naplnenia. Približne od 90. rokov 20. storočia 
preto mnohé zahraničné univerzity hľadajú cesty, ako podporou vzájomného 
učenia sa medzi študentmi zlepšiť výučbu, zvýšiť spokojnosť študentov so 
štúdiom a znížiť študijnú neúspešnosť. 
 
 
 
 

Eutanazie a dobrý život 
David Černý 

  
 
Eutanázia predstavuje mimoriadne aktuálnu tému súčasnej odbornej 
diskusie. Existuje celý rad argumentov pre alebo proti morálnej prípustnosti 
tohto opatrenia na konci života, chýba im však konceptuálna jednota. Táto 
monografia pristupuje k problematike usmrcovania pacientov zo súcitu 
úplne odlišne. 



Matematika pro bystré a nadané žáky 
Kolektív autorov 

 
Kniha je určená všetkým učiteľom, rodičom alebo starým rodičom, ktorí 
majú vo svojom okolí matematicky nadané či šikovné dieťa a potrebujú 
získať inšpiráciu na tvorenie ďalších úloh pre rozvoj nádejného 
matematika. Tím autoriek z Katedry matematiky Pedagogickej fakulty 
Masarykovej univerzity vo svojej publikácii využil svoje dlhoročné 
skúsenosti s prípravou podkladov pre nadané deti; pre pedagógov sú  
veľmi cenné škály pre identifikáciu nadania. 
 


