OCHRANA ŽIVOTA PRO LIFE
1. Dumont, G.F Kronova hostina : Sociálno-demografický vývoj Európy / Gérard-Francois
Dumont ; [Z franc. přel. ] Viera Ďuricová, Adriana Alexyová. - 1. vyd. - Bratislava : Charis,
1995. - 126 s. - ISBN 80-88743-05-2.
Európa, sociológia, demografia, vývoj sociálno-demografický, 20. stor., štúdie
30/DUM
5 ks
2. Tinák, Benjamín
Nechaj žiť - nechaj umrieť / Benjamín Tinák. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius,
1999. - 114 s. - ISBN 80-7140-190-0
eutanázia, etické hľadisko
17/TIN
1 ks
3. Kováčik, Branislav
Právo na život : eutanázia : interrupcia : trest smrti / Ján Kováčik. - 2., nezmen. vyd. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave, 2002. - 42 s. - ISBN 80-8052-137-9
eutanázia, interrupcia, tresty smrti, právne aspekty, príručky
17/KOV
3 ks
4. Farkašová, Katarína
Reprodukčné práva žien : vybrané texty / Katarína Farkašová, Oľga Pietruchová. - 1. vyd. Bratislava : Aliancia žien Slovenska, 2002. - 102 s. - ISBN 80-968545-2-6
Údaj o zost. prevzatý z tir.
ženy, práva žien, interrupcia, antikoncepcia, reprodukčné práva
342/REP
2 ks
5. Mráz, Marian
Špeciálna etika : Bioetika, genetika, gerontológia a tanatológia / Marian Mráz. - 1. vyd. Bratislava, 1997. - 99 s.
etika špeciálna, bioetika, genetika etická, etická gerontológia, tanatológia
17/MRÁ
1 ks
6. Miriam, prečo plačeš? : utrpenie žien po potrate / [Z nem. přel. ] Ján Bernadič ; Red.
Blažej Belák. - 1. vyd. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1998. - 151 s. - ISBN 80-7162-242-2
interrupcia, následky psychické, hľadisko morálne, úvahy
17/MIR
3 ks

7. Encyklika pápeža Jána Pavla II. biskupom, kňazom a diakonom, rehoľníkom a
rehoľníčkam, veriacim laikom a všetkým ľuďom dobrej vôle o hodnote a nenarušiteľnosti
ľudského života = Evangelium vitae / pápež Ján Pavol II.. - [1. vyd.]. - Trnava : Spolok sv.
Vojtecha, 1995. - 195 s. - (Pápežské dokumenty , 11. zv.). - ISBN 80-7162-097-1
Z latinčiny preložila Marta Jedličková
právo na život, ľudský život, hodnota ľudského života, úcta k životu, Katolícka cirkev.Pápež
(1978-2005: Ján Pavol II.), encykliky, Evanjelium vitae (encyklika), Ján Pavol II. pápež,
1920-2005
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
26/ENC
1 ks

8. The Gospel of life = Evangelium Vitae : to the bishops priests and deacons men and
women religious lay faithful and all people of good will on the value and inviolability of
human life / John Paul II. - [1st ed.]. - Boston : St. Paul Books & Media, [199-]. - 167 s. ISBN 0-8198-3078-X
Evanjelium vitae (encyklika), encykliky, kresťanský život, Katolícka cirkev.Pápež (19782005: Ján Pavol II.), Ján Pavol II. pápež, 1920-2005
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
26/GOS
1 ks
9. Bošmanský, Karol - Rusnák, Anton
Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky / Karol SVD Bošmanský, Anton
Rusnák. - 1. vyd. - Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996. 150 s. - ISBN 80-7142-039-5
lekárska etika, pastorálna medicína, učebnice VŠ
614/BOŠ
10 ks

10. Cappella, Anna
Prirodzená cesta : Billingsova ovulačná metóda / Anna Cappella ; koordinátor vydania Luigi
Turolla. - 1. vyd. - Dolný Kubín : Vydavateľstvo Zrno, 1991. - 48 s. - ISBN 80-900496-0-5
Vydané so súhlasom WOOMB. Svetová organizácia ovulačnej Billingsovej metódy
plodnosť, plodnosť žien, Billingsova ovulačná metóda, ovulačné metódy, ovulácia, príručky
618/CAP
3 ks

11. Billingsová, Evelyn L. - Billings, John J. - Catarinich, Maurice
Atlas Billingsovej ovulačnej metódy : plodnosť a neplodnosť podľa obrazu hlienu / Evelyn L.
Billingsová, John J. Billings, Maurice Catarinich. - 2. vyd. - Trnava : Spolok svätého
Vojtecha, 2001. - 99 s. - ISBN 80-7162-333-4
Z angličtiny prel. Elena Bartošová
plánovanie rodičovstva prirodzené, Billingsova ovulačná metóda, prirodzená antikoncepcia,
metodické príručky
612/BIL
12. Styczen, Tadeusz
Familiaris consortio / Tekst i komentarze Tadeusz Styczen. - 1. vyd. - Lublin : Uydawniet,
1987.
Katolícka cirkev.Pápež (1978-2005: Ján Pavol II.), Ján Pavol II. pápež, 1920-2005
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
2/PAW
1 ks
13. Familiaris consortio : o úkolech křesťanské rodiny v současném světě : apoštolská
adhortace Jana Pavla II. z 22. listopadu 1981 / pápež Ján Pavol II.. - 2. vyd. - Praha : ZVON
české katolické nakladatelství, 1996. - 101 s. - ISBN 80-7113-161-X
Z latinského originálu preložila Terezie Brichtová
kresťanská rodina, kresťanský život, pápežské dokumenty, pápežské listy, r. 1981, Ján Pavol
II. pápež, 1920-2005, Katolícka cirkev.Pápež (1978-2005: Ján Pavol II.)
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
23/FAM
1 ks
14. Shannonová, Marilyn M.
Plodnosť, cykly a výživa : môže stravovanie ovplyvniť vaše menštruačné cykly a vašu
plodnosť? / Marilyn M. Shannonová. - [1. vyd.]. - Zlaté Moravce : Liga pár páru na
Slovensku, [2002]. - 136 s. - ISBN 80-96881-3-7
Z angličtiny prel. M. Fülöpová
Názov originálu: Fertility, cycles and nutrition: can what you eat affect your menstrual cycles
and your fertility?
menštruačný cyklus, poruchy menštruačného cyklu, premenopauza, gravidita, habituálny
potrat, plodnosť žien, plodnosť mužov, výživa človeka, príručky
618/SHA
2 ks

15. Cvičná príručka vyhodnocovania symptotermálnych záznamov podľa pravidiel Ligy pár
páru. - [1. vyd.]. - Zlaté Moravce : Liga pár páru na Slovensku, [2005]. - 43 s.
cvičná príručka ku knihe Príručka symptotermálnej metódy PPR prír. č. 056026
plánované rodičovstvo, symptotermálna metóda, prirodzená antikoncepcia, metodické
príručky
618/PRE
1 ks
16. Predáč, Jozef - Predáčová, Simona
Príručka symptotermálnej metódy PPR : -aby manželské objatie bolo prežívané v slobode a
Láske : pre tých, ktorí predchádzajú počatiu aj pre tých, ktorí sa svojho dieťatka nevedia
dočkať / Jozef Predáč, Simona Predáčová. - 1. vyd. - Zlaté Moravce : Liga pár páru na
Slovensku, 2005. - 108 s. - ISBN 80-969288-4-8
plánované rodičovstvo, symptotermálna metóda, prirodzená antikoncepcia, príručky
618/PRE
1 ks
17. Řehák, Tomáš
Sex - šľahčka na torte / Tomáš Řehák. - 2. vyd. - Zlaté Moravce : Liga pár páru na
Slovensku, 2005. - 32 s. - ISBN 80-969417-2-0
Slovenský preklad: Peter a Zuzana Košťáloví
partnerské vzťahy, mladí ľudia, sex, láska, etické aspekty
613/ŘEH
1 ks
18. Šoltés, Ladislav
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky / Ladislav Šoltés. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská
univerzita Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce, 1996. - 108 s. - ISBN 80-85665-74-3
medicína, lekárska etika, skriptá VŠ
614/ŠOL
8 ks
19. Šoltés, Ladislav
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky / Ladislav Šoltés. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského, 1994. - 104 s. - (Vysokoškolské skriptá). - ISBN 80-223-0687-8
medicína, lekárska etika, skriptá VŠ
614/ŠOL
1 ks

20. Willke, Barbara - Willke, John
Človekom od počatia : potrat - otázky a odpovede / [Z angl. přel. ] Imrich Benický. - 1. vyd. Český Těšín : Katolické nakladateľstvo "COR JESU", 1990. - 318 s.
interrupcia, otázky morálne
17/WIL
5 ks
21. Ochrana života II. a III. : ochrana života od počatia po prirodzenú smrť : zodpovednosť

kresťanov za dostupnosť zdravotníckych služieb / editor: Bohumil Chmelík. - [1. vyd.]. Trnava : Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2002. - 206 s. - (Folia
Universitatis Tyrnaviensis , Vol. 9)
ochrana života, medzinárodné konferencie, zborníky
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Trnava, Slovensko
17/OCHR
5 ks
22. Ochrana života IV. : budovanie spoločnosti pre všetkých : konferencia s medzinárodnou
účasťou / editori: Bohumil Chmelík, Jana Levická. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2003. - 199 s. - (Folia Universitatis Tyrnaviensis ,
Vol. 10). - ISBN 80-89104-44-4
ochrana života, medzinárodné konferencie, zborníky
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Trnava, Slovensko
17/OCHR
5 ks
23. Ochrana života V. : ochrana života v inštitucionálnej starostlivosti : konferencia s
medzinárodnou účasťou / editori: Bohumil Chmelík, Jana Levická. - [1. vyd.]. - Trnava :
Trnavská univerzita Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, 2004. - 149 s. - (Folia
Universitatis Tyrnaviensis , Vol. 11). - ISBN 80-89104-69-X
ochrana života, medzinárodné konferencie, zborníky
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Trnava, Slovensko
17/OCHR
5 ks
24. Ochrana života VI. : Novosti v ochrane života od počatia. VI. / editori Bohumil Chmelík,
Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2006. - 94 s. - (Folia
Universitatis Tyrnaviensis , 12 zv.). - ISBN 80-89104-87-8
ochrana života, zborníky konferencií
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce. Trnava, Slovensko
17/OCHR
5 ks
25. Ochrana života VII. : kultúra života : odkaz Jána Pavla II. pre hnutie ochrany života. VII.
/ Bohumil Chmelík, Jana Boroňová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. - 156 s. - ISBN 978-80-8082-119-7
ochrana života, zborníky konferencií
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce. Trnava, Slovensko
17/OCHR
5 ks

26. Ochrana života VIII. : ľudský život je hodný ochrany od počatia : konferencia s
medzinárodnou účasťou pri príležitosti 15. výročia obnovenia Trnavskej univerzity / editori:

Bohumil Chmelík, Jana Boroňová. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita, 2007. - 150 s. (Folia Universitatis Tyrnaviensis , Vol. XIV.). - ISBN 978-80-8082-181-4
ochrana ľudského života, ochrana života, zborníky konferencií, interrupcia, etické aspekty
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Trnava, Slovensko
17/OCHR
5 ks
27. Ochrana života IX. : "Slúžiť životu: médiá o živote a pre život" : konferencia s
medzinárodnou účasťou / editor: Bohumil Chmelík. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita,
2008. - 158 s. - (Folia Universitatis Tyrnaviensis , Vol. XV.). - ISBN 978-80-8082-241-5
Vydalo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko TU a VEDY, vydavateľstva
SAV
ochrana ľudského života, ochrana života, interrupcia, etické aspekty, zborníky konferencií
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. Trnava, Slovensko
17/OCHR
5 ks
28. Ochrana života XI. : "Čas záchovy stvorenstva, čas záchovy života od počatia" : zborník
konferencie s medzinárodnou účasťou / editor: Bohumil Chmelík. - [1. vyd.]. - Trnava :
Trnavská univerzita v Trnave, 2010. - 1 CD ROM, 189 s. - (Folia Universitatis Tyrnaviensis,
vol. XVII.). - ISBN 978-80-8082-425-9.
ochrana života, ľudský život, bioetika (biotechnológie), eutanázia, interrupcie, ľudské
práva (verejné právo), zborníky konferencií, CD-ROM
17/OCHR

1 ks

29. Palúch, Ivan
Vyber si život : list (nielen) gynekológovi / Ivan Palúch. - [1. vyd.]. - [s.l.], [200-]. - 45 s.
interrupcia, zdravotné následky, etické hľadisko
17/PAL
1 ks

30. Šipr, Květoslav - Šiprová, Helena
Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství / Květoslav Šipr, Helena Šiprová. - 1. vyd. Rosice : Gloria, 1995. - 118 s. - ISBN 80-901834-0-9
plánované rodičovstvo, prirodzená antikoncepcia, prirodzené plánovanie rodičovstva,
príručky
618/ŠIP
3 ks
31. Záznamové tabuľky. - [1. vyd.]. - Zlaté Moravce : Liga pár páru na Slovensku, [200-]. [12 s.]
Tabuľky sú určené na zaznamenávanie symptotermálneho pozorovania príznakov plodnosti

ženy
prirodzená antikoncepcia, teplotná metóda, prirodzené plánovanie rodičovstva, záznamové
tabuľky
618/ZÁZ
1 ks

32. Pavol VI.
Humanae vitae : encyklika najvyššieho veľkňaza Pavla VI. ctihodným bratom patriarchom,
arcibiskupom, biskupom a ostatným miestnym ordinárom, žijúcim v pokoji a v spoločenstve s
apoštolskou stolicou, kňazom a veriacim v Krista na celom katolíckom svete, ako aj všetkým
ľuďom dobrej vôle o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti / pápež Pavol VI.. - 3. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2001. - 40 s. - (Pápežské dokumenty , 40. zväzok). - ISBN
80-7162-342-3
Humanae vitae,encyklika, encykliky, Katolícka cirkev. Pápež.(1897-1978:Pavol VI.),
pôrodnosť, regulovanie pôrodnosti, kresťanské hľadisko
Pavol VI., pápež, 1897-1978
Katolícka cirkev. Pápež.1963-1978:Pavol VI.
26/HUM
4 ks

33. Suaudeau, Jacques
Potrat a eutanázia : zborník prednášok Pápežskej rady pre rodinu / Jacques Suaudeau; [z
franc. orig. prel. Otília Dvorecká]. - 1. vyd. - Bratislava : Serafín, 2002. - 148 s. - (Kultúra
života , 3.). - ISBN 80-88944-54-6
Obsahuje slovník
Názov originálu: Avortement et euthanasie
interrupcia, eutanázia, etické hľadisko, kresťanské hľadisko, zborníky konferencií
Pápežská rada pre rodinu
17/POT
3 ks

34. Suaudeau, Jacques
Umelé oplodnenie : zborník prednášok Pápežskej rady pre rodinu / Jacques Suaudeau; [z
franc. orig. prel. Igor Calpaš]. - 1. vyd. - Bratislava : Serafín, 1999. - 94 s. - (Kultúra života ,
2.). - ISBN 80-88944-12-0
Názov originálu: La fécondation artificielle
umelé oplodnenie, etika, zborníky konferencií
Pápežská rada pre rodinu
618/UME
3 ks
35. Kto uverí mi? : slovenské matky svedčia o potrate / [zostavil Marek Michalčík]. - Vyd. 1.
- Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007. - 102 s. - ISBN 978-80-7165-607-4

Publikácia vyšla v spolupráci s Fórom života, o. z.
interrupcia, psychické traumy, nechcené tehotenstvo, biografické príbehy
618/MICH
2 ks

36. Lepine, Bob
Kresťanský manžel : pohľad Boha na lásku a vzťah k tvojej manželke / Bob Lepine. - 2. vyd.
- Bratislava : Serafín, 2006. - 252 s. - ISBN 80-8081-050-8
Z angl. orig. prel. Kristián Klima
Názov originálu: The Christian husband
manželstvo, manželské vzťahy, kresťanské manželstvo, kresťanské hľadisko
26/LEP
2 ks
37. Vyber si život : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Vyber si život Rajecké
Teplice, Slovensko 23. - 24. marec 2007. - [1. vyd.]. - Rajecké Teplice : Áno pre život, 2007.
- 82 s. - ISBN 978-80-969882-1-1
Zborník bol vydaný v spolupráci s Fórom života
právo na život, ochrana ľudského života, ochrana života, interrupcia, etika, úcta k životu,
zborníky konferencií
Vyber si život. medzinárodná konferencia
17/VYB
1 ks

38. Universal declaration of human rights on protection of life, family, freedom of
conscience and religion / archbishop Francisco-Javier Lozano, Apostolic nuncio in Croatia. [1st ed.]. - Zagreb : Family center, 2008. - 28 s.
ochrana ľudských práv, Všeobecná deklarácia ľudských práv
342/UNI
1 ks
39. Polskie Stowarzyszenie Obronców Zycia Czlowieka
Życiu zawsze TAK! : od poczęcia czlowiek : cywilizacja aborcji : co ty możesz zrobić : ruchy
pro life : z historii. - 6. wyd. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka,
[200-]. - 1 video CD
právo na život, ochrana ľudského života, ochrana života, interrupcia, etika, ľudské práva,
práva detí, úcta k životu, CD (disk)
Polskie Stowarzyszenie Obronców Zycia Czlowieka
17/ZYC
1 ks

40. Slipko, Tadeusz
Hranice života : dilemy súčasnej bioetiky / Tadeusz Slipko. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá
kniha, 1998. - 397 s. - (Cirkev a spoločnosť). - ISBN 80-7141-185-X

Z poľštiny preložil Alojz Capiak
bioetika, kresťanské aspekty, lekárska etika
17/SLI
3 ks
41. Kapeller, Karol - Pospíšilová, Viera
Embryológia človeka : učebnica pre lekárske fakulty / Karol Kapeller, Viera Pospíšilová. - [1.
vyd.]. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2001. - 370 s. - ISBN 80-8063-072-0
embryológia človeka, učebnice VŠ
611/KAP
1 ks
42. Řežábek, Karel
Léčba neplodnosti : příčiny neplodnosti : metody léčby : mimotělní oplodnění : zákony /
Karel Řežábek. - 3., aktual. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 120 s. - (Pro rodiče). ISBN 80-247-1010-2
neplodnosť žien, neplodnosť mužov, terapia, asistovaná reprodukcia, príručky
618/REZ
1 ks
43. Tajomný život dieťaťa pred narodením / Thomas Verny, John Kelly; [Z amer.orig.přel. ]
Libuša Maršálová. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993. - 177
s. - ISBN 80-08-02055-5
deti, prenatálny vývoj, hygiena výživy, hygiena matky, 159/VER

2 ks

44. Meves, Christa
Abeceda šťastného manželstva / Christa Meves. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá kniha, 1999. 101 s. - (Edícia STELLA). - ISBN 80-7141-241-4
Z nemeckého originálu: Ehe-Alphabet, preložila Marta Vyžinkárová
manželstvo, úvahy
17/MEV

4 ks

45. Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Encyklika Centesimus Annus : encyklika najvyššieho veľkňaza Jána Pavla II. ctihodným
bratom v biskupstve, duchovenstvu, rehoľným rodinám, veriacim katolíckej cirkvi a všetkým
ľuďom dobrej vôle k stému výročiu encykliky Rerum Novarum / pápež Ján Pavol II.. - 1. vyd.
- Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1992. - 109 s. - ISBN 80-85198-68-1
Centesimus Annus, encyklika, encykliky, Ján Pavol II. pápež, 1920-2005, Katolícka
cirkev.Pápež (1978-2005: Ján Pavol II.)
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005

Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
23/JAN
2 ks

46. Lev XIII
Encyklika Lva XIII : rerum novarum : o dělnické otázce / Lev XIII. - III. vydání. - Olomouc :
Dominikánská edice Krystal, 1946. - 54 s.
Preložil Bedřich Vašek
Katolícka cirkev.Pápež(1810-1903:Lev XIII.), encykliky
26/ENC
1 ks
47. Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Encyklika Veritatis Splendor : encyklika najvyššieho veľkňaza Jána Pavla II. všetkým
biskupom katolíckej cirkvi o základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti / pápež Ján
Pavol II.. - 1. vyd. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1994. - 180 s.
Veritatis Splendor, encyklika, encykliky, Ján Pavol II. pápež, 1920-2005
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
23/JAN
1 ks
48. Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Redemptor hominis : encyklika "Vykupiteľ človeka" svätého otca Jána Pavla II. / pápež Ján
Pavol II. ; [Z lat. přel. ] Štefan Šilhár. - 1. vyd. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1997. - 105 s. ISBN 80-7162-193-5
Redemptor hominis,encyklika, encykliky, Ježiš Kristus,asi 4pr.n.l-33, zakladateľ
kresťanského náboženstva, Ján Pavol II. pápež, 1920-2005, Katolícka cirkev.Pápež (19782005: Ján Pavol II.)
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
23/JAN
1 ks
49. Katolícka cirkev
Katechizmus Katolíckej cirkvi. - 3. vyd. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2002. - 918 s. ISBN 80-7162-370-9
Z latinského originálu Catechismus Catholicae Ecclesiae, preložili Jozef Zlatňanský, Rudolf
Blatnický, Ferdinad Javor

Názov originálu: Catechismus Catholicae Ecclesiae
katolícka cirkev, katolícke katechizmy
Katolícka cirkev
26/KAT
5 ks

50. Ratzinger, Joseph
Úvod do křesťanství / Josef Ratzinger. - 1. vyd. - Brno : Petrov, 1991. - 255 s. - ISBN 8085247-13-5
Preložené z nemčiny
Názov originálu: Einführung In das Christentum
kresťanstvo, základy, štúdie
23/RAT

1 ks

51. Ján Pavol II.
Dar i Tajemnica : w piecdziesiata rocznice moich swiecen kaplanskich / Jan Pawel II. - [1.
wyd.]. - Kraków : Wydawnictwo Sw. Stanislawa BM, 1996. - 102 s. - ISBN 83-85903-42-9
Ján Pavol II. pápež, 1920-2005, život a činnosť, pamätnice, kostoly, pamiatky, Poľsko, 20.
stor., Katolícka cirkev.Pápež (1978-2005: Ján Pavol II.)
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
Katolícka cirkev, Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
Katolícka cirkev. Pápež. (1978-2005: Ján Pavol II.)
26/JAN
1 ks

52. Ján Pavol II.
Pamäť a identita / Ján Pavol II.; Slavomír Ondica, Vlastimil Kovalčík. - 1. vyd. - Trnava :
Spolok svätého Vojtecha, 2005. - 164 s. - ISBN 80-7162-537-X
Z poľského orig. preložil Slavomír Ondica
Názov originálu: Pamiec i tozsamosc
Ján Pavol II. pápež, 1920-2005, rozhovory, pápeži
Ján Pavol II., pápež, 1920-2005
26/JAN
1 ks

53. Elliot, Peter J.
Katolícka cirkev a sexuálna výchova : zborník prednášok Pápežskej rady pre rodinu / [Peter
J. Elliott...[et al.] ; [preložila Mária Lalíková...[et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Serafín, 1998. -

133 s. - (Kultúra života , 1.). - ISBN 80-85310-98-8
sexuálna výchova, sexualita, rodina, kresťanské hľadisko
24/ELL
3 ks
54. Katolícka cirkev, Pápež (2005-: Benedikt XVI.)
Encyklika Deus caritas est pápeža Benedikta XVI. biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom o kresťanskej láske. - 1. vyd. - Trnava :
Spolok svätého Vojtecha - Vojtech, spol. s. r. o., 2006. - 62 s. - (Pápežské dokumenty , 61.
zv.). - ISBN 80-7162-594-9
Obálkový názov: Deus caritas est. Encyklika pápeža Benedikta XVI. O kresťanskej láske. Preložil Marián Gavenda
Katolícka cirkev.Pápež (2005-: Benedikt XVI.), encykliky, láska, kresťanská láska, charita,
pápežské dokumenty
Katolícka cirkev. Pápež (2005-: Benedikt XVI.)
26/ENC
1 ks

55. Pelucchi, Giuliana
Život za život : svatá Gianna Berettová-Mollová / Giuliana Pelucchiová. - [1. vyd.]. - Kostelní
Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. - 182 s. : [8] s. obr. príl. - (Osudy , sv. 29). ISBN 978-80-7195-117-9
Názov originálu: L´amore piú grande: santa Gianna Beretta Molla
kresťanské svätice, lekárky, kresťanské cnosti, kresťanský život, materstvo, obeta
(náboženstvo), utrpenie, Beretta,Molla Gianna,sv.1922-1962, Taliansko, 20. stor., biografie,
kresťanské hľadisko
Beretta, Molla Gianna, 1922-1962
24/PEL
3 ks

56. Freed, Luci - Salazar, Penny Y.
Čas k uzdravení : naděje a pomoc při překonávání postabortivního syndromu / Luci
Freedová, Penny Y. Salazarová. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2008. - 199 s. - (Klíč). - ISBN
978-80-86949-44-4
Z anglického originálu preložila Zuzana Winterová
Názov originálu: A season to heal: help and hope for those working through post-abortion
stress
nechcené tehotenstvo, interrupcia, postabortívny syndróm, príbehy zo života
618/FRE
3 ks

57. Nathanson, Bernard N
Voľ život / Bernard N. Nathanson; preložil Ján Bernadič, Mikuláš Havrilla. - [1. vyd.]. -

Košice : Slovo, 1998. - 19 s. - ISBN 80-85291-57-6
Brožúra obsahuje prednášku Voľ život a výňatok z prednášky Zodpovedný za 75 000 potratov
náboženská etika, interrupcie, interrupcia, náboženská etika
618/NAT
1 ks
58. Nathanson, Bernard N.
Božia ruka : príbeh potratového lekára, ktorý sa obrátil a prešiel zo života do smrti / Bernard
N. Nathanson. - 1. vyd. - Bratislava : LÚČ vydavateľské družstvo, 1998. - 201 s. - ISBN 807114-241-7.
Z anglického originálu preložila Magdaléna Kristlová
Názov originálu: The hand of God
Nathanson,Bernard,N., autobiografie, interrupcia, náboženská etika
17/NAT
1 ks

59. Nathanson, Bernard N.
Die Hand Gottes : eine Reise vom Tod zum Leben : die Geschichte des Abtreibungsarztes,
der sich bekehrte / Bernard N. Nathanson. - [1. Aufl.]. - Washington, D.C. : Regnery
Publishing, 1997. - 205 s. - ISBN 0-89526-463-3.
interrupcia, úcta k životu, právo a etika, lekárska etika, kresťanská etika, ľudský život, život a
smrť, etické hľadisko, kresťanské hľadisko, právo na život
17/NAT
1 ks
60. Gianna Beretta Mola : informačný dokument pri príležitosti svätorečenia 16. mája 2004 v
Ríme. - [1. vyd.]. - Uznach : Modlitebné združenie a združenie priateľov Gianny Beretty
Molla, 2004. - 23 s.
Preklad: Angelika Horňáková
Beretta,Molla Gianna,sv.1922-1962, kresťanské svätice, lekárky, blahorečení, blahorečenia,
biografie, informačné prospekty
24/BER
1 ks
61. Tinák, Benjamín
Na hrote tŕňa : o práve na život od počatia po prirodzenú smrť / Benjamín Tinák. - [1. vyd.]. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2002. - 213 s. - ISBN 80-7162-383-0
Obsahuje bibliografiu, slovník cudzích výrazov a cudzích mien
interrupcia, eutanázia, etické hľadisko, náboženská etika, príručky
17/TIN
2 ks
62. Škola života, alebo, Čo by mali snúbenci vedieť, a na čo by manželia nemali zabudnúť /
spracoval: Cyril Hišem. - [1. vyd.]. - Prešov : Michal Vaško, 1999. - 128 s. - ISBN 80-7165180-X
Zostavené ako pomôcka pre kňazov v pastorácii, ktorí majú na zodpovednosti prípravu k
prijatiu sviatosti manželstva, ako aj pre mladých ľudí, ktorí chcú do manželstva vstúpiť, alebo

už v ňom žijú
manželstvo, snúbenci, kresťanské manželstvo, príprava na manželstvo, príručky
26/HIŠ
3 ks

63. Katolícka cirkev.Pápež (1978-2005: Ján Pavol II.)
Boží plán : desatoro pre tretie tisícročie / Ján Pavol II. ; [z talianskeho origl. prel. Gabriela
Tibenská]. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 1996. - 186 s. - ISBN 80-7114-192-5
Názov originálu: Il progetto di dio
evanjelizácia, katolícka cirkev, kresťanský život
Katolícka cirkev.Pápež (1978-2005: Ján Pavol II.)
25/BOŽ
2 ks

64. West, Christopher
Radostná zvesť o sexe a manželstve : odpovede na úprimné otázky o učení Katolíckej cirkvi /
Christopher West. - 1. vyd. - Bratislava : Redemptoristi - Slovo medzi nami, 2007. - 213 s. ISBN 978-80-969600-9-5
Z angl. orig. prel. Marianna a Martin Grigerovci
Názov originálu: West good news about sex and marriage
manželstvo, sexuálny život, učenie katolíckej cirkvi, otázky a odpovede
24/WES
1 ks
65. Ján Pavol II.
Ako muža a ženu ich stvoril : vykúpenie tela a sviatosť manželstva : úvahy, ktoré obsahuje
táto kniha, predniesol Svätý Otec Ján Pavol II. na stredajších verejných audienciách v čase 5.
IX. 1979 -2. IV. 1980; 11.XI. 1981 - 9. II. 1983; 23. V. - 28.XI. 1984. / Ján Pavol II.;
všeobecný úvod Milan Fula. - 1. vyd. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v
Bratislave, 2007. - 380 s. - ISBN 80-8052-222-7
Z poľského originálu preložili František Rábek a Ľubomír Viliam Prikryl
Názov originálu: Mezczyna i niewiasta stworzyl ich
morálna teológia, láska, sviatosť manželstva, biblické citáty
24/JAN
1 ks
66. Rodinná politika v SR po vstupe do EÚ : otázniky a smery : zborník referátov z
konferencie 26. marca 2004 / [zostavila: Terézia Lenczová]. - [1. vyd.]. - Bratislava :
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2004. - 91 s. - ISBN 80-9688911-7
Obsahuje bibliografické odkazy

rodina, rodinná politika, štáty Európskej únie, zborníky
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Bratislava, Slovensko
Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta humanistiky. Trnava, Slovensko
Slovensko. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Bratislava, Slovensko
30/ROD
2 ks
67. Rodina a trvalo udržateľný rozvoj, konferencia
Rodina a trvalo udržateľný rozvoj : dialóg o otázkach, ktoré vyvolal nový zákon o rodine :
zborník referátov z konferencie 29. apríla 2005 / [zostavila: Terézia Lenczová]. - [1. vyd.]. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, 2005. - 104 s. ISBN 80-968891-4-1
Obsahuje bibliografické odkazy
manželstvo, rodina, rodičovstvo, spoločnosť, trvalo udržateľný rozvoj, zborníky konferencií
Rodina a trvalo udržateľný rozvoj. konferencia
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Bratislava, Slovensko
Slovensko. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Bratislava, Slovensko
30/ROD
1 ks
68. Rodičovská výchova ako povolanie, konferencia - Slovenská spoločnosť pre rodinu a
zodpovedné rodičovstvo
Rodičovská výchova ako povolanie : zborník referátov z konferencie 25. apríla 2008 /
[zostavila Terézia Lenczová]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a
zodpovedné rodičovstvo, 2008. - 141 s. - ISBN 978-80-968891-7-4
Obsahuje bibliografické odkazy
výchova dieťaťa, rodičia a deti, rodinná výchova, práva detí, komunikácia (dorozumievanie),
výchova a vzdelávanie, kresťanská výchova, zborníky konferencií
Rodičovská výchova ako povolanie. konferencia
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Bratislava, Slovensko
Slovensko. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Bratislava, Slovensko
37/ROD
1 ks
69. Roháčková, Katarína
Ako prejsť pole ružovej príťažlivosti, aby z toho bola radosť v mojom srdci i vôkol mňa /
Katarína Roháčková. - 1. vyd. - V Bratislave : Metodické centrum, 2001. - 40 s. + 1 voľná
príl. - ISBN 80-8052-118-2
Zoznam skratiek, odporúčaná literatúra
partnerské vzťahy, sexuálna výchova, kresťanské hľadisko, kresťanská morálka, príručky,
štúdie
24/ROH
1 ks
70. Šipr, Květoslav - Mikulášek, P. Jiří - Šiprová, Helena
Symptotermální metoda přirozeného plánování rodičovství : stručný návod a záznamní
tabulky : plánování rodičovství po porodu a v období kojení / Květoslav Šipr, P. Jiří

Mikulášek, Helena Šiprová. - [1. vyd.]. - Rosice u Brna : Gloria, 1996. - nestr. - ISBN 80901834-1-9
Na vnútornej strane obálky: "Pastýřský list biskupů České republiky k 25. výročí vydání
encykliky Humanae vitae"
symptotermálna metóda , menštruačný cyklus , prirodzené plánovanie rodičovstva ,
prirodzená antikoncepcia , príručky
618/ŠIP
1 ks
71. Bioetické výzvy pre filozofiu / Peter Sýkora - René Balák (Ed.). - [1. vyd.]. - Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. - 207 s. - ISBN 978-80-8105-075-6
Biogr. údaje. - Bibliogr. odkazy
bioetika , dôstojnosť človeka , embryológia človeka , zborníky
17/SÝK
1 ks

72. Mikloško, Jozef - Žarnay, Štefan
Ohrozená rodina na Slovensku v kontexte príčin vyňatia detí z biologických rodín : [II.] /
Jozef Mikloško, Štefan Žarnay. - 2. uprav. a dopln. vyd. - Bratislava : Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar, 2008. - 111 s. - ISBN 978-80-969616-2-7
Vydané v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Inštitútom ochrany práv
dieťaťa a rodiny a Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Obsahuje bibliogr. s. 110-111
problémové rodiny , detské domovy , adopcia , adoptívna rodina , práva detí , náhradná
rodinná starostlivosť , Slovensko , štúdie
36/MIK
1 ks

73. Volle Menschenrechte für das ungeborene Kind : die Wissenschaft und das ungeborene
Kind / Herta Pammer und Rudolf Weiler, Herausgeber. - [1. Aufl.]. - Wien : Verlag Herold,
1980. - 111 s. - (Schriftenreihe der Österreichischen Kommission Iustitia et Pax , Band 2). ISBN 3-7008-0190-4
ľudské práva , základné ľudské práva , práva detí , nenarodené deti , rodina a spoločnosť ,
perinatológia , interrupcia (gynekológia)
342/PAM
1 ks

74. Lázničková, Ludmila
Přirozené plánování rodičovství : záznamové tabulky symptotermální metody / Ludmila
Lázničková a Cenap. - 3. přeprac. vyd. - Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2005. - nestr.
plánované rodičovstvo , prirodzená antikoncepcia , prirodzené plánovanie rodičovstva ,
záznamové tabuľky , symptotermálna metóda , príručky
618/LÁZ
1 ks

75. rof. MUDr. Alojz J. Chura - 1899/1999 / [zostavili Ivan Matušík a Viera Vojtková] ;
[preklad Oľga Horská]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Print-servis, 1999. - 14 s. : fotogr. - ISBN 8088755-93-X
Chura,Alojz J.,1899-1979 , personálne bibliografie
Chura, Alojz J., 1899-1979
929/CHUR
1 ks

76. Lázničková, Ludmila
Přirozené plánování rodičovství : neplodnost / Ludmila Lázničková a Cenap. - 1. vyd. - Brno
: Kartuziánské nakladatelství, 2003. - 32 s.
symptotermálna metóda , menštruačný cyklus , prirodzené plánovanie rodičovstva ,
prirodzená antikoncepcia , príručky
618/LÁZ
1 ks

77. Diamond, Eugene F.
A catholic guide to medical ethics : catholic principles in clinical practice / Eugene F.
Diamond. - [1st ed.]. - Palos Park : The Linacre Institute, 2001. - 478 s.
lekárska etika , kresťanské hľadisko , bioetika , ochrana ľudského života , štúdie
614/DIA
1 ks

78. Ryšavá, Ladislava
Cvičíme v těhotenství / Ladislava Ryšavá. - 2. vyd. - [Brno] : Cenap, 2005. - nestr. : fotogr.
Fotografie: Jan Vala
tehotenstvo , tehotné ženy , telesná kondícia , telesné cvičenia , informačné prospekty
618/RYŠ
1 ks

79. Rötzer, Josef
Přirozená regulace početí : partnerská cesta / Josef Rötzer. - [1. vyd.]. - Olomouc : Centrum
pro rodinný život, 1991. - 90 s. - ISBN 80-900664-1-0
Z nemeckého orig. preložila Olga Tělupilová
Názov originálu: Natűrliche Empfängnisregelung
plánované rodičovstvo , prirodzená antikoncepcia , prirodzené plánovanie rodičovstva ,
príručky
618/RöT
2 ks

80. Pohledy na přirozené plánování rodičovství / red. Emanuel Matyáš. - 1. vyd. - Olomouc :
Centrum pro rodinný život, 1990. - 133 s.
plánované rodičovstvo , prirodzená antikoncepcia , prirodzené plánovanie rodičovstva ,
prednášky
613/POH
2 ks

81. Vybrané kapitoly z medicínskej etiky / Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kolektív. - [1.
vyd.]. - Martin : Osveta, 2008. - 256 s. - ISBN 978-80-8063-287-8
lekárska etika , učebnice VŠ
614/ŠOL

3 ks

82. Universal declaration of human rights on protection of life, family, freedom of
conscience and religion / Francisco-Javier Lozano ; archbishop Francisco-Javier Lozano,
Apostolic nuncio in Croatia. - [1st ed.]. - Zagreb : Family center, 2008. - 28 s.
ochrana ľudských práv , Všeobecná deklarácia ľudských práv , ľudské práva ,
medzinárodné deklarácie , ochrana ľudského života , sloboda vyznania , reprodukčné
zdravie , právo na život
342/UNI

2 ks

83. Espinosa, J. C.
Birth control : why are they lying to women? / J. C. Espinosa. - 2nd ed. - Washington, D. C. :
Human life international, 1980. - 110 s.
pôrodnosť , kontrola pôrodnosti , plánované rodičovstvo , rodičovstvo , reprodukčné
zdravie , reprodukčná medicína , reprodukčné správanie , príručky , ochrana ľudského
života
618/ESP
1 ks

84. Kippley, John F.
Birth control and Christian discipleship / by John F. Kippley. - [1st ed.]. - Cincinnati : The
couple to couple league for natural family planning, 1985. - 36 s.
pôrodnosť , kontrola pôrodnosti , plánované rodičovstvo , reprodukčné zdravie ,
reprodukčná medicína , reprodukčné správanie , ochrana ľudského života , interrupcia
(gynekológia) , kresťanské hľadisko , kresťanská etika , príručky
17/KIP
1 ks

85. Marx, Paul
Fighting for life / the furthers journeys of Father Paul Marx, O. S. B.; foreword by John
Cavanaugh-O´Keefe. - [1st ed.]. - Gaithersburg : Human life international, 1989. - vi, 286 s. -

ISBN 1-55922-026-0
ochrana ľudského života , ochrana života , eutanázia , interrupcia (gynekológia) ,
kresťanská etika , kresťanské hľadisko , právo na život , plánované rodičovstvo ,
Marx,Paul,1920- , hnutia za ochranu života , krajiny sveta
17/FIG
1 ks

86. Balák, René Argumentácia v bioetike / René Balák... [et al.] ; Ján Hrkút (ed.). - [1. vyd.].
- V Ružomberku : Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, 2009. - 215 s. - (Humanitné
štúdie, zv. 12). - ISBN 978-80-8084-261-1.
bioetika, lekárska etika, štúdie, kolektívne monografie
Hrkút, Ján
Balák, René
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
17/ARG

1 ks

87. Tournier, Paul
Porozumenie v manželstve / Paul Tournier ; [Z angl. prel. Anna Rausová]. - 1. vyd. Bratislava : Creativpress, 1991. - 47 s. - ISBN 80-7131-007-7.
Obrázky. - Prel. zo 16. angl. vyd. To Understand Each Other. - Obálka a foto Ladislav
Vallach
Názov originálu: Difficultés Conjugales
manželstvo, manželské vzťahy, poučenia lekára
17/TOU

1 ks

88. Cehuľová, Ľubomíra
Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia / Ľubomíra Cehuľová. - [1. vyd.]. - Prešov
: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. - 237 s. - ISBN 978-80-7165-798-9.
bioetika, lekárska etika, kresťanské hľadisko
17/CEH

3 ks

89. Európska federácia asociácií katolíckych lekárov Současná medicína a náš obraz
člověka : 8. Evropský kongres FEAMC, Praha, Česká republika, 5.-9. června 1996 / [k tisku
redakčně připravili: Dagmar Pohunková a Jiří Královec]. - [1. vyd.]. - Praha : Kolegium
katolických lékařů pražské arcidiecéze, 1996. - 271 s.
medicína, humanitné vedy, katolícka viera, lekári, lekárska etika, náboženstvo a medicína,

zborníky konferencií
61/SOU

1 ks

90. Touha po dítěti : co potřebujete vědet... ale nikdo o tom nemluví : poruchy plodnosti,
léčba neplodnosti, asistovaná reprodukce. - [1. vyd.]. - Praha : Hnutí Pro život ČR, [200-]. 47 s.
Obsahuje bibliografiu a slovníček
neplodnosť žien, neplodnosť mužov, etika, terapia, príručky
Hnutí pro život ČR
618/TOU

1 ks

91. Francis, Holly
Päť krokov na ceste k uzdraveniu z potratu / Holly Francisová. - [1. vyd.]. - Hontianske
Tesáre : Vydavateľstvo sv. Bystríka, 2003. - 68 s. - ISBN 80-968401-9-3.
interrupcia, etické hľadisko, kresťanské hľadisko, terapia, modlitby za uzdravenie,
nenarodené deti, modlitby, príručky
24/FRA

2 ks

92. Svoboda volby. - [1. vyd.]. - Praha : Hnutí Pro život ČR, 2005. - 1 DVD.
interrupcie, etické hľadisko, CD-ROM
Hnutí pro život ČR
17/SVO

1 ks

93. Półtawska, Wanda
Rodinám, aby boli silné v Bohu- : úvahy nad Apoštolským Listom rodinám pápeža Jána
Pavla II. / Wanda Półtawska ; [preložila Eva Hanušová]. - [1. vyd.]. - Stará Ľubovňa :
Salamon Vladislav, 2010. - 157 s. - ISBN 978-80-970268-5-1.
Názov originálu: By rodzina byla Bogiem silna...
kresťanská rodina, kresťanská láska, kresťanská výchova, úvahy, príbehy, eseje
24/POL

1 ks

94. West, Christopher
Teológia tela pre začiatočníkov / Christopher West. - 1. vyd. - Bratislava : Novo Millennio-

asociácia pre výchovu, 2010. - 134 s. - (Katechéza a formácia). - ISBN 978-80968964-2-4.
kresťanská viera, kresťanský život, sexualita a náboženstvo, kresťanská viera, príručky
23/WES

1 ks

95. Aktuální bioetické texty : deklarace o eutanazii / K. Šipr, M. Mičo, E. Krumpolc (eds.). 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta,
2005. - 47 s. - ISBN 80-244-1278-0.
"Studijní texty zahraničních autorů z oblasti bioetiky a Deklarace o eutanazii Bona et iura
Posvátné kongregace pro nauku víry"--Tiráž. - Preklad: Jiří Bůžek a kol.. - Obsahuje
bibliografické odkazy
bioetika (všeobecne), kresťanské hľadisko, ľudské embryá, ochrana ľudského života,
kmeňové bunky, eutanázia, ochrana ľudského plodu, eutanázia, učebné texty
17/AKT

1 ks

96. Stvořená pro plodnou lásku. - [1. vyd.]. - Kladno : Liga pár páru České republiky, o.s.,
[200-]. - 16 s.
Obsahuje doporučenú literatúru s. 13
plodnosť, plodnosť žien, prirodzené plánovanie rodičovstva, ovulačné metódy, ovulácia,
príručky, menštruačný cyklus, symptotermálna metóda, príručky, informačné prospekty
Liga pár páru v Slovenskej rebublike, Zlaté Moravce, Slovensko
618/STV

1 ks

97. Aardweg, Gerard J. M. van den
Terapie homosexuality : rádce pro postižené a poradce / Gerard J.M. Van den Aardweg ;
[překlad z německého orig. Krista Blažková]. - Vyd. 1. - Jihlava : Pro občanské sdružení
Exodus vydalo Hnutí Pro život ČR, 2003. - 110 s. - ISBN 80-239-1403-0.
Obsahuje bibliografiu
Názov originálu: Selbsttherapie von Homosexualität. Leitfaden für Betroffene und Berater
homosexualita, psychoterapia, príručky
615/AAR

1 ks

98. Happy baby book : v radostnom očakávaní. - [1. vyd.]. - Bratislava : Prosam, spol. s r.o.,
[2009]. - 92 s.
Publikáciu pripravil tím odborníkov z oblasti gynekológie, pôrodníctva, pediatrie,
psychológie, dietetiky
tehotenstvo, šestonedelie, pôrod, príručky

618/HAP

1 ks

99. Lidské embryo v perspektivě bioetiky / David Černý a kolektiv. - 1. vyd. - Praha :
Wolters Kluwer Česká republika, CEVRO Institut, 2011. - xviii, 192 s. - ISBN 978-80-7357648-6.
Čiastočne preložené z taliančiny. - Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografiu
bioetika (všeobecne), ľudské embryo, embryológia človeka, kolektívne monografie
17/ČER

1 ks

100. Viglaš, Ján
Umelé oplodnenie: Žiadny problém!? / Ján Viglaš. - [1. vyd.]. - Bratislava : Don Bosco,
2011. - 40 s. - (Viera do vrecka, 8). - ISBN 978-80-8074-145-7.
umelé oplodnenie, ochrana ľudského života, ochrana ľudského plodu, ľudské embryá,
bioetika (všeobecne), kresťanské hľadisko
24/VIG

1 ks

101. Ako spokojne zomrieť? : [brožúrka pre ťažko chorých, umierajúcich, ich príbuzných,
lekárov, a všetkých ľudí, ktorí chcú naplno žiť] / [spracoval: Ivan Palúch]. - Vyd. 1. Kremnica : Spoločenstvo Otcov dom, 2010. - 34 s. - (Vyber si správnu cestu - vyber si život).
staroba, starí ľudia, umieranie, starostlivosť o starých ľudí, informačné prospekty
36/AKO

1 ks

102. Čakáte postihnuté dieťa? : nebojte sa prijať ho! chce žiť a byť milované / Ivan Palúch.
- Vyd. 1. - Kremnica : Spoločenstvo Otcov dom, 2009. - 18 s. - (Vyber si správnu cestu vyber si život).
prenatálna diagnostika, tehotenstvo, zdravotne postihnuté deti, informačné prospekty
36/ČAK

1 ks

103. Burdová, Ilona
Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství / Ilona Burdová. - [1. vyd.]. - Brno : Jiří
Brauner ve spolupráci s Výborem na ochranu rodičovských práv, 2011. - 141 s. - ISBN 97880-86953-83-0.
Obsahuje bibliografiu
sexuálna výchova, výchova k manželstvu, výchova k rodičovstvu, kresťanská výchova,
rodičia a deti, populárno-náučné publikácie

37/BUR

3 ks

104. Majtán, Ľubomír
Klonovanie, znásilnenie a trest smrti : a čo na to Cirkev? / Ľubomír Majtán. - [1. vyd.]. Žilina : Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, 2010. - 29 s. - (Katolícka bioetika, 7). ISBN 978-80-970514-5-7.
Bibliogr. s. 28-29
bioetika (všeobecne), znásilnenie, klonovanie, trest smrti, kresťanská etika, kresťanské
hľadisko, príručky
17/MAJ

1 ks

105. Majtán, Ľubomír
Vzťah JA a TY : a manželstvo v Katolíckej cirkvi / Ľubomír Majtán. - [1. vyd.]. - Žilina :
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, 2010. - 43 s. - (Katolícka bioetika, 1). - ISBN 97880-970511-4-3.
Bibliogr. s. 42-43
partnerské vzťahy, kresťanské manželstvo, kresťanská etika, manželstvo a rodina, štúdie
17/MAJ

1 ks

106. Majtán, Ľubomír
Umelé oplodnenie : a čo na to Cirkev? / Ľubomír Majtán. - [1. vyd.]. - Žilina :
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, 2010. - 31 s. - (Katolícka bioetika, 4). - ISBN 97880-970426-1-5.
Bibliogr. s. 30-31
umelé oplodnenie, kresťanská etika, bioetika (všeobecne), príručky
17/MAJ

1 ks

107. Majtán, Ľubomír
Vznik ľudského života : a čo na to Cirkev? / Ľubomír Majtán. - [1. vyd.]. - Žilina :
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, 2010. - 29 s. - (Katolícka bioetika, 2). - ISBN 97880-970426-4-6.
Bibliogr. s. 28-29
ľudský život, prenatálny vývoj človeka, kresťanská etika, bioetika (všeobecne), kresťanské
aspekty, príručky
17/MAJ
1 ks
108. Majtán, Ľubomír
Potrat : a čo na to Cirkev? / Ľubomír Majtán. - [1. vyd.]. - Žilina : Rímskokatolícka cirkev,

Žilinská diecéza, 2010. - 29 s. - (Katolícka bioetika, 5). - ISBN 978-80-970426-2-2.
Bibliogr. s. 28-29
interrupcie, kresťanská etika, bioetika (všeobecne), príručky
17/MAJ

1 ks

109. Knotz, Ksawery
Sex, ako ho nepoznáte : pre manželov, ktorí milujú Boha / Ksawery Knotz. - [1. vyd.]. Pezinok : Familiaris, 2010. - 201 s. - ISBN 978-80-89428-02-1.
Z poľského orig. prel. Hana Šimčíková
manželstvo, sexuálny život, učenie katolíckej cirkvi, sexuálna výchova, kresťanské
hľadisko, príručky, sexuálna morálka
24/KNO

2 ks

110. Alcorn, Randy C.
Proč chránit nenarozený život : péče o nenarozené děti a jejich matky / Randy Alcorn. - 1.
vyd. - Praha : Návrat domů, 2011. - 141 s. - ISBN 978-80-7255-242-9.
Z anglického orig. prel. Alena Švecová. - Obsahuje bibliografické odkazy
interrupcie, reprodukčné práva, práva žien, právo na život, verejná mienka, životné
postoje, úvahy
17/ALC

1 ks

111. Majtán, Ľubomír
Eutanázia : a čo na to Cirkev? / Ľubomír Majtán. - [1. vyd.]. - Žilina : Rímskokatolícka
cirkev, Žilinská diecéza, 2010. - 29 s. - (Katolícka bioetika, 6). - ISBN 978-80-970426-3-9.
Bibliogr. s. 28-29.
eutanázia, kresťanská etika, utrpenie, umieranie, bioetika (všeobecne), smrť, príručky
17/MAJ

1 ks

112. Lucas, Ramón Lucas
Bioetika pre všetkých / Ramón Lucas Lucas. - 1. vyd. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha,
2010. - 196 s. - ISBN 978-80-7162-854-5.
Z tal. orig. prel. Eva Meteffyová. - Bibliogr. Odkazy
bioetika (všeobecne), monografie
17/LUC

2 ks

113. Majtán, Ľubomír
Antikoncepcia : a čo na to cirkev? / Ľubomír Majtán. - [1. vyd.]. - Žilina : Rímskokatolícka
cirkev, Žilinská diecéza, 2010. - 41 s. - (Katolícka bioetika, 3). - ISBN 978-80-970514-4-0.
Bibliogr. s. 40-41.
antikoncepcia, prirodzená antikoncepcia, kresťanské hľadisko, kresťanské manželstvo,
príručky
17/MAJ

1 ks

114. Budúcnosť regeneratívnej medicíny : dospelé kmeňové bunky a kmeňové bunky z
pupočníkovej krvi : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 2. máj 2012. 1 / Miroslav
Mikolášik. - [1 vyd.]. - Bratislava : [s.n.], 2012. - 1 DVD.
Z iniciatívy a pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu MUDr. Miroslava Mikolášika
regeneratívna medicína, kmeňové bunky, pupočníková krv, molekulárna biológia,
vedecké konferencie, CD-ROM
57/BUD

2 ks

115. Je zygota lidskou osobou? / Ide Pascal ; [z francouzského originálu přeložil Lukáš Jan
Fošum]. - 1. vyd. - Praha : Triton, 2012. - 215 s. - ISBN 978-80-7387-526-8
Obsahuje bibliografické odkazy
Názov originálu: Le zygote est-il une personne humaine?.
ochrana ľudského plodu , ľudské embryo , prenatálny vývoj človeka , bioetika
(biotechnológie) , bioetika (všeobecne) , kresťanské hľadisko
17/IDE

1 ks

116. Altruizmus, reciprocita a solidarita / Peter Sýkora (Ed.). - 1. vyd. - Trnava : Univerzita
sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2011. - 163 s. - ISBN 978-80-8105-274-3
Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografiu.
altruizmus , solidarita , sociálne správanie , medziľudské vzťahy , bioetika (všeobecne) ,
darcovstvo orgánov , vedecké teórie , úvahy, zborníky
17/SYK
2 ks
117. Chura, Alojz
Slovensko bez dorastu? : sociálno-paediatrické štúdium. Druhý diel / Alojz J. Chura. - [1.
vyd.]. - Bratislava : Roľnícka osveta, 1939. - 1370 s.
slovenské obyvateľstvo, obyvateľstvo, populačný vývoj, štatistika, štúdie sociálnopediatrické
31/CHUR

1 ks

118. Chura, Alojz
Slovensko bez dorastu? : sociálne-paediatrické štúdium. Druhý diel / Alojz J. Chura. - [1.
vyd.]. - Bratislava : Roľnícka osveta, 1938. - 367 s.
slovenské obyvateľstvo, obyvateľstvo, populačný vývoj, r.1918-1939, štatistika, štúdium
sociálno-pediatrické
31/CHUR

1 ks

119. Chura, Alojz
Slovensko bez dorastu? : Sociálne-paediatrické štúdium. [Prvý diel] / Alojz J. Chura. - 1. vyd.
- Bratislava : Roľnícka osveta, 1936. - 464 s.
slovenské obyvateľstvo, r.1919-1934, zloženie obyvateľstva, obyvateľstvo, populačný vývoj,
štatistika, štúdie sociálno-pediatrické
31/CHUR

1 ks

120. Matulník, Jozef
Pokles pôrodnosti na Slovensku : Sociologická perspektíva / Jozef Matulník ; rec. Rastislav
Bednárik. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita Fakulta humanistiky, 1998. - 161 s. - ISBN
80-88774-40-3.
pôrodnosť , Slovensko , 20. stor., vývoj , sociologické štúdie , demografia
31/MAT

3 ks

121. Girgis, Sherif
Čo je to manželstvo? : obhajoba zväzku muža a ženy / Sherif Girgis, Ryan T. Anderson,
Robert P. George ; [preklad: Matúš Sitár]. - 1. vyd. - Ivanka pri Dunaji : Kolégium Antona
Neuwirtha, 2013. - 127 s. - ISBN 978-80-970546-3-2
Obsahuje bibliografické odkazy a register
Názov originálu: What is marriage? Man and woman - a defence.
manželstvo , obhajoba , sexuálna morálka , manželstvo a rodina , neplodnosť , sobáše ,
odborné publikácie

31/MAT

2 ks

122. Volek, Peter Určenie smrti človeka a darcovstvo orgánov / Peter Volek. - [1. vyd.]. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2009. - Publikácia vychádza v rámci riešenia grantu
VEGA 1/0560/08 Identita osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii, grantu Doctus
2009 a s podporou Fondu na podporu vedy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v

Ružomberku, č. grantu 1/2005. - 264 s. - (Humanitné štúdie ; zv. 13). - ISBN 978-80-8084497-4
Publikácia vychádza v rámci riešenia grantu VEGA 1/0560/08 Identita osoby v stredovekej a
súčasnej analytickej filozofii, grantu Doctus 2009 a s podporou Fondu na podporu vedy
Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, č. grantu 1/2005. - Obsahuje
bibliografiu a register.
smrť , kresťanská etika , bioetika (všeobecne) , darcovstvo orgánov , transplantácia ,
náboženstvá , monografie
614/VOL

1 ks

123. Balák, René Mysterium vitae : život človeka v rukách človeka. 1 / René Balák. - [1.
vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. - 231 s. - ISBN 978-83-7490-524-4
Obsahuje bibliografiu a bibliografické odkazy.
bioetika (všeobecne), život, kresťanská etika, monografie
24/BAL
124. Balák, René Mysterium vitae : život človeka v rukách človeka. 2 / René Balák. - [1.
vyd.]. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. - 262 s. - ISBN 978-83-7490-668-5
Obsahuje bibliografiu a bibliografické odkazy.
bioetika (všeobecne), život, kresťanská etika, kultúra smrti, eutanázia, monografie
24/BAL
125. Faggioni, M.P Život v našich rukách : manuál teologickej bioetiky / Maurizio Pietro
Faggioni. - 2. vyd. - [S.l.] : Spišská Kapitula, 2012. - 375 s. - ISBN 978-80-970944-4-7
Obsahuje bibliografické odkazy.
bioetika (všeobecne), kresťanská etika, lekárska etika, eutanázia, transplantácie orgánov,
interrupcie, umelé oplodnenie, morálna teológia, etické a morálne aspekty, monografie
17/FAG

126. Rodina v ohrození - výzva pre sociálne vedy : zborník Katedry sociológie Fakulty
humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave : zborník príspevkov z vedeckej konferencie
Problémy a perspektívy filozofických, humanitných a sociálnych vied organizovanej Falultou
humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v dňoch 29. a 30. apríla 2002 v Modre / editori:
Jozef Matulník, Margita Minichová, Zuzana Vavrová ; Jozef Matulník, Margita Minichová,
Zuzana Vavrová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2002. - 220
s. - (Studia sociologica Universitatis Tyrnaviensis ; I.). - ISBN 80-89074-35-9.

ohrozená rodina, problémy rodiny, socializácia rodiny, rodinný život, zborníky, konferencie
30/ROD

127. Špidlík, T Spiritualita, formácia & kultúra : zborník Centro Aletti / Tomáš Špidlík... [et
al.]. - 1. vyd. - Velehrad-Roma : Refugium, 1995. - 205 s. - ISBN 80-901957-1-7
Preložené z talianskeho originálu.
teológia, zborníky
23/SPI

128. Manuál bioetiky pre mladých / [zodpovedný redaktor: Marek Michalčík] ; preklad:
Martin Kramara, Stanislav Gábor. - [1. vyd.]. - Bratislava : Kanet, n.o., 2015. - 75 s. - ISBN
978-80-972036-1-0.
kresťanská etika, bioetika (všeobecne), prenatálna diagnostika, interrupcie, eutanázia,
príručky
17/MICH

129. Ako to povieme našim deťom? : príručka pre rodičov / zostavila s kolektívom autorov:
Terézia Lenczová. - 1. vyd1. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné
rodičovstvo, 2008. - 87 s. - ISBN 978-80-968891-6-7
Bibliogr. s. 85.
rodina, rodičia a deti, komunikácia, rodinné vzťahy, partnerské vzťahy, sexualita, príručky
613/AKO

130. Etika v spoločenskej komunikácii / Katolícka cirkev Pápežská rada pre spoločenské
komunikačné prostriedky. - [1. vyd.]. - Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2000. - 50 s. (Pápežské listy a vatikánske dokumenty ; 35. zv.). - ISBN 80-7162-324-5
Z nemčiny preložil Blažej Belák
Názov originálu: Ethik in der Sozialen Kommunikation.
In: Pápežské listy a vatikánske dokumenty, 35. zv.
spoločenská komunikácia, komunikačné prostriedky, etika spoločenskej komunikácie,
kresťanské aspekty, pápežské dokumenty
17/ETI

131. Encyklika pápeža Benedikta XVI. Caritas in Veritate biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám, veriacim laikom a všetkým ľuďom dobrej vôle o integrálnom ľudskom
rozvoji v láske a v pravde / pápež Benedikt XVI. ; [preložil Marián Gavenda]. - 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha - Vojtech, spol. s.r.o., 2009. - 118 s. - (Pápežské
dokumenty ; 78. zv.). - ISBN 978-80-7162-786-9
Obsahuje bibliografické poznámky.
sociálna náuka cirkvi, učenie katolíckej cirkvi, kresťanstvo a spoločnosť, kresťanská etika,
hodnotové orientácie, sociálna etika, hospodárska etika, postmoderná spoločnosť, Caritas in
Veritate (encyklika)
26/CAR

