
Zoznam vytvorených rešerší v roku 2015 

1. Získavanie a výber zamestnancov v automobilovom priemysle 

2. Agresia a jej prejavy u stredoškolákov 

3. Hodnotová orientácia ţiakov strednej školy 

4. Komparácia zamestnaneckých výhod vo verejnom sektore na Slovensku a v Česku 

5. Stratégia Európa 2020, jej úloha a význam v kontexte riešenia negatívnych dosahov 

globálnej finančnej krízy   

6. Determinanty konkurencieschopnosti na trhu sluţieb SR 

7. Hlad a podvýţiva vo svete ako globálny problém 

8. Rozvoj prírodovednej gramotnosti v školskom klube detí 

9. Edukačný proces u pacientky s lymfedémom hornej končatiny 

10. Zmysel ţivota a osobnosť človeka 

11. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diagnózou karcinóm pľúc 

12. Osteoporóza  ako rizikový faktor vzniku zlomenín vo vyššom veku 

13. Prevencia pádov hospitalizovaných pacientov z pohľadu sestry 

14. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnanca vo vybranom podniku 

15. Bariérová ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s nozokomiálnou infekciou 

16. Riadenie zamestnancov v hotelierstve 

17. Dilemy a problémy vlastivedného vyučovania : Perspektíva odborníka vs. učiteľa 

18. Význam manţelstva a rodiny v percepcií stredoškolskej mládeţe 

19. Analýza sociálnej podstaty peňazí 

20. Segregácia vo vzdelávaní  

21. Depresia a stres ako rizikové faktory v školskom prostredí 

22. Tvorivé písanie a jeho podoby v súčasnej škole 

23. Svalová dysbalancia 

24. Fungovanie rómskych detí v prípravných ročníkoch špeciálnych škôl 

25. Osvietenské chápanie rozumu a jeho vplyv na súčasnú krízu viery 

26. Moţnosti vyuţitia dramatickej výchovy v MŠ 

27. Vplyv komplexnej fyzioterapeutickej liečby pri lumboischiadickom syndróme 

28. Obraz rodiny prezentovaný v súčasnej slovenskej odbornej literatúre  

29. Riadenie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v poisťovníctve 

30. Virtuálne svety vo vzdelávaní zamestnancov – pouţitie 

31. Strategický manaţment v riadení ubytovacieho zariadenia 

32. Ústna ľudová slovesnosť regiónu v predškolskej výchove 

33. Rozvoj geometrických predstáv prostredníctvom didaktických hier v predprimárnom 

vzdelávaní 

34. Rozbor hospodárenia odbornej strednej školy so zameraním na moţnosti vedľajšej 

hospodárskej činnosti a ich prepojenie s praxou 

35. Medzinárodný marketing 

36. Vplyv televízie na rečový prejav detí. Názory odborníkov a rodičov 

37. Don Juan v hudbe 

38. Kvalita sociálneho prostredia a interpersonálny diagnóza jednotlivca 

39. Najvýznamnejšie osobnosti výchovy a vzdelávania vo voľnom čase 

40. Globálne problémy sociálneho ţivota človeka 

41. Sledovanie efektu dychovej gymnastiky u pacientov liečených hyperbarickou 

oxygenoterapiou 



42. Experimenty na ľuďoch ako sociálno-etický problém medicíny 

43. Hodnotenie jazykových kompetencií detí z pohľadu učiteliek materských škôl 

44. Sociálna pomoc, ako súčasť sociálneho zabezpečenia 

45. Konštruktívna hádka ako predpoklad riešenia konfliktov v edukačných podmienkach 

stredných odborných škôl 

46. Marketingový mix 

47. Zreťazenie spazmou 

48. Literatúra pre deti a mládeţ v literárnovednej reflexii Zlatka Klátika 

49. Význam cestnej infraštruktúry v rozvoji regiónov 

50. Ľudské zdroje a ich význam v rozvoji podnikania v regiónoch  

51. Démon súhlasu a 50.roky v slovenskej literatúre 

52. Hodnotenie zmien v ekonomickej štruktúre regiónu 

53. Systém odmeňovania ako nástroj stimulácie zamestnancov vo firme 

54. Pneumotorax 

55. Potreby hospitalizovaných detí 

56. Edukácia v starostlivosti o febrilné dieťa 

57. Problematika odchodu z detského domova z pohľadu mladých dospelých 

58. Voľnočasové aktivity ako súčasť starostlivosti vo vybraných zariadeniach sociálnych 

sluţieb 

59. Hra na tele a jej vyuţitie v predprimárnej hudobnej výchove 

60. Rodina ako subjekt sociálnej práce v starostlivosti o závislých 

61. Politika zamestnanosti a jej vplyv na mladých ľudí 

62. Meranie výkonnosti podniku 

63. Environmentálne manaţérske systémy v podniku 

64. Atypické formy výkonu závislej práce v Slovenskej republike 

65. Trestná zodpovednosť právnických osôb v zdravotníctve 

66. Vzdelávanie zamestnancov v podniku a systém hodnotenia jeho efektívnosti 

67. Komparácia regiónov Slovenska z hľadiska demografických odlišností 

68. Rodovo podmienené prejavy správania detí mladšieho školského veku z detských 

domovov 

69. Porovnanie makroekonomických ukazovateľov v krajinách V4 

70. Rozvíjanie počiatočného prírodovedného poznania u detí predškolského veku 

71. Ţenská postava v stredovekej literatúre 

72. Historická analýza značky Coca-Cola a jej postavenie na trhu v porovnaní 

s konkurenciou 

73. Minimálna mzda a jej vplyv na migráciu pracovnej sily 

74. Fyzioterapeutické postupy po amputácií dolných končatín 

75. Záţitková pedagogika  

76. Syndróm vyhorenia v profesii poradca 

77. Ďalšie profesijné vzdelávanie v organizácií 

78. Súčasnosť a perspektívy telesnej výchovy v materskej škole 

79. Vplyv lokálnych faktorov na sociálno-ekonomický rozvoj obce 

80. Starostlivosť o pacienta s demenciou v domácom prostredí 

81. Patetické vyjadrenie lásky v dielach Boţeny Slančíkovej-Timravy 

82. Problémy personálneho riadenia v malých firmách 

83. Výkon brigádnickej práce študentami 

84. Vzdelávací systém vo výrobných podnikoch 



85. Sebaregulácia a autodidakcia ţiaka 

86. Práca triedneho učiteľa na triednických hodinách zameraná na osobnostný a sociálny 

rozvoj ţiakov stredných škôl 

87. Vyuţitie atypických foriem zamestnania v krajinách EÚ 

88. Edície Czambelovej Rukoväti spisovnej reči slovenskej 

89. Komparácia kvality ţivota nezamestnaných muţov a ţien 

90. Motivácia ţiakov a didaktická technika 

91. Jazykové vzdelávanie pracovníkov ako nástroj osobného rastu 

92. Efektívne riadenie tímovej práce 

93. Etika a spoločenská zodpovednosť médií 

94. Problematika rečového vývinu detí z ADHD 

95. Zdroje a zvládanie psychickej záťaţe v práci hasičov 

96. Význam učiteľovej komunikácie v priebehu vyučovania na strednej odbornej škole 

97. Analýza chovu koňa przewalského na Slovensku a v Čechách 

98. Hodnotenie rizika podnikania malých a stredných podnikov 

99. Motivácia ţiakov odborných škôl k učeniu 

100. Pracovné prostredie a bezpečnosť pri práci 

101. Efektívnosť spolupráce s verejnosťou pri odhaľovaní a objasňovaní trestných činov 

mravnostnej kriminality 

102. Faktory determinujúce čerpanie prostriedkov z grantov NATO 

103. Slovenské médiá a mobilné aplikácie 

104. Trestná činnosť páchaná na senioroch 

105. Ošetrovateľský proces o pacienta s hrudníkovou drenáţou  

106. Hospodársky a sociálny rozvoj obce Omšenie 

107. Ako vstupné ceny ovplyvňujú výsledok hospodárenia 

108. Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku 

109. Osobitosti podnikov v cestovnom ruchu 

110. Politika trhu práce v Slovenskej a Českej republike 

111. Edmund Pascha a jeho kancionálová tvorba 

112. Komparácia krajín Vyšehradskej štvorky  a západného Balkánu v oblasti  prístupového 

procesu 

113. Analýza HDP na Slovensku príprava odbornej prednášky 

114. Potenciál hyperbarickej oxygenoterapie u pacientov smorbus crohn 

115. Systém hodnotenia zamestnancov vo výrobnom podniku na Slovensku 

116. Didaktická úroveň vedomostných testov v strednej škole 

117. Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov v priemyselnom podniku 

118. Komparácia motivačných stimulov zamestnancov v slovenskej a zahraničnej  firme 

119. Organizačná štruktúra obecných úradov a ich personálne zabezpečenie 

120. Zmeny regionálnej a komunálnej politiky po roku 1990 v meste Bánovce nad Bebravou 

121. Ošetrovateľská starostlivosť o imobilného geriatrického pacienta 

122. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o postraumatického pacienta  s chornickou 

liečenou metódou V.A.C. – liečba riadeným podtlakom 

123. Komunikácia s pacientmi postihnutými demenciou 

124. Vnímanie ľudí iného veku 

125. Teórie demokracie – porovnanie teórií demokracie v dielach G. Sartoriho a R. Dahla 

126. Význam sociálnej opory pre človeka trpiaceho schizofréniou 

127. Správne súdnictvo v slovenskom právnom poriadku 



128. Vplyv prírodnej medicíny na zdravie koní a homeopatická liečba zvierat 

129. Folklórne ţánre v čítankách pre primárne vzdelávanie 

130. Personálny audit v podniku 

131. Vzdelávací program pre technický a administratívny personál podniku 

132. Riadiaci pracovník a jeho komunikačné kompetencie 

133. Multikulturalizmus v Nemecku 

134. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve – príprava odbornej prednášky 

135. Didaktický test 

136. Zóna najbliţšieho vývinu 

137. Meranie spokojnosti zákazníkov 

138. Špecifické metódy sociálnej práce pre seniorov 

139. Analýza kvality zvaru na hliníkovom kondenzéry 

140. Komparácia motivačných činiteľov v slovenskom a zahraničnom podniku 

141. Sociologický prístup k analýze trhu práce 

142. Poslanie profesionálnych rodín v starostlivosti o dieťa 

143. Zhodnotenie výkonnosti podielových fondov 

144. Význam sociálno-výchovnej analýzy vo vzdelávaní ţiaka SŠ 

145. Učiteľova koncepcia čítania a jej realizácia v praxi primárneho vzdelávania 

146. Komparácia spôsobov odmeňovania v slovenskom a zahraničnom podniku  

147. Starostlivosť o dieťa so zdravotným postihnutím v náhradnej starostlivosti 

148. Teórie a trendy v poruchách autistického spektra a intervenčných prístupov 

149. Edukácia rodičov u dieťaťa s atopickým ekzémom 

150. Stratégia marketingu vzťahov v územnej samospráve 

151. Záţitkové učenie v odborných predmetoch a kreativita ţiakov 

152. Spolupráca orgánov územnej samosprávy s orgánmi miestnej štátnej správy 

153. Vznik a význam technologických inkubátorov v danom regióne 

154. Metabolický syndróm v detskom veku 

155. Poruchy učenia stredoškolskej mládeţe  

156. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zápalom horných dýchacích ciest na  ORL 

157. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nefrostómiou 

158. Zisťovanie spokojnosti zamestnancov v podniku 

159. Dejiny a súčasnosť Základnej školy na Hodţovej ulici – 50 výročie zaloţenia 

160. Diskriminácia na pracovisku a formy jej riešenia 

161. Metódy vzdelávania zamestnancov  

162. Štátna podpora malých a stredných podnikov na Slovensku 

163. Legislatíva strednej školy 

164. Funkcie školského psychológa na ZŠ 

165. Stanovenie zápalových markerov pri diagnostike septických stavov 

 

 


