
Zoznam vytvorených rešerší v roku 2016 
 

 

1. ADHD – voľnočasové aktivity dieťaťa 

2. Aktivizačné metódy vo výučbe makroekonómie 

3. Analýza a hodnotenie rozpočtu obce Tužina 

4. Analýza financovania originálnych a prenesených kompetencií obce 

5. Analýza fungovania regiónov krajín V4 v Bruseli a ich spolupráca s európskymi 

inštitúciami 

6. Analýza komunikácie medzi pomáhajúcimi pracovníkmi, pacientmi a rodinnými 

príslušníkmi 

7. Analýza písomného vyjadrovania sa žiakov s mentálnym postihnutím 

8. Analýza programového rozpočtu mesta 

9. Analýza trendov vybraných rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení 

10. Detský muzikál 

11. Diagnostikovanie CAN syndrómu sociálnym pracovníkom 

12. Dieťa predškolského veku a jeho predstavy o živej prírode  

13. Dobrovoľnícka práca pri aktivácii seniorov 

14. Domov na pol ceste ako forma sociálnych služieb 

15. Dopad nezamestnanosti v rodine na zdravý vývoj dieťaťa  

16. Dôvody nepodvádzať 

17. Drogovo závislá mládež 

18. Dýchacia gymnastika v rehabilitácii u detí 

19. Ekonomická podstata a význam transferového oceňovania v činnosti obchodnej 

spoločnosti 

20. Ekonomické dôsledky vplyvu pracovnej migrácie v EÚ 

21. Emocionálna inteligencia vo vzťahu k stresu a copingovým stratégiám vedúcich 

pracovníkov 

22. Environmentálne limity v regionálnom rozvoji Slovenskej republiky 

23. Exkurzia v MŠ 

24. Externí študenti a ich sociálne problémy 

25. Financovanie záujmového vzdelávania žiakov SŠ v podmienkach mesta Trenčín 

26. Finančná gramotnosť a jej úroveň u študentov VŠ 

27. Fyzioterapia pacientov s vertebrogénnym algickým syndrómom 

28. História, možnosti a úskalia talk-show v slovenských televíziach 

29. Hlavná úloha sestry v prevencii nozokomiálnych nákaz na geriatrii 

30. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže z hľadiska pracovných podmienok 

31. Hodnoty stredoškolskej mládeže 

32. Jazykové kompetencie manažéra v slovenskom a zahraničnom podniku 

33. Jazykové vzdelávanie zamestnancov ako nástroj osobného rastu 

34. Just in time 

35. Kineziotaping pri laterálnej epikondylitíde  

36. Kľúčové kompetencie pre rozvoj vzdelávania na VŠ 

37. Knihovnícke časopisy po roku 1950 na Slovensku 

38. Knižnice a pracovníci knižníc 

39. Komparácia administratívnych zamestnancov v slovenských a multinacionálnych 

podnikoch 

40. Komparácia služieb v cestovnom ruchu TSK a vybranom európskom regióne 

41. Kompletná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou pankreatitídou  

42. Kompletná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnym zlyhávaním srdca 

43. Komplexná fyzioterapia pri ochorení diabetes mellitus 



44. Komunikačné kompetencie manažérov 

45. Kritika prekladu diela Vianočná koleda od Charlesa Dickensa 

46. Laseroterapia a jej význam v liečbe reflexných zmien 

47. Liečebná telesná výchova u detí s chybným držaním tela 

48. Ľudová architektúra ako nástroj rozvoja vidieckeho cestovného ruchu 

49. Ľudský kapitál ako konkurenčná výhoda organizácie 

50. Manželstvo v percepcii absolventov stredných škôl 

51. Metódy hodnotenia externého prostredia v podniku v invencií podnikateľských rizík 

52. Miesto sociálnej práce v predškolskej výchove 

53. Motivácia a jej vplyv na pracovný výkon zamestnancov 

54. Možnosti sociálnych médií pri hľadaní zamestnania 

55. Muži a ženy na manažérskych pozíciach 

56. Náhle brušné príhody 

57. Náklady podniku a možnosti ich znižovania 

58. Návrh celospoločenských opatrení v prevencii závislosti z pohľadu soc. pracovníka 

59. Názory detí mladšieho školského veku na bodypainting a jeho prejavy v prostredí  

60. Negatíve psychologické javy v pracovnom procese 

61. Nelegálna migrácia a s ňou spojené bezpečnostné riziká 

62. Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady 2015 

63. Obnova funkčnej schopnosti hornej končatiny po operácii prsníka 

64. Odborný jazyk v stavebníctve a architektúre 

65. Opatrenia sociálne politiky zameranej na inklúziu obyvateľstva 

66. Organizácia a riadenie tímov 

67. Organizačné inovácie a ich vplyv na rozvoj podnikov 

68. Osobitosti systému odmeňovania zamestnancov v malých a stredných podnikoch 

69. Osobnosť manažéra v organizácii verejnej správy a v organizácii súkromného sektora 

70. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ileóznym stavom 

71. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so sklerózou multiplex 

72. Pavel Bujnák a počiatky československej hungaristiky 

73. Personálny manažment v zahraničnej spoločnosti 

74. Podmienky zamestnávania migrantov z tretích krajín v krajinách EÚ 

75. Podpora kognitívnych funkcií ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta  

76. Pohybová liečba vo vodnom prostredí  

77. Porovnanie ošetrovateľskej starostlivosti o dekubity v lôžkových zdravotníckych 

zariadeniach 

78. Porucha močovej funkcie v neurologickom ošetrovateľstve 

79. Postavenie verejného ochrancu práv v systéme orgánov verejnej moci 

80. Požadované kompetencie manažérov v slovenských a multinacionálnych podnikoch 

81. Pracovná motivácia zamestnancov vo verejnej správe 

82. Prevádzkovanie klientskych centier pre občanov ako dôsledok reformy ESO 

83. Preventívne správanie sa žien vo vzťahu rakoviny krčka maternice 

84. Príčiny a dôsledky straty domova ľudí a možnosti krízovej intervencie 

85. Priestorové a materiálno-technické podmienky vyučovania na SOŠ 

86. Prínos J. A. Komenského v súčasnom predprimárnom vzdelávaní 

87. Prínos tomosyntézy pre včasnú diagnostiku karcinomu prsníka 

88. Príprava na vyučovaciu hodinu a jej realizácia 

89. Problematické aspekty čerpania dotácií z európskych fondov 

90. Problematika kyberšikanovania detí v školskom veku 

91. Pro-inkluzívne opatrenia v prostredí MŠ 

92. Projektové vyučovanie v odbornom vzdelávaní 



93. Psychohygiena a zvládanie záťažových situácii učiteľa na SOŠ 

94. Reforma verejnej správy ESO 

95. Riadenie a hodnotenie pracovného výkonu v podnikoch 

96. Rozpočtová politika SR 

97. Sebahodnotenie žiakov SŠ 

98. Sebavzdelávanie učiteľa odborných technických predmetov 

99. Skleróza multiplex 

100. Sociálna integrácia jedinca s mentálnym postihnutím a jej vplyv na kvalitu života rodiny 

101. Sociálna prevencia ako základ na elimináciu sociálnych problémov 

102. Sociálne služby v kontexte komunálnej sociálnej politiky 

103. Starnutie populácie a dôchodkový systém štátov V4 

104. Subjektívne hodnotenie pracovnej záťaže vybraných zamestnaní 

105. Systém odmeňovania v mestskej samospráve 

106. Systémy protipovodňovej ochrany SR 

107. Špeciálnopedagogické poradenské služby v SR u žiakov s ľahkou duševnou 

zaostalosťou 

108. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v paliatívnej starostlivosti  

109. Špecifiká starostlivosti o deti na chirurgii 

110. Špecifiká v správaní študentskej mládeže 

111. Štruktúra rozpočtu a jeho vývoj vo vybranom meste alebo regióne 

112. Študenti pedagogických fakúlt angažujúci sa vo výchove vo voľnom čase 

113. Taktilná stimulácia v ošetrovateľskej starostlivosti o novorodencov 

114. Tempo čerpania štrukturálnych fondov EÚ ako problém rozvoja regiónov V4 

115. Tradičné a moderné prístupy hodnotenia výkonnosti podniku 

116. Úloha sociálneho pracovníka pri organizovaní dlhodobej starostlivosti o seniora 

117. Úloha sociálneho pracovníka v procese adaptácie seniorov v zariadeniach sociálnych 

služieb 

118. Úloha webovej prezentácie pri propagácii obce 

119. Územná mobilita pracovnej sily v podmienkach SR 

120. Viacjazyčnosť na Slovensku v 19.st. Nemecký jazyk v slovensky písanej literatúre 

121. Vnímanie zmyslu života u adolescentov 

122. Voľný čas mládeže a kreovanie životného štýlu 

123. Vplyv komplexnej kúpeľnej liečby na artrózu kolenného kĺbu 

124. Vplyv pohybovej aktivity na mobilitu seniorov 

125. Vplyv vývoja výšky dane z príjmov fyzických osôb na príjmy rozpočtu obcí 

126. Výber zamestnancov v oblasti cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom kraji 

127. Výchova v detských domovoch z hľadiska vychovávateľov 

128. Výkonnosť a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku 

129. Vylučovacia urografia a jej miesto v algoritme diagnostiky urogenitálneho systému 

130. Výtvarné činnosti s tvarom v priestore v MŠ – konštruovanie zostáv z rôznych 

materiálov 

131. Využitie dramatizácie v rozvoji komunikácii detí na 1.st. ZŠ 

132. Využitie fyzioterapie u pacienta s s imobilizačným syndrómom 

133. Využitie hydrokinezioterapie pri chybnom držaní tela 

134. Využitie inštrumentálnych činností v esteticko-výchovnej a tematickej oblasti ŠKD 

135. Využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese 

136. Využitie zobrazovacích metód pri poruchách defekácie 

137. Využívanie odmien a trestov v rodinnej výchove 

138. Vývoj dlhodobej nezamestnanosti na SR 

139. Význam adaptačného procesu novoprijatých zamestnancov vo výrobnej firme 



140. Význam kinezioterapie v neurologickej fyzioterapii  

141. Vzdelávanie ako prvok zvyšujúci kvalitu života seniorov 

142. Vzory a ideály žiakov stredných odborných škôl 

143. Vzťahová väzba a jej vplyv na vývin dieťaťa v predškolskom veku 

144. Vzťahy medzi temperamentovými a charakterovými vlastnosťami 

145. Zahraničná politika Česko-Slovenska v rokoch 1945-1948 

146. Zásada pacta sunt servanda a právo na splnenie 

147. Záškoláctvo žiakov stredných odborných škôl 

148. Zážitkové učenie a vyučovanie 

149. Zintenzívnenie spolupráce oblastných organizácii cestovného ruchu v podmienkach 

TSK 

150. Zvládanie životnej záťažovej situácie v pracovnom prostredí 

151. Zvyšovanie úrovne porozumenia pojmov číslo a číselné operácie  

152. Životná a pracovná spokojnosť 


