
Zoznam vytvorených rešerší v roku 2019 

 

1. Analýza ponúkanej kapacity vozidiel verejnej osobnej dopravy 

2. Analýza súčasných foriem násilia v prostredí strených škôl 

3. Bariéry pri uplatňovaní starších ľudí na trhu práce 

4. Deficit spánku u sestier 

5. Deformity hrudnej chrbtice a hrudného koša a možnosti fyzioterapie 

6. Deti z materských škôl a ich vplyv na kvalitu života seniorov 

7. Disciplína, odmeny a tresty v motivácií stredoškolákov 

8. Diskriminácia seniorov v spoločnosti a jej sociálne dôsledky 

9. Dysfunkčnosť rodiny a jej dopad na individualitu osobnosti žiaka SOŠ 

10. Edukačná úloha sestry v podpore zdravej výživy u detí predškolského veku 

11. Edukačné potreby detí s IVVP 

12. Etika a morálka vo verejnej správe 

13. Extrémizmus ako správny a súdny delikt 

14. Francúzsko-slovenské obchodné vzťahy 

15. Efektivita využívania informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 

u žiaka so špecifickým narušeným vývinom reči 

16. Faktory pôsobiace na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov 

17. Finančná kríza vo vyučovaní ekonomických predmetov v SOŠ 

18. Globálny marketing 21. storočia vybraného podniku 

19. Hodnotenie výkonnosti hospodárstva Slovenskej republiky 

20. Hodnotenie sociálno-ekonomického rozvoja regiónov Slovenskej republiky 

21. Humanistické iniciatívy sociálnych encyklík a ich reflexie v sociálnej práci 

22. Identifikácia problémov interkultúrnej komunikácie v manažmente a ich riešenie 

23. Identifikácia rozdielov v systéme odmeňovania v slovenskej a nemeckej firme 

24. Inovatívne metódy vo vyučovacom procese v predmetoch vlastiveda a prírodoveda 

na 1. stupni ZŠ 

25. Interaktivita v učebných materiáloch pre výučbu 

26. Interkultúrna komunikácia a cestovný ruch 

27. Jedinci so zníženou pracovnou spôsobilosťou v sociálnej a pracovnej rehabilitácii 

28. Kanabismus u adolescentnej mládeže. Prevencia a riešenie 

29. Kinezioterapia zameraná na rozvoj svalovej sily u obéznych predpubertálnych detí 

30. Komunikácia s geriatrickým pacientom 

31. Konkurencia na trhu cestovného ruchu. Príprava a realizácia prednášky pre žiakov 

strednej školy ekonomického zamerania 

32. Korózne opotrebenie vybraných materiálov špeciálnej techniky 

33. Kriminalita mládeže a preventívne programy k ich zamedzeniu 

34. Kúpeľná liečba po operáciách bedrového kĺbu 

35. Lednica 

36. Manažment kreatívneho potenciálu TSK ako zdroj udržateľného rozvoja regiónu 

37. Medziľudské vzťahy a ich rola v škole 

38. Meranie kvality života z hľadiska gender 

39. Moderné vyučovacie metódy a možnosti ich uplatnenia v predprimárnom vzdelávaní 

40. Možnosti sociálnej pomoci pri striedavej osobnej starostlivosti 

41. Možnosti prevencie agresivity detí 

42. Najčastejšie zranenia v cestnej cyklistike 

43. Nástroje na riešenie dlhodobej nezamestnanosti v štátoch Európy 

44. Návratová migrácia vysokokvalifikovanej pracovnej sily a jej vplyv na trh práce 

Slovenskej republiky 



45. Návykové chovanie a závislosti 

46. Nemecko a jeho podiel na budovaní Európskej únie 

47. Nežná revolúcia v Trenčianskom regióne 

48. Odlišnosti v domácej príprave u žiakov s vývinovými poruchami učenia a poradenstva 

pre rodičov 

49. Optimálne prosperovanie a školská prináležitosť u žiakov so špecifickými poruchami 

učenia 

50. Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s tracheostómiou 

51. Osobnosť učiteľa na súčasných stredných školách 

52. Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s depresiou so suicidálnymi tendenciami 

53. Otužilecké plávanie ako nástroj na zlepšenie funkčnosti chrbtice 

54. Ovplyvnenie svalových dysbalancií horného skríženého syndrómu u volejbalistiek 

55. Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrického pacienta s bolesťou 

56. Pestúnska starostlivosť v Českej republike a na Slovensku 

57. Podnikateľské prostredie SR. Vývoj a komparácia s vybraným štátom sveta EÚ 

58. Podpora žiackej kreativity pri nadobúdaní profesijných zručností v praxi 

59. Pozitíva a negatíva digitálnej tomosyntézy pri vyšetrovaní prsníkov 

60. Predisponujúce faktory pre vznik kolpitídy 

61. Práca s verejnosťou 

62. Predprimárne vzdelávanie detí s autizmom 

63. Prevencia zranení za pomoci bosu u futbalistov 

64. Priame zahraničné investície a ich vplyv na malé a stredné podniky 

65. Problematika vzdelávania rómskych detí a mládeže na základných a stredných školách 

66. Problémové správanie stredoškolákov 

67. Podpora harmonických vzťahov v školskom prostredí ako nevyhnutná súčasť 

efektívnej výchovy a vzdelávania 

68. Problémy vo výchove detí s DMO a životná situácia rodín s dieťaťom s DMO 

69. Propaganda počas druhej svetovej vojny 

70. Psychologické aspekty pracovnej motivácie personalistov 

71. Psychopedagogické aspekty začlenenia žiakov so zdravotným znevýhodnením 

do triedneho kolektívu 

72. Radiačná ochrana na rádiologickom pracovisku 

73. Rodová rovnosť v kurikulu občianskej výchovy 

74. Rómsky žiak so sociálne znevýhodňujúceho prostredia v školskom klube detí 

75. Služba v ozbrojených silách Slovenskej republiky, jej podmienky a sociálne 

zabezpečenie v zmysle platných právnych noriem 

76. Sociálno-emocionálne zdravie a sociálna opora na základných školách 

77. Sociálny status integrovaného žiaka v triede a jeho ovplyvňovanie aktérmi 

vyučovacieho procesu 

78. Stres v škole a jeho zvládanie žiakmi strednej odbornej školy 

79. Súvislosti well-beingu (osobnej pohody), akademického stresu a akademickej 

úspešnosti u študentov vysokých škôl 

80. Sociálne siete v činnosti organizácie verejnej správy 

81. Stres u žiakov stredných škôl 

82. Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Sestra 

83. Špecifická ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s MRSA na operačnej sále 

84. Štátne symboly SR 

85. Time a Self manažment u manažérov vo výrobných podnikoch 

86. Tolerancia k nejednoznačnosti a vnímanie školských situácií u učiteľov a učiteliek 

87. Tradičné a regionálne produkty pre rozvoj cestovného ruchu 



88. Úloha sestry v prevencií imobilozačného syndrómu 

89. Urbánno-civilizačné motívy v poézii Taťjany Lehenovej 

90. Úroveň plaveckej spôsobilosti žiakov mladšieho školského veku 

91. Uspokojenie potreby výživy u geriatrického pacienta 

92. Uspokojovanie potreby bezpečia a istoty u hospitalizovaného pacienta 

93. Vnímanie detí so špecifickými poruchami učenia ostatnými spolužiakmi a rovesníkmi 

94. Voľný čas ako rizikový činiteľ nevhodného správania žiakov SŠ 

95. Vplyv legislatívnych zmien na hospodárnosť a efektívnosť podnikania 

96. Vplyv narušenej komunikačnej schopnosti na poruchy učenia 

97. Vplyv pohybovej terapie na glykovaný hemoglobín u diabetikov I. typu 

98. Vplyv rodiny na utváranie mravného profilu žiaka strednej odbornej školy 

99. Vplyv veľkého podniku na regionálny a miestny rozvoj 

100.   Vybraní autori detskej slovenskej literatúry a ich hrdinovia ako vzory pre deti 

predškolského veku 

101.   Využitie akrálnej koaktivačnej terapie u žien s herniou disku v lumbálnej oblasti na 

inkontinenciu 

102. Využitie IKT v odbornej príprave žiakov 

103. Využitie liečivých rastlín v terapii zápalových ochorení močového ústrojenstva u žien 

104. Využitie manuálnej terapie pri viscerovertebrálnych vzťahoch 

105. Využitie kinesiotapingu pri úrazoch kolenného kĺbu vo futbale 

106. Využitie meracích zariadení 

107. Význam dynamických snímok LS chrbtice 

108. Význam fyzioterapie v gynekológií 

109. Význam komunikácie v manažérskej práci 

110. Význam malých stredných podnikov v inovačných procesoch 

111. Vzájomná žaloba 

112. Vzdelávanie a sociálna starostlivosť 

113. Vzťah vývinovej dyspraxie a dyslexie 

114. Záškoláctvo ako súčasný problém dnešnej školy 

115. Zvyšovanie miezd na Slovensku. Príležitosti a ohrozenia 

116. Životný štýl študentov fakulty zdravotníctva TnUAD 


