
Zoznam vytvorených rešerší v roku 2020 

 

1. 3D tlačiareň – Simulácia tavenia a trysky 

2. Aktivita neziskových organizácií v rámci podpory malých a stredných podnikov 

3. Aktuálne problémy pri realizácií duálneho vzdelávania na SŠ 

4. Aktuálne trendy na trhu práce v EÚ 

5. Analýza platobnej bilancie Čínskej ľudovej republiky 

6. Archetypy a mýty v trilógii Pána prsteňov 

7. Architektúra Trenčína 

8. Bariéry podnikání začínajících podnikatelů na venkově ve vybraném mikroregionu 

9. Bezpečnosť a istota v ošetrovateľstve – pohľad sestry 

10. Detský letný tábor pre deti so zdravotným znevýhodnením 

11. Dysfunkčnosť rodiny a jej vplyv na žiaka 

12. Edukácia pacienta s CHOCHP 

13. Edukačné stratégie vo výučbe ekonomických predmetov 

14. Empatia v kontexte prípravy na výkon zdravotníckeho povolania 

15. Entezopatie a ich liečba prostredníctvom fyzioterapie 

16. Environmentálna výchova v predprimárnom vzdelávaní 

17. Faktory pracovnej záťaže manažérov 

18. Hodnotenie efektivity vzdelávania v oblasti hygieny rúk u študentov ošetrovateľstva 

19. Implementácia metód induktívnej štatistiky pri finančno-ekonomickej analýze podniku 

20. Informačné zdroje a ich využitie v odbornom vzdelávaní žiakov SOŠ 

21. Inovatívne prístupy edukácie detí MŠ na Slovensku 

22. Komparácia predškolského vzdelávania na Slovensku a v zahraničí 

23. Komparácia voličského správania mladých ľudí a seniorov 

24. Komunikačné kompetencie učiteľa v odbornej príprave žiakov do praxe 

25. Kultivácia reči detí predškolského veku prostredníctvom hudby a hudobných činností 

26. Kultúrna politika na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja 

27. Kvalita života pacienta po operácii katarakty 

28. Kvalita života sestier 

29. Manažment vzdelávania samosprávnych krajov v kontexte potrieb trhu práce 

30. Marketingová komunikácia mesta 

31. Merchandising a aroma marketing 

32. Možnosti prevencie alkoholizmu u osôb sociálne znevýhodnených 

33. Možnosti sociálneho pedagóga v postperiterciálnej starostlivosti mládeže 

34. Nadané deti v kontexte sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva 

35. Návrh inovatívnej marketingovej komunikácie v priemyselnom podniku 

36. Návrh udržateľného duálneho vzdelávania zameraného na kľúčové výrobné pozície 

37. Názory rodičov na testovanie piatakov 

38. Obraz svetskej vrchnosti v diele M. Rakovského a J. Koppaya 

39. Ochorenia prsníka v ambulancii všeobecného lekára 

40. Ošetrovateľské kompetencie v SR a vybraných krajinách EÚ 

41. Personálna charakteristika ideálu učiteľa MŠ 

42. Personálny manažment s dôrazom na odmeňovanie zamestnancov 

43. Porovnanie odpisovej politiky v kontexte zdaňovania príjmov v krajinách V4  

44. Postavenie a pôsobnosť policajného vyjednávača vo vybraných druhoch incidentov 

45. Postoj žiakov stredných škôl k vlastnému zdraviu 

46. Posttraumatická stresová porucha 

47. Pozitívna edukácia a hodnotenia žiakov SŠ 

48. Pracovné podmienky a spokojnosť v práci 



49. Právna úprava chovu a držania domácich zvierat 

50. Prevencia kriminality detí a mladistvých v Trenčianskom kraji 

51. Prezentácia a komparácia vedenia dvoch miest prostredníctvom Facebooku 

52. Príčiny a možnosti prevencie drogových závislostí osôb sociálne znevýhodnených 

53. Profesionálny vývin a vzdelávanie študentov ošetrovateľstva 

54. Profesionálny vývin žiakov SZŠ 

55. Propedeutika záporných čísel na prvom stupni ZŠ 

56. Reverzné inžinierstvo automobilovej súčiastky 

57. Riadenie pracovného výkonu zamestnancov 

58. Rodina z pohľadu sociálneho pedagóga 

59. Senzorický profil vybranej tradičnej potraviny z vybraného štátu EÚ 

60. Sociálna pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím 

61. Sociálny podnik ako nástroj podpory a pomoci seniorom 

62. Spolupráca školského knihovníka s učiteľmi primárneho vzdelávania 

63. Spontánna a neriadená hra, jej výskyt a podoby v MŠ 

64. Spôsoby zvládania pracovného stresu 

65. Strach z pádu u seniorov v komunite 

66. Sústavné vzdelávanie sestier formou online aktivít 

67. Svalová dysbalancia u futbalistov 

68. Svätosť ako fenomén dnešnej doby 

69. Syndróm vyhorenia učiteľov 

70. Šikanovanie a jeho prevencia v stredoškolskom vzdelávaní 

71. Školská knižnica ako súčasť gramotne podnetného prostredia 

72. Špirálna stabilizácia chrbtice a jej využitie pri poruchách postúry u ľudí so sed. 

zamestnaním 

73. Štrukturálne fondy ako nástroj rozvoja územnej samosprávy 

74. Termporomandibulárna dysfunkcia a možnosti fyzioterapie 

75. Time a self-management u riadiacich pracovníkov vo výrobných podnikoch 

76. Trendy vo využívaní Internetu v domácnostiach 

77. Úloha sestry v prevencii obezity u mladistvých 

78. Úrazy a ochorenia ramenného pletenca pri pohybovej aktivite a ich prevencia 

79. Vnímanie a hodnotenie školských pravidiel žiakmi SŠ 

80. Vplyv orofaciálnej stimulácie na vývin oromotoriky u predčasne narodených detí 

81. Vplyv posunu na drsnosť a kruhovitosť sústruženého materiálu 

82. Vplyv rodiny za žiaka SOŠ 

83. Vplyv využitia sociálnych sietí v oblasti elektronického podnikania 

84. Vybraná knižná edícia na slovenskom trhu (Panta Rhei, edícia filmovej klasiky) 

85. Výhrubníky a vyhrubovanie 

86. Vyjadrovanie množstva u detí v predškolskom veku 

87. Využitie flossingu pri laterálnej epikondytíde lakťového kĺbu 

88. Využitie fyzioterapie u pacienta s Bechterevovou chorobou 

89. Využitie liečebného plávania pri liečbe reumatických ochorení 

90. Využitie liečebnej telesnej výchovy u pacientov so sedavým zamestnaním 

91. Využitie navigačných systémov v automobilovom priemysle 

92. Využitie relaxačných techník v súčasnej fyzioterapii 

93. Vývin vzájomnej žaloby od Rakúsko-Uhorska po súčasnosť 

94. Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 

95. Vývojové trendy v elektronickom bankovníctve a riziká s ním spojené 

96. Význam externej komunikácie organizáciou 

97. Význam kvality pracovnej sily pre rozvoj regiónov v SR 



98. Význam organizačnej kultúry v personálnom riadení podniku 

99. Vzdelávanie zamestnancov a jeho význam pre organizáciu 

100. Vznik a rozvoj mesta Partizánske ako centra obuvníctva 

101. Záujmové preferencie žiakov na SOŠ 

102. Zdravotná gramotnosť 

103. Zvládanie agresívnych prejavov v ošetrovateľskej starostlivosti u osôb s mentálnym 

postihnutím 

104. Zvládanie stresu a psychickej záťaže u učiteľov a učiteliek telesnej výchovy ZŠ v TSK 


