Rešerše vypracované v roku 2017
Pohľady jednotlivých cieľových skupín na otázku interrupcie (54 záznamov)
Stres na vyučovacej hodine (50 záznamov)
Zabezpečovacie inštitúty v občianskom práve (47 záznamov)
Skúmanie činiteľov pôsobiacich na mieru úzkosti a úzkostlivosti u matiek na
materskej dovolenke (63 záznamov)
5. Didaktika regionálnej výchovy a vlastivedy v primárnom vyučovaní (22 záznamov)
6. Regionálne prvky čilejkárskeho prostredia vo vyučovaní vlastivedy (15 záznamov)
7. Výtvarno-pedagogické možnosti piesku (41 záznamov)
8. Strach ako ošetrovateľská diagnóza u pacientiek hospitalizovaných na
gynekologicko-pôrodníckom oddelení (41 záznamov)
9. Erich Fromm a jeho teórie (37 záznamov)
10. Monitorovanie vybraných funkčných porúch pohybového systému mladých
hokejistov (15 záznamov)
11. Podnikanie a startupy v podmienkach Slovenskej republiky (61 záznamov)
12. Rastliny ako bioindikátory životného prostredia (31 záznamov)
13. Finančná analýza podniku a jej strategické riadenie (61 záznamov)
14. Financovanie vybranej základnej školy (36 záznamov)
15. Metódy riešenia kulisových mechanizmov (39 záznamov)
16. Vodná elektráreň (62 záznamov)
17. Deštruktívne správanie v školstve (29 záznamov)
18. Pozorovací hárok k motivácii žiakov k čítaniu (16 záznamov)
19. Strata sluchu a jej vplyv na výchovu a vzdelávanie (9 záznamov)
20. Využitie aktivizačných metód pri pohybovej príprave detí predškolského veku (72
záznamov)
21. Aplikácia riadenia projektov v organizácii (68 záznamov)
22. Bádateľské aktivity v materskej škole (41 záznamov)
23. Rozvíjanie matematickej gramotnosti u dieťaťa s ADHD v predškolskom veku (45
záznamov)
24. Integrované tematické vyučovanie (73 záznamov)
25. Adaptačné vzdelávanie (52 záznamov)
26. Výskyt rizikového správania (78 záznamov)
27. Efektivita využívania digitálnych médií vo výučbe odborných predmetov (30
záznamov)
28. Diagnostikovanie a rýchlosť čítania (31 záznamov)
29. Hospodársky výsledok podniku (22 záznamov)
30. Kvalita života rodín s deťmi s detskou mozgovou obrnou (34 záznamov)
31. Folklór a tradície tekovského regiónu ako motivačný prostriedok pri práci s deťmi
v školskom klube detí (16 záznamov)
32. Zdravotné uvedomenie a správanie obyvateľov SR v podpore pohybovej aktivity (50
záznamov)
33. Marketingový manažment stredných odborných škôl (54 záznamov)
34. Právne postavenie zástupcov zamestnancov (71 záznamov)
35. Reflexia a sebareflexia z pedagogickej praxe (27 záznamov)
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36. Učiteľ ako osobnosť očami žiaka strednej školy (42 záznamov)
37. Ohybnosť, strečing a normy v ľadovom hokeji (17 záznamov)
38. Informačno-komunikačné technológie vo výučbe žiakov na stredných školách (49
záznamov)
39. Rozvoj súkromných stredných škôl na Slovensku (36 záznamov)
40. Vnímanie medzietnických vzťahov u pracovníkov komunitných centier (30
záznamov)
41. Digitálna demencia (32 záznamov)
42. Streetwork ako súčasť prevencie sociálnopatologických javov vyskytujúcich sa
v spoločnosti (35 záznamov)
43. Súčasné trendy vo vyučovaní začiatočného písania (28 záznamov)
44. Rodina a jej vplyv na edukačný proces (61 záznamov)
45. Poruchy správania v prednemocničnej starostlivosti (14 záznamov)
46. Podpora zdravia dieťaťa v komunite do jedného roka (35 záznamov)
47. Význam kanisterapie v predškolskej príprave (54 záznamov)
48. Využitie ekonomických stimulov na stredných odborných školách (28 záznamov)
49. Zdravý životný štýl stredoškolskej mládeže (40 záznamov)
50. Sezónnosť obchodných výkladov vo vybranom nákupnom centre (42 záznamov)
51. Riadenie ÚPSVaR a ich stratégia v oblasti vzdelávania obyvateľov (15 záznamov)
52. Možnosti špeciálno-pedagogickej intervencie v rannom a predškolskom veku u detí
s detskou mozgovou obrnou (51 záznamov)
53. Meranie spokojnosti zamestnancov na mestskom úrade (31 záznamov)
54. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s črevnou nepriechodnosťou (25
záznamov)
55. Naratívne kompetencie v slovenskom a maďarskom jazyku u bilingválnych detí pri
vstupe do 1. ročníka základnej školy (12 záznamov)
56. Kult fyzickej krásy – hypernarcizmus a modelovanie vzťahu k telu (21 záznamov)
57. Nepriame dane (10 záznamov)
58. Priame zahraničné investície a ich význam v regionálnom rozvoji SR (35 záznamov)
59. Súdne rozhodnutia (90 záznamov)
60. Význam a úloha vzdelávania žiakov stredných odborných škôl s technickým
zameraním (23 záznamov)
61. Marketingové plánovanie a jeho význam, obsahové a didaktické spracovanie
tematických celkov (43 záznamov)
62. Obchod s ľuďmi (27 záznamov)
63. 3D tlačiarne (13 záznamov)
64. Výskyt moruši čiernej v regióne (12 záznamov)
65. Dekubity (40 záznamov)
66. Otec v rodine dieťaťa s postihnutím (40 záznamov)
67. Kritika modernej spoločnosti z pohľadu filozofie Ericha Fromma (92 záznamov)
68. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pediatrického pacienta s celiakiou (36
záznamov)
69. Práva otcov na starostlivosť o dieťa po rozvode (53 záznamov)
70. Štátna služba príslušníkov ozbrojených zložiek (62 záznamov)
71. Život a dielo Andreja Chudobu (85 záznamov)

