
Rešerše vypracované v roku 2018 

 

1. Využitie metódy D. E. Eľkonina v primárnom vzdelávaní (14 záznamov) 

2. Antioxidačná stabilita emulgovaných tukov (6 záznamov) 

3. Vinohradníctvo v Tekovskom regióne (75 záznamov) 

4. História židovskej náboženskej obce (14 záznamov) 

5. Význam komunitnej práce s rómskou rodinou (22 záznamov) 

6. Samova ríša (39 záznamov) 

7. Kompetencie sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov  

       (38 záznamov) 

8. Vzdelávanie ako prvok zvyšovania kvality života seniorov (18 záznamov) 

9. Phraseology and Culture (Frazeológia a kultúra) (22 záznamov) 

10. Mikroskopická stavba kompaktného kostného tkaniva srnca lesného (36 záznamov) 

11. Výchova a vzdelávanie ako súčasť kultúrneho prostredia (24 záznamov) 

12. Kostná dreň (30 záznamov) 

13. Meranie výkonnosti podniku (24 záznamov) 

14. Uplatnenie tvorivej dramatiky v cielených vzdelávacích aktivitách v materskej škole 

       (40 záznamov) 

15. Interné prostredie vybraného podniku (40 záznamov) 

16. Ľudovít Štúr ako kodifikátor spisovnej slovenčiny (40 záznamov) 

17. Zmeny v  úrovni rýchlostných schopností futbalistov v  prípravnom období  

       (42  záznamov) 

18. Preklad detských literárnych textov z anglického jazyka (23 záznamov) 

19. Štefan Krčméry – Keď sa sloboda rodila (12 záznamov) 

20. Mafianizácia ekonomiky (56 záznamov) 

21. Vlastnosti, znaky a špecifické zákonitosti kultových videoreklám spotrebnej   

       elektroniky (40 záznamov) 

22. Alzheimer (43 záznamov) 

23. Dialýza (45 záznamov) 

24. Výška príjmov ako rizikový faktor rastu sociálneho napätia a polarizácie spoločnosti  

       (40 záznamov) 

25. Pedagogický asistent v podmienkach bežnej školy v SR (40 záznamov) 

26. Rozvoj špeciálnej pohybovej výkonnosti futbalistov v kategórii prípraviek (30  

       záznamov) 

27. Resocializačné zariadenie PAHOROK v Bohuniciach (14 záznamov) 

28. Didaktická analýza problematiky - finančná analýza s využitím prípadovej štúdie (51 

     záznamov) 

29. Vzdelávanie dospelých (40 záznamov) 

30. Pastoračné konštrukty v literatúre Maxa Kašparů (43 záznamov) 

31. Slobodné kráľovské mestá v regióne Tekov v stredoveku (62 záznamov) 

32. Vnímanie seniorov profesionálmi v zariadeniach sociálnych služieb (19 záznamov) 

33. Andragogika (27 záznamov) 

34. Umenie – ide o autonómnu sféru? (62 záznamov) 

35. Ochrana duševného vlastníctva (52 záznamov) 

36. Dopravná výchova na 1. stupni ZŠ (97 záznamov) 

37. Vplyv modernej technológie na deti (61 záznamov) 

38. Animoterapia, canisterapia (36 záznamov) 

39. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť (76 záznamov) 

40. Porovnanie spôsobov komunikácie dvoch podnikateľských subjektov (52 záznamov) 



41. Inovovaný kompetenčný profil učiteľa odborných predmetov SOŠ  (23 záznamov) 

42. Vplyv typológie manažérskeho riadenia SOŠ v podmienkach Slovenskej republiky  

     (23 záznamov) 

43. Depresia (47 záznamov) 

44. Prostredie a jeho vplyv na výchovu (68 záznamov) 

45. Spolupráca členov odborného tímu v zariadeniach sociálnych služieb (42 záznamov) 

46. Online English (51 záznamov) 

47. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pediatrického pacienta s leukémiou (35  

     záznamov) 

48. Systém záruk pred neoprávneným odpočúvaním v Slovenskej republike (44  

  záznamov) 

49. Spolupráca rodiny so základnou školou v podmienkach inkluzívneho vzdelávania (60 

    záznamov) 

50. Rizikové faktory zapojenia malých a stredných podnikov do klastrov (51 záznamov) 

51. Didaktické hry na rozvoj komunikačných zručností pre 1. stupeň ZŠ (25 

     záznamov) 

52. Rozvoj tvorivosti u žiakov primárneho vzdelávania (28 záznamov) 

53. Štúrov spis Slovanstvo a svet budúcnosti (15 záznamov) 

54. Experimentovanie adolescentov s drogami (57 záznamov) 

55. Edukácia pacienta so stómiou (41 záznamov) 

56. Duálne vzdelávanie v stredných odborných školách a jeho význam pre zamestnanosť, 

     trh práce a kvalifikačné ukazovatele (47 záznamov) 

57. Krízový manažment v riadení SOŠ na Slovensku (27 záznamov) 

58. Techniky ručných prác (49 záznamov) 

59. Podnikateľský zámer novozakladaného podniku (43 záznamov) 

60. Vzdelávanie nadaných žiakov a pripravenosť učiteľov na SOŠ (26 záznamov) 

61. Digitálna reklama a jej vplyv na spotrebiteľa tretieho tisícročia (32 záznamov) 

62. Hodnotenie bonity podniku bankou (50 záznamov) 

63. Analýza problematiky úverov pre malé a stredné podniky, vplyv hospodárskej krízy 

  a jej dopad (60 záznamov) 

64. Práca asistenta učiteľa (60 záznamov) 

65. Bankové produkty (90 záznamov) 

66. Personálny marketing v priemyselnom podniku (74 záznamov) 

67. Kvalita vyučovacieho procesu (42 záznamov) 

68. Odňatie poľnohospodárskej pôdy a agrodotácie z pohľadu správneho práva (65 

  záznamov)  

69. Využitie IKT v marketingu vzdelávacích inštitúcií v SR (40 záznamov) 

70. Dieťa predškolského veku ako budúci čitateľ (40 záznamov) 

71. Rozhodovací proces vybraného podniku (50 záznamov) 

72. Fungovanie správnych orgánov podniku (50 záznamov) 

73.  Význam vzdelávania žiakov v stredných odborných školách pre trh práce (26 záznamov) 

74. Význam vzdelávania žiakov v SOŠ pre trh práce (40 záznamov) 

75.  Využitie pracovných listov na rozvíjanie finančnej gramotnosti v 4. ročníku základnej školy (41 

  záznamov) 

76.  Weimarská republika (27 záznamov) 

77. Analýza finančných a materiálno-technických podmienok na stredných odborných 

   školách (21 záznamov) 

78. Charakteristika slovenských žien vo vrcholových manažérskych funkciách (45 

  záznamov)  

79. Identifikácia bariér vo vertikálnej komunikácii vo vybranom podniku (45 záznamov) 



80. Formálne a neformálne vzdelávanie v galérii (22 záznamov) 

81. Environmentálne nákupné správanie spotrebiteľov (32 záznamov) 

82. Porovnávanie školských systémov (60 záznamov) 

83. Efektívne didaktické metódy a organizačné formy vzdelávania žiakov v stredných 

  odborných školách (23 záznamov) 

84. Psychosociálne problémy rodín s Downovým syndrómom (48 záznamov) 

85. Obezita v starobe (40 záznamov) 

86. Riadenie disciplíny v stredoškolskej triede (65 záznamov) 

87. Kultúrne stereotypy regiónov Slovenska a ich využitie pre netradičnú kultúrnu  

  prezentáciu (61 záznamov) 

88. Riadenie stredných odborných škôl na Slovensku z pohľadu učiteľov odborných  

  škôl (36 záznamov) 

89. Rastliny a živočíchy v Mlynskej doline (12 záznamov) 

90. Inventarizácia majetku a záväzkov (50 záznamov) 

91. Vytvorenie podnikateľského plánu (50 záznamov) 

92. Primárna prevencia malígneho melanómu (37 záznamov) 

93. Československé légie (30 záznamov) 

94. Rozvíjanie sociálnych vzťahov medzi deťmi v SŠI prostredníctvom aktivizujúcich  

  metód (42 záznamov) 

95. Tvorivá dramatika ako prostriedok rozvíjania emócií detí predškolského veku (45 

  záznamov) 

96. Využitie aktivizujúcich metód v predmete administratíva a korešpondencia (51  

  záznamov) 

97. Kameňolom na Vápniku (Šiklóš) pri Leviciach (33 záznamov) 

98. Rodič v domácej príprave dieťaťa s poruchami učenia na vyučovanie (43 záznamov) 

99. Miroslav Válek: Dotyky (18 záznamov) 

100. Mledzivová výživa teliat (38 záznamov)  

101. Láska (35 záznamov) 

102. Využitie IKT v školskej príprave na SOŠ  (22 záznamov) 

103. Analýza informovanosti študentov VŠ o problematike špecifických porúch učenia  

  (60 záznamov) 

104. Spolupráca s rodinou v inkluzívnej škole (48 záznamov) 

105. Jazdecká škola (57 záznamov) 

106. Ľubomír Feldek: Jediný slaný domov (23 záznamov) 

107. Moderné metódy merania výkonnosti podniku (47 záznamov) 

108. Levický hrad (73 záznamov) 

109. Denník New York Times a jeho miesto vo svetovej žurnalistike (40 záznamov) 

110. Verejné obstarávanie z pozície uchádzača (44 záznamov) 

111. Druhý vatikánsky koncil (60 záznamov) 

112. Viera v nepodložené tvrdenia študentov VŠ (70 záznamov) 

113. Analýza metódy Sous Vide a jej využitie v reštauráciách (17 záznamov) 

 

 

 

 

 


