
Zemplínska kniţnica G. Zvonického, Štefánikova 20, 07101 Michalovce 

Zoznam vypracovaných rešerší  
(2012 – 2016) 

Adaptácia ţiaka na prostredie školy 

Agresivita ţiakov - Úloha učiteľa pri riešení agresívneho správania 

Agresívne prejavy správania adolescentov, ako sociálny problém 

Aktivizujúce vyučovacie metódy v predmete prvá pomoc 

Aktuálne moţnosti neinvazívneho prenatálneho skríningu plodu 

Aktuálne problémy odborného školstva na Slovensku. 

Aktuálne problémy súčasnej rodiny 

Aktuálne problémy školskej telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách 

Aktuálny stav informatickej výchovy na 1. stupni základnej školy 

Alkoholizmus a jeho sociálne dôsledky 

Alkoholizmus mládeţe 

Alkoholizmus v rodine 

Analýza dílerstva pre vybranú automobilovú značku v regióne 

Analýza vyuţitia identifikačných čiarových kódov (barcodov) v logistickom reťazci 

Aplikácia metód sociálnej práce v náhradnej starostlivosti deti v detskom domove 

Bezdomovectvo a sociálna práca 

Bezdomovectvo ako sociálny problém 

Bohatstvo a chudoba vo svete a na Slovensku 

Boj proti fajčeniu 

Can syndróm 

Cestovný ruch 

Cirhóza pečene 

Civilizačné choroby 

Cystická fibróza 

Daňové konanie 

Daňový a účtovný pohľad na rezervy a opravné poloţky 

Dávky v hmotnej núdzi ako nástroj pomoci nezamestnaným občanom 

Dejiny Michaloviec do roku 1918 

Delikvencia ţiakov špeciálnych ZŠ 

Distribučné kanály produktového portfólia komerčnej banky 

DNA – Artritis Urtica (choroba) 

Dobrovoľníctvo 

Dokazovanie v daňovom konaní 

Domáce násilie 

Domáce násilie ako patologický jav súčasnej rodiny 

Domáce násilie na ţenách a moţnosti prevencie z hľadiska sociálnej práce 

Domáce násilie páchané na ţenách 

Dopad globálnej fin. krízy v bankovníctve 

Dopravná výchova 

Downov syndróm 

Dôsledky alkoholizmu na rodinu 

Dramatoterapia 
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Drogová závislosť ako sociálny problém adolescentnej mládeţe 

Drogová závislosť na stredných školách a jej sociálna prevencia 

Drogová závislosť u mladistvých a ich prevencia 

Drogy - spoločenský problém 

Duchovnosť a spiritualita ako prostriedok sociálnej pomoci človeku 

Duševné poruchy 

Dvojité občianstvo 

Edgar  A. Poe 

Edukácia 

Edukácia dojčiacich matiek so zameraním na techniku a význam dojčenia na novorodeneskom 
oddelení 

Edukácia pacienta s diabetes melitus nazávislom na inzulíne 

Edukácia pacienta v prevencii kolotrektálneho karcinómu 

Edukácia rodičov u starostlivosti o dieťa s Downovým syndrómom 

Edukácia rodinných príslušníkov imobilného geriatrického pacienta v domove 

Efektívna komunikácia u starých ľudí 

Efektívnosť vo vybranom komoditnom trhu 

Emocionálna inteligencia a zvládanie negatívnych emócií u učiteľov 

Enviromentálna výchova 

Etické aspekty komunikácie ako kaţdodenný nástroj sociálneho pracovníka 

Etický rozmer motivácie zamestnancov a dosahovanie výkonov 

Európska unia 

Finančné plánovanie podniku 

Finančné plánovanie v podniku 

Fitzgerald - Veľký Gatsby 

František II. Rákoczi 

Fyzioterapia pri paréze nervus facialis 

Geotermálne oblasti 

Globálny pohľad na vyuţitie IKT v škole 

Grafomotorika 

Gravidita 

História NsP Michalovce 

Hodnotenie ţiakov 

Hormóny štítnej ţľazy a ich zmeny pri niektorých ochoreniach štítnej ţľazy 

Hra a jej miesto vo výchove detí s mentálnym postihnutím 

Hra ako metóda na hodinách slovenského jazyka v ŠZŠ 

Hra ako prostriedok rozvíjania matematickej gramotnosti detí predškolského veku 

Hygiena rúk 

Identifikácia faktorov vplývajúcich na pohodu v práci sestier 

Implementácia regionálnej výchovy vo vyučovacom procese dejepisu 

Inovácie vysokoefektívneho učenia ţiakov s mentálnym postihnutím 

Interkultúrne rozdiely v koncepcii medzinárodnej marketingovej straégii podniku 
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Intervencie sociálneho pracovníka v prostredí sociálno-patologických javov 

Keramické fazety 

Klienti sociálnej práce 

Kľúčové kompetencie u vychovávaného subjektu (ţiak, študent) a moţnosti ich rozvíjania 

Komparácia sociálneho systému Slovenska a Anglicka 

Komparačná analýza pôdneho fondu poľnohospodárskeho druţstva Tušická Nová Ves 

Komplexná funkcia telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po infarkte miokardu 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s crohnovou chorobou 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetes mellitus 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s vredovou chorobou ţalúdka a 
dvanástnika 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zlyhaním obličiek 

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť u pacienta s alzheimerovou chorobou 

Komunikačné zručnosti sestry s pediatrickým pacientom 

Komunitné ošetrovateľstvo v onkológii v súvislosti so sekundárnou prevenciou ako vízia 
budúcnosti 

Kontrola meracích prístrojov 

Korporácia kvality ţivota seniorov v 

Krvné skupiny 

Kvalita ţivota pacientov s novozistenou TBC pľúc 

Kvalita ţivota seniorov s diabetes mellitus v sociálnych zariadeniach 

Kvalita ţivota seniorov v zariadeniach sociálnych sluţieb 

Laryngitída-nočná mora rodičov 

Lipidy 

Literárny obraz rodiny v recepcii ţiaka mladšieho školského veku 

Ľudové umenie Michalovského okresu 

Manaţment mimoriadnych situácií v neurológii 

Manaţment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta s diabetes mellitus 2. typu 

Marketing a management v súkromnej vysokej škole 

Marketingová komunikácia 

Mediálna výchova pre rodičov 

Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti vo vybraných formách ústavných 
poskytovateľov zdravotníckých sluţieb 

Michalovce 

Mladá rodina v postmodernej spoločnosti 

Motivácia sestier k autonómnemu výkonu ošetrovateľskej praxe 

Motivácia študentov pre povolanie sestry 

Moţnosti dobrovoľníctva v sociálnych sluţbách 

Moţnosti socializácie mentálne postihnutého klienta 

Moţnosti vyuţitia obnoviteľných zdrojov 

Multikultúra - multikultúrálne ošetrovateľstvo 

Multimediálne a virtuálne prístupy ku vzdelávaniu 
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Náhradná rodinná starostlivosť 

Náhradná rodinná výchova 

Násilie a agresivita v rodine 

Násilie a agresivita v škole 

Násilie ako súčasný problém doby 

Násilie na školách 

Násilie v rodine 

Nástroje udrţateľného regionálneho rozvoja 

Návrh procesu zdokonaľovania profesionálnych vodičov 

Návykové látky a rizika ich uţívania 

Názory profesionálov na sociálnu prácu 

Nemocnica v Michalovciach 

Netradičné formy voľnočasových aktivít pre seniorov v zariadeniach pre seniorov 

Nezamestnanosť marginalizovaných rómskych komunít a jej dôsledky. 

Nezamestnanosť sociálny status nezamestnaného 

Nezamestnanosť v okrese Michalovce 

Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť, dôsledky nezamestnanosti, dôvody nezamestnanosti v SR 

Nezamestnaný človek 

Obezita u detí ako civilizačná choroba 

Obraz človeka ( postavy ) v poetike krátkej prózy Rudolfa Slobodu 

Obsah rozvíjania slovnej zásoby dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní 

Obštrukcie dýchacích ciest u deti pred nemocničnej zdravotnej starostlivosti 

Odraz novodobých závislostí 

Ochrana ţivotného prostredia 

On line reputačný manaţment vo vybraných sektoroch cestovného ruchu 

Osvojenie, ako náhradná forma rodinnej výchovy 

Organizácia voľného času adolescentov ako preventívna metóda vzniku sociálno-
patologického správania 

Organizačné a rozhodovacie metódy a techniky z pohľadu potrieb bezpečnostného 
manaţmentu 

Osobnosť profesionálneho rodiča pri práci s dieťaťom v ústavnej starostlivosti 

Osobný asistent ako forma pomoci pre občanov s ťaţkým zdravotným postihnutím 

Ošetrovanie pacienta so schizofréniou 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta pri cievnej mozgovej príhode v domove dôchodcov 

Ošetrovateľské intervencie sestry o psychiatrických pacientov s depresiou 

Patalogické javy 

Petičné právo 

Plánovanie a riadenie projektov komunikačných systémov 

Podporované bývanie – jeho prínos pre klientov s duševným ochorením z pohľadu sociálnej 
práce. 

Podstata a faktory ovplyvňujúce zmenu  lídrov svetovej ekonomiky 

Poézia Rudolfa Juroleka 
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Poistenie tuzemských a zahraničných rizík 

Pojmove mapovanie 

Politické ideológie 

Pomoc rodine s dieťaťom s ADHD 

Popáleniny u detí v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti 

Poranenie brucha pri polytraume v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti 

Poruchy správania 

Poruchy správania u mentálne postihnutých a spôsoby ich eliminácie 

Postavenie tipovania v spoločnosti, zábava, zvislosť 

Postavenie tipovania v spoločnosti, zábava, závislosť, choroba. 

Potreba komunikácie a kooperácie medzi rodičmi a školou 

Práca so seniormi 

Pracovné listy pre predprimárne vzdelávanie 

Pracovné riziká 

Pracovný výkon a jeho vplyv na výkonnosť podniku 

Právny stav očkovanie 

Prevencia detských úrazov v domácom prostredí 

Prevencia syndromu vyhorenia 

Prevencia, preventívne programi, rómski pacienti, rómska komunita, 

Primárna zdravotné starostlivosť o rómske margalizované skupiny obyvateľov 

Príprava učiteľa praktickej prípravy na odborný výcvik ţiakov. 

Problémové správanie ţiakov - záškoláctvo 

Problémy odborného vzdelávania v Michalovciach 

Prostredie ako faktor ovplyvňujúci vznik a liečbu bronchiálnej astmy. 

Racionálne vyuţitie voľného času ako prevencia proti drogám 

Renesančné historické spevy 

Riadne opravné prostriedky podľa občianskeho súdneho poriadku 

Riziková mládeţ a formy prevencie 

Rod Sztaray – Imrich Sztaray (1698 - 1769 ) 

Rodina ako základná bunka 

Rodinná výchova a jej vplyv na vývin osobnosti dieťaťa 

Rómska nezamestnanosť v Michalovskom regióne 

Rozvoj finančnej gramotnosti ţiakov na stredných školách 

Rozvoj sociálnych kompetencií u detí s mentálnym postihnutím 

Sekundárny transport pacientov v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti 

Sexuálna patológia, Deviácia 

Schopnosť učiteľa riadiť skupinovú dynamiku a jej vplyv na klímu triedy 

Skúmanie sugestibility svedka 

Sociálna a emocionálna klíma triedy v strednej škole 

Sociálna práca s dysfunkčnými rodinami 

Sociálna práca s uţívateľmi drog 

Sociálna práca s problémovou rodinou 
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Sociálna problematika záškoláctva na Slovensku 

Sociálna situácia Rómov v našej obci 

Sociálne prejavy podnecujúce nenávisť 

Sociálne sluţby ako súčasť sociálnej politiky SR 

Sociálne sluţby zamerané na prijímateľov vo vidieckej komunite 

Sociálne vzťahy v školskom prostredí 

Sociálno-patologická problematika mládeţe 

Sociálno-patologické  javy talentovaných detí 

Sociálno-patologické dôsledky CAN syndrómu 

Sociálno-patologické javy u ţiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít 

Sociálno-patologické javy 

Sociálny status rómov počas 2. svetovej vojny aţ po súčasnosť 

Spiritualna potreba pacienta 

Spokojnosť seniorov so sociálnymi sluţbami v zariadení. 

Spokojnosť ţivota seniorov v zariadeniach sociálny sluţieb 

Spôsob ţivota mentálne postihnutých osôb, detský vek mentálne postihnutých 

Stratégia udrţateľného rozvoja podniku na báze integrovaného manaţérstva kvality. 

Stratégie zvládania záťaţových situácií v práci sestry 

Stres a jeho zvládanie sestrami v ošetrovateľskej praxi 

Stres na pracovisku  jeho vplyv na bezpečnosť 

Stres v práci sestry 

Súčasný stav malého a stredného podnikania na Slovensku 

Súčasný stav podnikateľského prostredia v SR 

Syndróm CAN 

Syndróm vyhorenia a moţnosti jeho prevencie v profesii sociálneho pracovníka 

Systém prevencie sociálno-patologických javov adolescentnej mládeţe 

Školská zrelosť 

Špecializované triedy ako akcelerátor 

Talkshow ako špecifický prvok spravodajstva 

Tanečné divadlo 

Teoretické východiská  analýzy vzdelávacích potrieb majstrov odborného výcviku 

Terénna sociálna práca a jej vyuţitie pri výskyte a prevencií sociálno-patologických javov 

Terénna sociálna práca v okrese Michalovce 

Trieslovité drogy a ich vyuţitie vo fytofarmácii 

Tvorivé edukačné metódy a ich vyuţitie v práci špeciálneho pedagóga 

Tvorivo humanistické prístupy k vzdelávaniu v súčasnom školstve 

Tvorivý učiteľ v súčasnej škole 

Týrané deti 

Týranie- seniori 

Učiteľ SOŠ a jeho interakčný štýl 

Udrţateľný rozvoj Košického VÚC v kontexte jeho konkurencieschopnosti 

Úloha učiteľa pri riešení agresívneho správania 
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Uplatnenie absolventov stredných odborných škôl na trhu práce 

Uplatňovanie princípov holizmu v ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov so sklerózou 
multiplex 

Vakcinácia ako prevencia peľovej nádchy 

Viliam Gaňo 

Vinné 

Vnímanie profesijnej zdatnosti... 

Vplyv náboţenstva na vedomie a správanie ţiakov 

Vplyv podnikateľského prostredia na verejné obstarávanie v podmienkach Slovenskej 
republiky 

Vplyv pohybového programu na pohybový a oporný systém u detí. Tabuľky na vyhodnotenie 
pohybového programu. Aktivity pohybového programu, oporný a pohybový systém 

Vplyv rodinného prostredia na formovanie ţiaka strednej školy 

Vplyv rodinného prostredia na výchovu dieťaťa 

Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa 

Vplyv rozvodu manţelstva na ţivot dieťaťa 

Vplyv sestry na prevenciu zubného kazu u detí predškolského veku 

Vplyv sociálnych súvislostí rodiny na formovanie osobnosti dieťaťa 

Vplyvy vonkajšieho a vnútorného prostredia na maloobchodnú prevádzku 

Výchova a vzdelávanie deti, učiteľov a cudzincov 

Výchova a vzdelávanie dospelých 

Výchova a vzdelávanie mentálne 

Výskumy, ktoré sa robili v rómskej problematike na Slovensku a v Čechách 

Výučba syntaxe na stredných školách gymnaziálneho typu 

vyuţitie didaktických hier na I stupni ZŠ 

Vyuţitie farmakológie v ošetrovateľskej praxi 

Vyuţitie IKT vo vyučovaní. 

Vyuţívanie hodnotiacich a posudzovacích nástrojov v ošetrovateľskej starostlivosti o duševne 
chorých 

Vyuţívanie hry a názorných pomôcok vo vyučovaní cudzieho jazyka na 

Vývoj systému náhrady priemernej mzdy dôchodkom, vývoj dôchodkového systému vo 
vybraných krajinách EU. 

Význam informačných technológií v ošetrovateľstve 

Význam ošetrovateľskej starostlivosti pri uspokojovaní potrieb prijímateľov DSS 

Význam sociálneho pracovníka 

Wilsonová choroba 

Zachovanie kvality ţivota klientov v zariadeniach hospicovej starostlivosti 

Základy strategického manaţmentu vošetrovateľstve a moţnosti jej implementácie u vybranej 
formy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti 

Zemplínska šírava 

Zhodnotenie vzdelávacieho systému v podniku 

Zlúčenie dvoch verejných obchodných spoločností 

Ţiaci s poruchami správania na stredných školách 
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Ţivotný cyklus mentálne postihnutého jednotlivca a jeho potreby 

 


