
 
 

 

Témy ročníkových prác pre šk. rok 2021/2022 
 

 
 

MENO VYUČUJÚCEHO NÁZOV TÉMY 

RNDr. Šarjaková Lenka Aplikovanie fin. gramotnosti v reálnom živote 

 
Pleťová kozmetika 

 
Voľná téma 

Mgr. Beňačka Juraj 3D grafika –Tvorba interiéru 

 
Rozdiel medzi 2D a 3D animáciou 

 Učebná pomôcka, retušovanie a editácia 

(photo manipulation) 

RNDr. Ďurišinová Martina Prečo spíme 

 
Výživa onkologického pacienta po plnej gastrektómii 

 
Voľná téma 

Mgr. Krajňáková Lenka August 1968 v Prešove 

 
Prešovské Stolpersteine 

 
Prešov v roku 1944 

Ing. Fedorová Nadežda Zaručenie stability mrakodrapu počas zemetrasenia 

 
Cesta do vesmíru 

 
Voľná téma 



Mgr. Pavlíková Slávka Život a dielo súčasného autora 

 
Krížom-krážom Prešovom v MHD 

 Covid-19 a jeho vplyv na vyučovanie na SGPO 

(Voľná téma) 

Mgr. Vargová Veronika Možnosti cestovného ruchu v mikroregióne Šariš 

 Farmakológia a farmakobotanika s praktickým 

využitím 

 Didaktické pomôcky a technológie počas dištančného 

vyučovania 

Mgr. Suráňová Jana Fotografia. Svet očami objektívu 

 
Udržateľná móda 

 
Voľná téma 

Mgr. Fornadľová Miroslava Správne dýchanie – kľúč k zdraviu 

 
Žiť plnohodnotne za každých okolností 

 
Voľná téma 

Mgr. Pavelová Júlia 
Vysušovanie krajiny 

ako príčina klimatických zmien v regióne 

 
Rozvoj cestovného ruchu vo vybranom regióne SR 

 
Zmeny krajiny v čase (Voľná téma) 

PhDr. Ďurišin Martin, PhD. Návrh optimalizácie politického systému SR 

 
Správanie sa ľudí vo výťahu 

 
Priama demokracia a jej úskalia 

Mgr. Ivančo Ján 
Implikácie japonského manažmentu 

v podmienkach slovenských firiem 

 
Podmienky kolúznej väzby na Slovensku 

 
Voľná téma 



Mgr. Ferková Eva Vplyv emoji na komunikáciu vo virtuálnom priestore 

 Ľudské práva a slobody v súvislosti s lockdownovou 

situáciou na SR (Analýza verejnej mienky) 

 
Sila sugescie (Voľná téma) 

Mgr. Gajdošová Patrícia Autentické materiály vo výučbe cudzieho jazyka 

 Hra ako motivačný prostriedok vo výučbe cudzieho 

jazyka 

 Vplyv sociálneho prostredia na vzdelávanie žiakov 

(počas pandémie Covid-19) / Digitálna gramotnosť 

pedagógov. 

PaedDr. Nehila Viliam 
Metodické spracovanie jednoduchých príkladov 

v programovacom jazyku Python 

 Základné príklady databázového jazyka SQL 

s využitím programovacieho jazyka PHP na príkladoch 

 Sada základných príkladov v programovacom jazyku 

C na platforme Arduina 

 


