
ZOZNAM REŠERŠÍ VYPRACOVANÝCH  
OD ROKU 2005 PO SÚČASNOSŤ 

 

 
Rok 2021: 
 

¦ Pavol Križko a Kremnica (archivár, historik a matičiar  
P. Križko, rodina Križková, korešpondencia P. Križku  
s významnými osobnosťami vtedajšieho obdobia, Velestúr, runy) –  
104 záznamov 

 
Rok 2020: 
 

¦ Dávka nemocenské v sociálnom poistení SR (nemocenské  
poistenie, nemocenské dávky, pracovná neschopnosť, sociálne  
zabezpečenie, právo sociálneho zabezpečenia) – 24 záznamov 
 

¦ Literárna veda medzi dvoma vojnami – hlavné metodologické  
tendencie, predstavitelia a ich výskumné orientácie (Jozef Škultéty, 
Štefan Krčméry, Andrej Mráz, Milan Pišút, Michal Chorváth, Jozef Felix, 
Alexander Matuška, Mikuláš Bakoš, Michal Považan) – 55 záznamov 

 
¦ Regionálna výchova v predškolskom vzdelávaní (regionálna  

výchova, regionálne vzdelávanie, tradície regiónu Kremnica, povesti 
regiónu Kremnica) – 25 záznamov 

 
Rok 2019: 
 

¦ Cholera v Uhorsku (cholera) – 35 záznamov  
 

¦ Preventívna a sociálno-výchovná práca sociálneho pracovníka v 
školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 
(sociálna pedagogika, sociálny pedagóg, preventívna práca, sociálno-
výchovná práca, preventívna sociálno-výchovná činnosť, výchovné 
poradenstvo, koordinátor prevencie, sociálna pedagogika – metódy, 
práca sociálneho pedagóga, centrá pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, špeciálno-pedagogické centrá, pedagogicko-
psychologické poradne) – 29 záznamov  
  

¦ Transsexualita a rodina (transsexualita, rodina, poruchy sexuality a 
pohlavnej identity, zmena pohlavia, sociálna patológia, psychiatria – 
história, duševné choroby – história) – 27 záznamov 

 



¦ Jednota a mnohosť cností v Platónových dialógoch (Platón, 
dialógy, cnosť, etika, Sokrates, duša, idea) – 30 záznamov 

 
¦ Manažment bolesti v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti 

(bolesť, manažment bolesti , diagnostika bolesti, typy bolesti , 
analgetická liečba, bolesť – história, príčiny bolesti, hodnotenie bolesti, 
ageológia, vnímanie bolesti, kompetencie záchranárov na Slovensku, 
opioidy, patofyziológia bolesti, prednemocničná neodkladná zdravotná 
starostlivosť,  bolesť – klasifikácia, metódy liečby bolesti, možnosti 
liečby bolesti, Kompetencie rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej 
pomoci pri liečbe bolesti, analgetiká a opiáty – nežiadúce účinky 
a nežiadúce reakcie, neodkladná starostlivosť u pacienta s bolesťou, 
urgentná zdravotná starostlivosť) – 46 záznamov 
 

¦ Kremnický mestský hradný areál v stredoveku (mestský hrad, 
hradný areál, karner, severná veža, strážna veža, malá hodinová veža, 
kostol sv. Kataríny, radnica, stredovek, architektúra) – 17 záznamov 

  
Rok 2018: 
 

¦ Hudobné osobnosti v Kremnici od roku 1950 (Rudolf Országh, 
Bohuslav Jelínek, Miriam Žiarna, Jozef Benci) – 26 záznamov  
 

¦ Hodnoty a postoje detí so špeciálnymi potrebami (hodnoty - deti + 
hodnotová orientácia – deti; postoje detí; hodnoty (filozofia, 
psychológia); deti – špeciálne vzdelávacie potreby + špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby; zdravotné postihnutie resp. 
znevýhodnenie; deti a žiaci so sluchovým postihnutím; deti a žiaci  
s mentálnym postihnutím; deti a žiaci so zrakovým postihnutím; deti  
a žiaci s telesným postihnutím; deti a žiaci s autizmom; deti a žiaci  
s vývinovými poruchami učenia ; deti a žiaci s vývinovými poruchami 
správania  (ADHD, ADD); deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia; deti a žiaci s viacnásobným postihnutím; absolventi  SPŠO v 
Kremnici; šp. pedagogika) – 81 záznamov 
  

¦ Mamografický skríning (mamografický skríning, nádory  
prsníka, rakovina prsníka, mamografia, László Tabár, biopsia, 
sentinelová uzlina, ultrasonografia prsníkov, vyšetrenia prsníkov, 
choroby prsníka, mamotómia, biopsia, skríning, duktografia, 
stereotaxia, mamologická biopsia, sonografia prsníkov, reverz) – 53 
záznamov 
 

¦ Právna zodpovednosť v kontexte odmietnutia povinného 
očkovania (zákony; vyhlášky; odmietnutie povinného očkovania; 
právna zodpovednosť; povinné očkovanie; vakcinácia : zákonodarstvo 
a právna veda; šetrené prípady; ochrana dieťaťa : zákonodarstvo a 
právna veda) – 47 záznamov 
 



¦ Timrava – Skúsenosť – rozbor a problematika diela (Timrava a jej 
dielo, novela Skúsenosť,  o novele Skúsenosť, malomeštiactvo v 
slovenskej literatúre) – 17 záznamov 
 

¦ Rozvíjanie komunikačných schopností detí cez jazykové hry 
a cvičenia (komunikačné zručnosti, rečové zručnosti, jazykové hry, 
riekanky, artikulácia, slabiky) – 22 záznamov 

¦ Jedovaté chrobáky na Slovensku (bystruškovité, májkovité, chrobáky 
na Slovensku, entomológia, jedovaté živočíchy, ochranné sfarbenie – 
mimikry, jed, hmyz, lytta) – 33 záznamov 

 
Rok 2017: 
 

¦ PhDr. Mária Mácelová – 8 záznamov 
 

¦ Žarnovický kaštieľ – 6 záznamov 
 

¦ Hauerland – doplnok k rešeršiam z predchádzajúcich rokov –  
7 záznamov 
 

¦ Vplyv používania názorných pomôcok na rozvoj vedomostí žiakov 
(vedomosti, zručnosti a znalosti) – 16 záznamov 
 

¦ Život baníka – výber článkov = plnotextová rešerš – 110 záznamov 
 

¦ Peter Michalica v Knižnici Jána Kollára = plnotextová rešerš – 
62 záznamov 

 
¦ Peter Michalica v databázach slovenských knižníc – 78 záznamov 

 
¦ Metódy zážitkového učenia v predprimárnom vzdelávaní (zážitkové 

učenie; zážitková pedagogika; vyučovacie metódy; vzdelávanie v 
materských školách; deti predškolského veku – poznanie, poznávanie) 
– 17 záznamov 

 
Rok 2016: 
 

¦ Kúpele a termálne vody v našom regióne – 72 záznamov 
 

¦ Životné perspektívy detí odchádzajúcich z detských domovov 
(detské domovy na Slovensku, sociálna starostlivosť – história, 
odchovanci detských domovov, mladí dospelí, chovanci detských 
domovov, sirotince) – 24 záznamov 

 
¦ Asistent učiteľa v špeciálnej základnej škole pre žiakov so 

sluchovým postihnutím (asistenti učiteľa, pedagogickí asistenti, 



špeciálna pedagogika, sluchové postihnutie, mentálne postihnutie, 
viacnásobné postihnutie, poslanie asistenta učiteľa, vzťah učiteľ – žiak) 
– 39 záznamov 

 
¦ Veselé Veľkonočno-vajcové noviny = plnotextová rešerš zostavená 

k výstave o 55. pokračovaní tradičného podujatia Veľkonočné vajce – 
89 príspevkov (pozvánok, propozícií, článkov) 

¦ Význam výživy u detí s lekárskou diagnózou diabetes mellitus 1. 
typu (Diabetes mellitus 1. typu;  Diabetes mellitus 1. typu – deti; 
Diabetes mellitus – deti; Diabetická diéta; Ošetrovateľská starostlivosť  
v diabetológii; Ošetrovateľská starostlivosť – deti) – 40 záznamov 
 

¦ Spokojnosť pacientov s poskytovaním ošetrovateľskej 
starostlivosti (spokojnosť pacientov; pacienti; potreby pacientov; 
sťažnosti pacientov; ošetrovateľstvo + ošetrovateľská starostlivosť; 
ústavná starostlivosť; poskytovatelia zdravotnej a ošetrovateľskej 
starostlivosti) – 46 záznamov 
 

¦ Informačné technológie v ošetrovateľstve (informačné technológie; 
informačné technológie v zdravotníctve; lekárska informatika; 
elektronické zdravotné záznamy; ošetrovateľstvo – informačné 
systémy; ošetrovateľská dokumentácia; sesterské a ošetrovateľské 
diagnózy; komunikačné technológie; uchovávanie – archivácia 
zdravotnej dokumentácie) – 48 záznamov 

 
¦ Kremnica v 19. storočí (Kremnica v 19. storočí – rôzne uhly pohľadu; 

móda v 19. storočí vo svete a na Slovensku; zbrane v XIX. storočí) –  
26 záznamov 
 

¦ Ošetrovateľská starostlivosť o dospelého pacienta po 
epileptickom záchvate (ošetrovateľstvo; ošetrovateľstvo v neurológii; 
epilepsia; epilepsia – rizikové faktory; epileptické záchvaty; neurológia – 
epilepsia; vyšetrovacie metódy v neurológii) – 46 záznamov 
 

¦ Mamografia, mamografické vyšetrenie, mamograf – 23 záznamov 
 

¦ Kultúrny život v Kremnici v medzivojnovom období (r. 1918-1939) – 
(medzivojnové obdobie – pomery v Kremnici; medzivojnové obdobie –  
v rámci Slovenska; divadlo a hudba; žurnalistika – v rámci Slovenska; 
žurnalistika – Kremnica; kremnické spolky; Knižnica Jána Kollára, 
Kremnica; NBS-Múzeum mincí a medailí, Kremnica; výber osobností 
Kremnice pôsobiacich v kultúre a v politike v danom období – Gejza 
Angyal, Vojtech Angyal, Karol Antoš, Anton Hám, Viktor Hermély, Jozef 
Horváth, Jozef Cíger-Hronský, Ondrej Kalmančok, Ľudmila Lehotská-
Križková, Libor Mattoška) – 31 záznamov 
 

¦ Slovenské a české preklady poviedky Edgara Allana Poea (teória 
prekladu; Edgar Allan Poe – život a dielo; Zlatý skarabeus + Jama a 
kyvadlo + Čierny kocúr + Zradné srdce + Zostup do Maelströmu – 
slovenské preklady; Zlatý brouk + Jáma a kyvadlo + Černý kocour + 



Zrádné srdce + Pád do Malströmu – české preklady; recenzie a 
rozbory) – 40 záznamov  

 

Rok 2015: 
 

¦ Zamestnanecké vzťahy spojené s výkonom štátnej služby (štátna 
služba, štátna správa, štátni zamestnanci, zamestnanci, 
pracovnoprávne vzťahy, pracovné vzťahy, komunikácia medzi 
zamestnancami, interpersonálna komunikácia, pracovné prostredie, 
vedúci pracovníci, tímy, pracovné tímy, stres na pracovisku –  
41 záznamov 
 

¦ Dramatická tvorba Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Klasifikácia 
ich dramatickej tvorby (Satinský, Július, 1941-2002; Lasica, Milan, 
1940- ; rozhovory, hry, recenzie, biografie; Deň radosti; Dialógy; 
Jubileum; Kam na to chodíme; L & S; L & S. Jubileum; Lasica, Satinský 
a vy; Nečakanie na Godota; Nikto nie je za dverami; Náš priateľ René; 
Tri hry; Trialóg; Divadlo L+S + Štúdio S; dramatická tvorba na 
Slovensku po roku 1945; absurdná dráma; divadelná terminológia; 
intertextualita; skeč) – 77 záznamov 
 

¦ Nadmerné užívanie alkoholu u seniorov (alkoholizmus + ľudia 
vyššieho veku; gerontopsychiatria; ľudia vyššieho veku – negatívne 
zážitky; sociálna práca + sociálna starostlivosť o seniorov; závislosti + 
ľudia vyššieho veku; záťažové situácie; opatrovateľstvo + ľudia 
vyššieho veku) – 41 záznamov 
 

¦ Uplatnenie absolventov stredných škôl pre sluchovo postihnutých 
(postihnutie, sluchovo postihnutí, Stredné školy pre SPM v Kremnici, 
ich úspešní absolventi, nepočujúci v Kremnici, rôzne príklady 
zamestnaní sluchovo postihnutých) – 46 záznamov 

 
¦ Jozef Horváth (1886 – 1957) – starosta Mesta Kremnica – 8 

záznamov 
 

¦ Inovácie edukačných stratégií v odbornom predmete (e-learning; 
inovácie vo vzdelávaní; vyučovacie metódy; odborný výcvik; 
aktivizujúce vyučovacie metódy; digitálne technológie + vzdelávanie; 
metódy skupinového vyučovania) – 30 záznamov 

 
¦ Konštruktivistické vyučovanie na strednej škole (konštruktivizmus; 

stredné školy; školská reforma; moderná škola; vyučovacie metódy; 
memorovanie; mechanické učenie) – 20 záznamov  

 
¦ Vojtech a Gejza Angyalovci – 56 záznamov 

 

 
 



Rok 2014: 
 

¦ Masaryk (T. G. Masaryk, Hlasisti, 1. československá republika) –  
97 záznamov 
 

¦ Rozpočtový proces, kontrola a plnenie rozpočtu malých obcí (miestna 
samospráva, miestne rozpočty, audit obcí, malé obce rozpočtový 
proces, obecný rozpočet, rozpočet obcí,  rozpočtové pravidlá, Zákon o 
obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z., Zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy 583/2004 Z. z., Zákon č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon NR SR č.303/1995 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách, kontrola, finančná disciplína) – 88 
záznamov 
 

¦ Aktuálne výchovné problémy na stredných školách (výchova, 
výchovné problémy, problémové deti, stredoškolskí študenti, školská 
disciplína, klíma školy, šikanovanie, agresivita, záškoláctvo, učiteľ a 
žiak, vzťah – učiteľ-žiak, nevhodné správanie, nesprávne správanie, 
záškoláctvo) – 116 záznamov 

  
¦ Zechenterova záhrada a Zechenterov dom – 27 záznamov 

  
¦ Metóda CLIL vo vyučovaní (metóda CLIL, obsahovo a jazykovo 

integrované vyučovanie) – 15 záznamov  
 

¦ Peter Zoričák (život, tvorba a publikačná činnosť) – 27 záznamov 
 

¦ Formulácia tuhých liekových foriem matricového typu (tablety, 
tabletky, matricové tablety, matrice, farmaceutická technológia, liekové 
formy, retardety, história farmácie, technológia liekov, obalené tablety, 
poťahované tablety, lieky s predĺženým účinkom, lieky s riadeným 
uvoľňovaním) – 86 záznamov 

 
¦ Charakteristika samosprávy v Španielsku (Španielsko, krajiny 

Európskej únie, verejná správa, samospráva, územná samospráva, 
verejná správa – dejiny, verejná správa – Európa, verejná správa – 
krajiny OECD, oblasti autonómne – Španielsko) – 30 záznamov 

 
¦ Charakteristika samosprávy v Taliansku (Taliansko, krajiny 

Európskej únie, verejná správa, verejná správa – dejiny, verejná správa 
– Európa, verejná správa – krajiny OECD) – 29 záznamov 

 
¦ Stratégia manažmentu starostlivosti o pacientov s diabetes 

mellitus v liečbe s inzulínovou pumpou (manažment starostlivosti o 
pacienta, vzdelávanie pacientov ako téma, inzulínová pumpa, systémy 
inzulínové infúzne, starostlivosť o pacientov, diabetes mellitus, diabetes 
mellitus aj u detí, edukácia diabetika) – 42 záznamov 

 



¦ Využitie rytmu a hudobných faktorov pri stimulácii vývinu detí s 
postihnutím (špeciálna pedagogika, Silvester Mašura, Zlatica 
Mátejová, rytmus, zdravotne postihnuté deti (osoby), muzikoterapia, 
vývojové poruchy, hudba, vývin dieťaťa, stimulácia, bazálna stimulácia) 
– 44 záznamov 

 
¦ Prínos Florence Nightingaleovej (Florence Nightingaleová, 1820-

1910 – životopis, profesionálne ošetrovateľstvo, história 
ošetrovateľstva) – 49 záznamov 
 

¦ Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s depresiou, so 
suicidálnymi tendenciami (depresia, depresívna porucha, 
samovražda, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu, rizikové 
faktory, psychiatrické ošetrovateľstvo, terapie využívané v psychiatrii – 
psychoterapia, psychofarmakoterapia, elektrokonvulzívna terapia, 
fototerapia) – 83 záznamov 

 
¦ Sociálno - filozofické myslenie v Machiavelliho diele Vladár 

(Machiavelli, Niccolò, 1469-1527; sociálna filozofia; Machiavelli, 
Niccolò: Vladár – o diele; Machiavelli, Niccolò: Vladár – rôzne vydania 
diela; renesančná filozofia; renesancia, človek, moc, kniežactvo –  
z filozofického hľadiska) – 55 záznamov 

 
¦ Jozef Kollár – život a dielo – 125 záznamov 

 
¦ Tradičná ľudová kultúra v štiavnickom regióne (tradičná ľudová 

kultúra v Banskej Štiavnici a okolí, tradičné ľudové podujatia, kroje, 
zvyky, tradície) – 111 záznamov 

 
¦ Šach v Kremnici a dejiny šachu na Slovensku (šach v Kremnici; 

telovýchova v Kremnici; osobnosti regiónu v oblasti šachu Alexander 
Pituk a Ľudovít Lačný; dejiny šachu; šach na Slovensku) –  
424 záznamov  
 

¦ Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s diagnózou 
Creutzfeldt - Jakobovova choroba (Creutzfeldtov-Jakobov syndróm; 
Creutzfeldt-Jakobova choroba; edukácia v ošetrovateľstve; 
ošetrovateľstvo; ošetrovanie pacienta s Creutzfeld-Jakobovou 
chorobou; dejiny Creutzfeld-Jakobovej choroboy; riziko šírenia 
Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby; paliatívna starostlivosť) –  
34 záznamov 
 

¦ História cestovného ruchu na Slovensku a cestovný ruch v 
Banskej Štiavnici a okolí (cestovný ruch  + turistický ruch + dejiny 
cestovného ruchu – Slovensko; organizácie cestovného ruchu – Klub  
československých turistov, Klub slovenských turistov a lyžiarov, 
Výskumný ústav cestovného ruchu, Slovenská agentúra pre cestovný 
ruch; cestovné kancelárie – Čedok,  Cestovná kancelária Turista, 
SATUR, Slovakoturist; cestovný ruch + turistický ruch – Banská 
Štiavnica, Banská Belá, Baďan, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, 



Kozelník, Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane, Počúvalské jazero, 
Štiavnické vrchy, Sitno) – 119 záznamov 
 

¦ Vnútropodniková komunikácia – nástroj úspešného fungovania 
podniku / verejnej správy (vnútropodniková komunikácia; interná 
komunikácia; externá komunikácia; nástroje komunikácie; ciele 
komunikácie; relevantnosť komunikácie; efektívnosť komunikácie; 
verejná správa – komunikácia) – 34 záznamov 

 
¦ Ako herečky v Československu ovplyvňovali módu 20. storočia 

(Móda – Česko a Slovensko – 1. polovica 20. storočia; Dejiny módy; 
Herci – Československo – 1. polovica 20. storočia; Gollová, Nataša; 
Kabátová, Zita; Mandlová, Adina; Baarová, Lída; Glázrová, Marie; 
Dítětová, Jana) – 28 záznamov 

 
¦ Návrh koncepcie obehového systému mazania tribologického 

klzného uzla (tribologický uzol, tribológia, tribotechnika, mazanie, klzný 
uzol, tribologický systém, mazací systém) – 24 záznamov 

 

 
Rok 2013: 
 

¦ Jazyk a komunikácia v cudzom jazyku (jazyky, lexikológia, cudzie 
jazyky, vyučovanie cudzích jazykov, štúdium cudzích jazykov, 
komunikácia v cudzom jazyku, slovná zásoba) – 14 záznamov 
 

¦ Operačné programy v EÚ (Európska únia, operačné programy, 
rozpočet Európskej únie, programové obdobie) – 73 záznamov 

 
¦ Platónova kritika poézie (Platón, poézia, dialóg Ion, mimésis) –  

9 záznamov 
 

¦ Časticová analýza olejových náplní v motorových vozidlách 
(automobilové kvapaliny, ferografia, motorové oleje, oleje prevodové, 
infračervená spektroskopia) – 31 záznamov 
  

¦ Možnosti využitia hipoterapie na hodinách zdravotnej telesnej 
výchovy (hipoterapia, zdravotne postihnutí, mentálna retardácia, 
zdravotná telesná výchova) – 61 záznamov 

  
¦ Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ (čitateľská 

gramotnosť) – 58 záznamov 
 

¦ Výtvarné umenie Banskej Belej (architektúra – kostoly, kaplnky, 
Slovenské magnezitové závody Dinas, schodisko, kúria, renesančná 
budova školy, Emil Belluš; sochárstvo – Pomník na pamäť padlých  



v SNP, poloplasticky opracovaná polychrómovaná drevorezba, pečate; 
rezbár Gazdík; maliarstvo – maľovaný salaš, obrazy vo Farskom 
kostole sv. Jána) – 26 záznamov  
 

¦ Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bipolárnou afektívnou 
poruchou (bipolárna afektívna porucha; afektívne poruchy; 
ošetrovateľské modely; psychiatrickí pacienti; ošetrovateľská 
starostlivosť; sestry; pacient s bipolárnou afektívnou poruchou; 
ošetrovateľský model Gordonovej) – 50 záznamov 
 

¦ Umelecko-historická literatúra o Banskej Štiavnici (autori narodení  
a píšuci o Banskej Štiavnici; literatúra o Banskej Štiavnici zameraná na 
architektúru, maliarstvo a sochárstvo; literatúra o autoroch píšucich  
o Banskej Štiavnici, alebo narodených v Banskej Štiavnici – Augustín, 
Milan; Bakoš, Oliver; Bárta, Vladimír; Čelková, Mária; Gindl, Jozef; 
Herčko, Ivan; Horák, Jozef; Hykisch, Anton; Labuda, Jozef; Lichner, 
Marián; Lichnerová, Rút; Vášáryová, Magda; Vozár, Jozef) –  
50  záznamov 
 

¦ Právo na súkromie v rozhodovacej činnosti súdov a pozitívny 
záväzok štátu (právo na súkromie; ochrana osobnosti; ochrana 
ľudských práv; orgány ochrany práva; súkromie) – 47 záznamov 
 

¦ Charakteristika prvého československého občianskeho zákonníka  
z roku 1950 (československý občiansky zákonník z roku 1950, 
československé občianske právo – dejiny) – 12 záznamov 
 

¦ Tvorba moderných používateľských rozhraní informačných 
systémov (informačné systémy, tvorba informačných systémov, 
používateľské rozhranie, grafické používateľské rozhranie, Java, 
softvérový dizajn, grafický dizajn, webový dizajn) – 67 záznamov 
 

¦ Využitie modelovania podnikových procesov pri zefektívnení 
informačného systému organizácie (UML jazyk, modelovací jazyk, 
modelovanie, informačný systém, podnikový informačný systém, 
podnikové procesy)  – 31 záznamov 

  
¦ Suverenita v štátovedeckom myslení (suverenita, suverenita štátu, 

štátna suverenita, veda o štáte, štátoveda) – 63 záznamov 
 

¦ Krízové situácie v živote človeka a úloha sociálneho pracovníka v 
nich (katastrofy, prírodné katastrofy, katastrofy a prírodné katastrofy na 
Slovensku, havárie, havárie na Slovensku, mimoriadne situácie, krízové 
situácie, nebezpečné situácie, hromadné nešťastia, živelné pohromy, 
bezpečnostné zložky v SR poskytujúce pomoc v krízových situáciách, 
záchranárstvo, krízová intervencia, integrovaný záchranný systém, 
humanitárna pomoc, humanitárne organizácie, sociálni pracovníci, 
sociálna práca, civilná ochrana, záchranárska kynológia) –  
87 záznamov 

 



 

Rok 2012: 
 

¦ Princípy spojitosti obsahu vzdelávania v materskej škole a 
základnej škole (materské školy – vyučovanie; základné školy – I. 
ročník – vyučovanie; deti predškolského veku; školská pripravenosť; 
vzdelávanie – obsah; prechod z materskej na základnú školu) –  
40 záznamov  
 

¦ Ruská detská literatúra a jej miesto v kultúrnom priestore (preklad  
a ilustrácia) – (ruská literatúra; ruská literatúra pre deti; Nosov, Nikolaj 
Nikolajevič: Nevedkove dobrodružstvá; Nosov, Nikolaj Nikolajevič; 
Hložník, Vincent; Nevedko + Nevedkove dobrodružstvá; preklad detskej 
literatúry; preklad; umelecký preklad; slovensko-ruské kultúrne vzťahy; 
kultúrne vzťahy; Zväz československo-sovietskeho priateľstva; Mesiac 
československo-sovietskeho priateľstva; Dni sovietskej kultúry; Dni 
ruskej kultúry; čítanie; literárna výchova; ruský jazyk a literatúra; 
Puškinov pamätník; Melódie priateľstva) – 60 záznamov 
 

¦ Čitateľské záujmy (čítanie – deti; detské čítanie; čítanosť; čitateľský 
záujem; záujmy detí) – 48 záznamov 
 

¦ Nemecká národnostná menšina v okolitých obciach Kremnice  
v súčasnosti (národnostné menšiny, nemecká menšina, Hauerland, 
Horná Štubňa, Janova Lehota, Kopernica, Krahule, Kremnica, 
Kremnické Bane, Kunešov, Lúčky, Nová Lehota, Sklené, Turček, 
Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Karpatskí Nemci) –  
111 záznamov 
 

¦ Miesto a význam etického kódexu v živote zdravotníka  
(etika, morálka, aplikovaná etika, profesijná etika, etika v zdravotníctve, 
etický kódex, etický kódex a zdravotník) – 48 záznamov 
 

¦ Nevedko v Slnečnom meste; Nevedko na Mesiaci (vydania a 
preklady) – 8 záznamov 
 

¦ Rehabilitačná a výchovná činnosť mentálne postihnutých v 
domovoch sociálnych služieb (zariadenia sociálnej starostlivosti; 
mentálne postihnutí; mentálna retardácia; rehabilitácia; ergoterapia; 
výchova mentálne postihnutých) – 21 záznamov 

 
¦ Výchova a edukácia detí zo sociálne znevýhodnených rodín 

(špeciálna pedagogika; sociálne znevýhodnené prostredie; sociálne 
znevýhodnené deti; deti zo znevýhodňujúceho prostredia; sociálne 
znevýhodnení; detské domovy; reedukačné domovy; resocializačné 
zariadenia; problémové rodiny; neúplné rodiny; rómovia; rómske deti; 
sociálne ohrozené skupiny; chudoba; závislosti; závislosť – rodina; 
drogová závislosť; patologické hráčstvo; gamblerstvo) –  
75 záznamov 



 
¦ Sociální pedagogika v Čechách (sociálna pedagogika) – 28 

záznamov 
 

¦ Najstaršie finančné inštitúcie v Kremnici, Novej Bani a Pukanci 
(Kremnická sporiteľňa (1847); Novobanská ľudová banka (1886); 
Remeselný úverový ústav v Novej Bani (1898); Zväz roľníckych 
vzájomných pokladníc (zal. v Bratislave 1924); Pukanská Ľudová 
banka; dejiny bankovníctva na Slovensku; dejiny finančníctva na 
Slovensku) – 15 záznamov 

 
¦ Výtvarné umenie v Kremnici (architektúra, maliarstvo, sochárstvo, 

rezbárstvo, rytectvo, medailérstvo, numizmatika, zlatníctvo, čipky, ŠÚV, 
Mincovňa, š. p., osobnosti) – 104 záznamov 

 
¦ Domov sociálnych služieb Hrabiny – 26 záznamov 

 
¦ Detský domov Nová Baňa – 17 záznamov 

 
¦ Výtvarné umenie Štiavnických Baní (architektúra, sochárstvo, 

maliarstvo) – 36 záznamov 
 

¦ Vzťah sociálny pracovník – klient v domove dôchodcov (sociálni 
pracovníci, sociálna práca, seniori, starí ľudia, starostlivosť o starých 
ľudí, zdravotno-sociálna starostlivosť, domovy dôchodcov, zariadenia 
sociálnych služieb) – 33 záznamov 

 
¦ Úloha centier špeciálno-pedagogického poradenstva  

v procese inkluzívneho vzdelávania jednotlivcov s postihnutím 
(špeciálno-pedagogické poradenstvo, špeciálna pedagogika, metódy 
špeciálno-pedagogického poradenstva, špeciálna pedagogika – 
metódy, špeciálno-pedagogické poradenstvo na Slovensku, mentálne 
postihnutí, telesne postihnutí, sluchovo postihnutí, zrakovo postihnutí, 
inklúzia, inkluzívne vzdelávanie, inkluzívna pedagogika, integrovaná 
výchova a vzdelávanie, integrácia postihnutých, rehabilitácia ľudí  
s postihnutím) – 80 záznamov 

 
¦ Význam ratingu a postavenie ratingových agentúr na finančnom 

trhu (rating; interný a externý rating; ratingové agentúry; postavenie 
ratingových agentúr; riadenie rizík; úverové riziko; finančný trh; finančné 
nástroje) – 86 záznamov 
 

¦ Neziskové organizácie na Slovensku zamerané na sprevádzanie 
zomierajúcich (neziskové organizácie, sociálna práca, sociálny 
pracovník, dobrovoľníctvo, hospice, hospicová starostlivosť, 
starostlivosť o dlhodobo chorých, paliatívna starostlivosť, terminálna 
starostlivosť, sprevádzanie zomierajúcich, zomierajúci) – 41 záznamov 

 



¦ Starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich, 
dobrovoľníctvo, sociálna práca, sociálny pracovník – dokumenty v 
nemeckom jazyku – 7 záznamov 

 
¦ Diabetes mellitus 1. stupňa – 16 záznamov 

 
¦ Edukačné aspekty miestnej a regionálnej kultúry v meste 

Kremnica (záujmové vzdelávanie, andragogika, edukácia – výchova  
a vzdelávanie, voľný čas, miestna kultúra, regionálna kultúra, Kremnica 
– kultúra, kultúrne organizácie a zariadenia v Kremnici, podujatia 
v Kremnici) – 53 záznamov 
 

¦ Realizácia kompetencií vo verejnej správe SR – štátna správa 
verzus samospráva (verejná správa; územná správa; samospráva; 
vyššie územné celky; obecné zastupiteľstvá; starostovia; primátori; 
decentralizácia verejnej správy; fiškálna decentralizácia; štátna správa; 
krajské úrady;  obvodné úrady – so zreteľom na kompetencie) –  
55 záznamov 
 

¦ Personálna stratégia školy pri implementácii celodenného 
výchovného systému (celodenný výchovný systém; celodenné 
výchovné pôsobenie; personálne riadenie; personálny manažment; 
riadenie ľudských zdrojov; pedagógovia; pedagogickí zamestnanci; 
kompetenčný profil; učiteľské kompetencie; profesijné kompetencie 
učiteľa; učiteľská profesia; pedagogickí zamestnanci; pedagogickí 
pracovníci) – 28 záznamov 
 

¦ Asperačná zásada v trestnom práve (asperačná zásada, súhrnný 
trest, mladiství páchatelia, trestné právo, trestné činy, recidíva trestných 
činov, zásada trikrát a dosť) – 22 záznamov 

 
¦ Úverový proces v komerčnej banke – analýza z pohľadu klienta 

(úvery, hypotekárne úvery, úverový proces, banky, bankové obchody, 
komerčné banky, bankové operácie, klienti, Slovenská sporiteľňa, 
úverová spôsobilosť – bonita) – 23 záznamov 
 
 

Rok 2011: 
 

¦ Prenatálna psychológia – 16 záznamov 
 

¦ Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života 
stredoškolskej mládeže (turistika, pohybové aktivity, mládež) – 29 
záznamov 

 
¦ Leo Valentín Pantoček – 5 záznamov 

 
¦ Problém priateľstva v dielach antických filozofov (priateľstvo; 

antickí filozofi; antická filozofia; etika; Cicero: Laelius o priateľstve; 



Aristoteles: Etika Nikomachova; Platón: Lysis, Demokritos) – 49 
záznamov 

 
¦ Reminiscenčná terapia a jej využitie v sociálnej práci 

(reminiscenčná terapia, Iva Holmerová, Alzheimerova choroba, 
spomínanie, sociálna práca, metódy sociálnej práce, sociálne služby, 
terapia – dejiny, komunikácia) – 165 záznamov 

 
¦ Václav Havel – politik – 87 záznamov 

 
¦ Problémové dieťa, psychológia dieťaťa – 19 záznamov 

 
¦ Voľby a volebné právo v Slovenskej republike – 110 záznamov 

 
¦ Príroda a spoločnosť v štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 –  

9 záznamov 
 

¦ Využitie metód sociálnej pedagogiky v činnosti sociálneho 
pedagóga (sociálna pedagogika, sociálny pedagóg a jeho práca, 
metódy sociálnej práce, sociálna pedagogika – metódy) – 48 záznamov 
 

¦ Články o Gagoch 2011 – plnotextová rešerš – 16 záznamov 
 

¦ Metalografia – 20 záznamov 
 

¦ Úloha sestry v starostlivosti o duševné zdravie (duševné zdravie, 
úloha zdravotných sestier, ošetrovateľská etika, zdravotné sestry, 
duševne chorí, psychiatrická starostlivosť, psychohygiena,  
ošetrovateľská starostlivosť – psychológia, vzťahy ošetrovateľka – 
pacient, ošetrovateľstvo, články z časopisov Sestra, INFO sestra, 
Sestra a lekár v praxi) – 62 záznamov 
 

¦ Sociálna práca s agresívnym klientom (sociálna práca, agresivita 
(zvládanie, prevencia) + násilie, sociálna práca – klient, sociálny 
pracovník, sociálny kurátor, agresívne správanie) – 64 záznamov 
 

¦ Kontinuálne vzdelávanie sociálneho pedagóga a vychovávate  
(sociálni pedagógovia - štúdium, uplatnenie, poslanie..., sociálna 
pedagogika, sociálna andragogika, kontinuálne vzdelávanie, 
vzdelávanie učiteľov, celoživotné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie,  
ďalšie vzdelávanie pedagógov, permanentné vzdelávanie, 
vychovávatelia, prevýchova, reedukácia, nápravná výchova, sociálne 
zariadenia - detské domovy, výchovné ústavy, reedukačné domovy, 
diagnostické centrá...) – 70 záznamov 

 
¦ Komunikácia s klientkou so sluchovým postihnutím v prenatálnej 

starostlivosti (sluchovo postihnutí, posunková reč, komunikácia, 
vzťahy ošetrovateľka – pacient, komunikácia s pacientom, prenatálna 
starostlivosť, tehotenstvo, gravidita, pôrod, šestonedelie, pôrodná 
asistencia, pôrodné asistentky) – 42 záznamov 



 
¦ Rousseau, Jean Jacques (filozofia a život) – 17 záznamov 

 
¦ Pedagogické časopisy – 14 záznamov 

 
¦ Hodnotenie hudobnej výchovy na základných školách (hudobná 

výchova, hudobná pedagogika, hodnotenie žiakov, učiteľ, učiteľ 
hudobnej výchovy) – 57 záznamov 

¦ Tvorba a využitie pracovných listov na hodinách občianskej výuky 
(pracovné listy, pracovné zošity, využitie pracovných listov, občianska 
výchova na ZŠ, občianska náuka na ZŠ, metodika tvorby pracovných 
listov) – 22 záznamov 

 
 

Rok 2010: 
 

¦ Zápis práv k nehnuteľnostiam podľa zákona 162/1995 (katastrálny 
zákon, kataster nehnuteľností, zápis do katastra nehnuteľností, zápis 
práv k nehnuteľnostiam, práva k nehnuteľnostiam, nehnuteľnosti...) – 
70 záznamov 
 

¦ Láska ako filozoficko-antropologický problém (láska z filozofického 
hľadiska; láska - filozofia; láska – filozofické chápanie; láska – 
filozofické aspekty; láska – filozofické výklady; láska – úvahy; láska – 
duchovné aspekty; láska – filozoficko-antropologický pohľad; filozofická 
antropológia...) – 60 záznamov 

 
¦ Popperova Otvorená spoločnosť a jej problémy (Karl Raymund 

Popper: Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia; K. R. Popper; otvorená 
spoločnosť) – 32 záznamov 

 
¦ Možnosti rozvíjania manuálnych zručností jednotlivca s 

mentálnym postihnutím (zamerané na jemnú mechaniku) – (mentálna 
retardácia, mentálne postihnutí, špeciálna pedagogika, motorické 
poruchy, motorika, jemná motorika, ľudská motorika, písanie, 
arteterapia, animoterapia, canisterapia, hipoterapia, činnostná terapia, 
ergoterapia, liečebná rehabilitácia, terapeutické techniky, tvorivé dielne, 
chránené dielne, manuálne zručnosti, hračky, využitie informačných 
technológií v šp. edukácii...) – 52 záznamov 

 
¦ Dopad svetovej hospodárskej krízy na nezamestnanosť v okrese 

Žiar nad Hronom – 44 záznamov 
 

¦ Poškodzovanie spotrebiteľa – 36 záznamov 
 

¦ Problémy vstupu Turecka do Európskej únie (Turecko, EÚ, 
prístupový proces, vstup do EÚ, Cyprus, Arméni, Kurdi, rozširovanie 
EÚ, Atatürk, sekulárny štát, spoločnosť, práva, Islam, kemalizmus) – 
178 záznamov 



 
¦ Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach 

(kapitálová spoločnosť; spoločnosť s ručením obmedzeným; akciová 
spoločnosť; vznik, založenie, zrušenie, základné imanie spoločnosti; 
spoločníci spoločností; obchodné právo; Slovensko) – 96 záznamov 

 
 

¦ Medzinárodné organizácie – ich postavenie a úloha v 
medzinárodných vzťahoch (medzinárodné organizácie – 
medzinárodná politika; európske organizácie; medzinárodné vzťahy – 
politológia; medzinárodná politika; organizácie – Slovensko; regionálne 
organizácie; Vyšehradská štvorka – Slovensko; Stredoeurópska 
iniciatíva; CEFTA; svetová ekonomika) – 126 záznamov 
 

¦ Generačný román v slovenskej filmovej tvorbe (Tisícročná včela, 
Červené víno) – (Červené víno, Tisícročná včela – knihy aj filmy – 
rozbory diel, recenzie, František Hečko, Peter Jaroš, Andrej Lettrich, 
Juraj Jakubisko, Suchá nad Parnou, Hybe, ľudová kultúra Slovenska, 
dejiny Slovenska, román na Slovensku) – 134 záznamov 

 
¦ Prevencia drogovej závislosti u mládeže (mládež, závislosť, drogy, 

účinky drog, dopad drog na zdravie, spoločnosť, prevencia a programy) 
– 124 záznamov 

 
¦ Monitorovanie pacientov s poruchami metabolizmu železa (železo 

– stopový prvok, stopové prvky, metabolizmus železa, poruchy 
metabolizmu, feritín, anémia) – 75 záznamov 

 
¦ Verejná správa v Nemecku – 33 záznamov 

 
¦ Obraz mnohokultúrnosti v diele W. S. Reymonta Zasľúbená krajina 

– 42 záznamov 
 

¦ Festival dychových hudieb Jána Levoslava Bellu v Kremnici –  
38 záznamov 
 

 

 
Rok 2009: 
 

¦ Hauerland v našom regióne (Hauerland, kostoly) – 65 záznamov 
 

¦ Remeslá a remeselné cechy v Kremnici (remeslá a cechy v Kremnici; 
remeslá a cechy na Slovensku; majster; tovariš; učeň; remeselník; život 
v cechu – hierarchia, artikuly, história, obyčaje, zvyky; bratské  
spolky...) – 58 záznamov 
 

¦ Marketing hotelierstva (marketing, hotelierstvo, klient, hosť,  



zákazník...) – 26 záznamov 
 

¦ Slovenská televízia, vznik, vývoj, programová štruktúra – 52 
záznamov 
 

¦ Hemoterapia (hemoterapia, transfúzia, transfúzne prípravky, 
hematológia, transfuziológia...) – 86 záznamov 

¦ Vzdelávanie ľudských zdrojov a riadenie ľudských zdrojov –  
33 záznamov 
 

¦ Juraj Fándly – život a dielo – 35 záznamov 
 

¦ Klasicizmus v slovenskej literatúre – 10 záznamov 
 

¦ Hľadanie lepšieho sveta a sociálna filozofia Karla Raimunda 
Poppera – 11 záznamov 

 
¦ Štefan Wolf-Slameníkov (život a dielo) – 12 záznamov 

 
¦ Výtvarné umenie v Kremnici – 90 záznamov 

 
¦ Využitie terapie so zvieratami v geriatrickej praxi (animoterapia, 

zooterapia, canisterapia, felinoterapia,  terapeut v animoterapii, 
požiadavky na zvieratá v animoterapii, geriatrické zariadenia – domovy 
dôchodcov, domovy sociálnych služieb, geriatrické oddelenia 
nemocníc..., seniori, mentálna retardácia u seniorov...) – 75 záznamov 

 
¦ Spotrebiteľ, spotrebiteľská politika, spotrebiteľské vzdelávanie 

(spotrebiteľ, spotrebiteľská politika, spotrebiteľské vzdelávanie, 
zákazník, spotrebiteľské vzťahy...) – 31 záznamov 

 
¦ Kultúrne podujatia v pohronskom regióne (Zvolensko: Detva, 

Hontianske Nemce, Korytárky, Kováčová, Krupina, Očová, Ostrá Lúka, 
Pliešovce, Sebechleby, Sliač, Zvolen; Žiarsko – Štiavnicko - Žarnovicko 
(okrem Žiaru nad Hronom): – Baďan, Banská Štiavnica, Beluj, Hronský 
Beňadik, Kremnica, Kremnické Bane, Malá Lehota, Nevoľné, Nová 
Baňa, Ostrý Grúň, Podhorie, Prenčov, Revištské Podzámčie, Sitno, 
Skalka pri Kremnici, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Žarnovica, 
Župkov...) – 85 záznamov 

 
¦ Záborský, Jonáš : Najdúch (o diele) – 16 záznamov 

 
¦ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (život a dielo) – 94 

záznamov 
 

¦ Kremnické divadlo v podzemí – 58 záznamov 
 

¦ Zvony a zvonárstvo v Kremnici a Banskej Štiavnici – 11 záznamov 
 



¦ Trestné činy proti hospodárskej disciplíne (hospodárska kriminalita, 
ekonomická kriminalita, finančná kriminalita, sprenevera, hospodárske 
právo, eurofondy, hospodárska trestná činnosť...) – 44 záznamov 

 
 

Rok 2008: 
 

¦ Sociálna politika v podniku – 11 záznamov 
 

¦ Depresia – 64 záznamov 
 

¦ Úzkosť – obava – strach – 63 záznamov 
 

¦ Metodológia vied o výchove (sociálna pedagogika, špeciálna 
pedagogika, pedagogika voľného času, predškolská pedagogika, 
porovnávacia pedagogika, pedagogická psychológia, školská 
psychológia, výchovné poradenstvo, dejiny školstva a pedagogiky) –  
31 záznamov 
 

¦ Jaak Adamson – 3 záznamy 
 

¦ Milan a Marek Ormandíkovci – 25 záznamov 
 

¦ Prenatálny vývoj – 40 záznamov 
 

¦ Darwinova evolučná teória – 30 záznamov 
 

¦ Ľudské práva – 40 záznamov 
 

¦ Medzigeneračné vzťahy – 40 záznamov 
 

¦ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský – 47 záznamov 
 

¦ Sociálna filozofia Karla Raimunda Poppera; Hľadanie lepšieho 
sveta z filozofického hľadiska – 10 záznamov 

 
¦ Rozvod (rodina, dieťa, rodičovstvo, otec, otcovstvo...) – 143 záznamov 

 
¦ Rodina – premeny statusov – rolí muža, ženy, detí (história rodiny, 

matriarchát, patriarchát, feminizmus, emancipácia ženy, rovnoprávnosť, 
postavenie muža, ženy, dieťaťa v rodine, práva dieťaťa...) –  
104 záznamov 
 

¦ Paličkovaná čipka v Kremnici a technika paličkovanej čipky –  
15 záznamov 
 

¦ Štátoprávne usporiadanie I. ČSR a ďalšie štátne zriadenia na 
území Čechov a Slovákov až po súčasnosť – 39 záznamov 
 



¦ Nezamestnanosť – 30 záznamov 
 

¦ Ľúbostná lyrika v období humanizmu a renesancie: Píseň o dvuch 
uherských pánoch a tureckého cisáre dcére – 18 záznamov 

 
¦ Vnímanie, vnemy, percepcia (z hľadiska psychológie) – 46 záznamov 

 
¦ Turčekovský vodovod – 8 záznamov 

 
¦ Pozitívna diskriminácia – 10 záznamov 

 
¦ Využitie fitlopty u detí s chybným držaním tela (fitlopta, chybné 

držanie tela, cvičenie na lopte, deti...) – 28 záznamov 
 

¦ Chôdza a nácvik chôdze po cievnej mozgovej príhode s využitím 
metódy Bobathovcov (chôdza, mozgová príhoda, Bobathovci, 
rehabilitácia...) – 36 záznamov 

 
¦ Nové možnosti rozvoja cestovného ruchu – 27 záznamov 

 
¦ Vplyv zahraničných investorov na rozvoj regiónov (európske fondy, 

eurofondy, rozvoj regiónov, zahraniční investori...) – 25 záznamov 
 

¦ Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ (spoločná 
zahraničná a bezpečnostná politika EÚ, zahraničná politika EÚ, 
bezpečnostná politika EÚ, obranná politika EÚ...) – 65 záznamov 

 
 
Rok 2007: 
 

¦ Environmentálna výchova. Recyklovanie odpadov. Papier. 
Pracovné vyučovanie – 30 záznamov 

 
¦ KREMNICA z hľadiska výtvarného umenia (Mincovňa, š.p., Škola 

úžitkového výtvarníctva, architektúra, numizmatika, medailérstvo, 
maliarstvo, osobnosti) – 70 záznamov 

 
 

¦ Psychologická analýza vzťahu medzi vychovávateľom a žiakom 
(pedagogická psychológia; vychovávateľstvo, vychovávateľ, výchovné 
štýly, adolescenti, problémové deti) – 108 záznamov 
 

¦ Fašizmus verzus Slovensko (história, vlády, politické pomery) –  
13 záznamov 

 
¦ Význam dažďových pralesov pre životné prostredie – 17 záznamov 

 
¦ Psychológia v systéme práce s ľuďmi (práca, sociálna psychológia, 

psychohygiena v pracovnom procese, motivácia...) – 8 záznamov 



 
¦ Prevencia drogových závislostí. Legálne a nelegálne drogy. 

Alkoholizmus a toxikománia – 13 záznamov 
 

 

Rok 2006: 
 

¦ Mentálna anorexia – 38 záznamov 
 

¦ Kremnica a Kremnické pohorie – geológia, fauna, flóra – 47 
záznamov 

 
¦ Mentálna retardácia – 82 záznamov 

 
¦ Rezbári a iní umeleckí remeselníci pracujúci s drevom z nášho 

regiónu – 35 záznamov 
 

¦ Hydrografia. Hydrológia. Povodie. Rieky. Potoky. Jazerá – 9 
záznamov 

 
¦ Meteorológia. Klimatológia. Antropický tlak – 9 záznamov 

 
¦ Pedológia – pôdoznalectvo – 6 záznamov 
 
¦ Zlato a baníctvo v Kremnici, Rudné bane Kremnica, Kremnická 

banská spoločnosť a.s. – (história, súčasnosť) – 190 záznamov 
 

¦ Barokové architektonické pamiatky v Kremnici – 64 záznamov 
 

¦ História baníctva a ťažba v Kremnici – 171 záznamov 
 
 

Rok 2005: 
 

¦ Hračky a ich vplyv na deti – 6 záznamov 
 
¦ Kremnické baníctvo – história, súčasnosť – 22 záznamov 

 
¦ Prírodné úkazy Trnavej Hory, Ihráča, Jastrabej, Nevoľného a ich  

okolia – z geologického hľadiska – 9 záznamov 
 

¦ Kremnica a Kremnické pohorie z geologického hľadiska – 28 
záznamov 

 
 

 
 


