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UK/163/2014 Hrubá Ivica Katedra logopédie

Overenie efektivity terapeutického programu pre augmentatívnu a 

alternatívnu komunikáciu (AAK) SymWriter u nehovoriacich pacientov s 

neurogénnymi poruchami komunikácie.

1000

UK/194/2014 Mišáková Petra
Centrum výsk. v soc. 

práci a liečeb.peda
Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou 750

UK/203/2014 Stroková Monika
Katedra románskych 

jazykov a literatúry
Korpus rečových prejavov Slovákov žijúcich v Španielsku 1000

UK/242/2014 Miklošová Ivana Katedra logopédie
Návrh a overenie experimentálnej verzie metodiky na hodnotenie čítania 

s porozumením v intaktnej populácii a u detí s vývinovou dysfáziou
1000

UK/250/2014 Boráros Zoltán
Katedra výtvarnej 

výchovy
Portrét koruny ako symbol národnej osvety 750

UK/289/2014 Kríž Juraj Katedra histórie Ján Kempný- prvá obeť komunistického režimu 700

UK/358/2014 Grešová Jana
Katedra výtvarnej 

výchovy
Slovenská ilustrácia a ilustrátori náučnej literatúry a učebníc 970

UK/371/2014 Turoňová Ľubica
Centrum výsk.prim. a 

predprimpedagogiky

Program výchovy v školskom klube a jeho vplyv na rozvoj občianskych 

zručností u detí mladšieho školského veku
750

https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2596
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2612
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2619
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2637
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2641
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2655
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2692
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2701


UK/405/2014 Dobišová Erika
Katedra špeciálnej 

pedagogiky
Charakteristiky písomného prejavu žiakov so sluchovým postihnutím 1000

UK/407/2014 Priesterová Katarína
Katedra špeciálnej 

pedagogiky

Osobitosti a špecifiká vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v 

bežnej základnej a strednej škole zacielené na ich písomný prejav
750

UK/500/2014 Melikant Michal
Katedra špeciálnej 

pedagogiky
Coda deti, deti nepočujúcich rodičov – tvorba publikácie 1000

UK/548/2014 Čunderlíková Júlia Katedra logopédie Písanie u slovensky hovoriacich pacientov s mozgovým poškodením 1000

UK/550/2014 Dvorská Darina
Centrum výsk.prim. a 

predprimpedagogiky
Osobne vnímaná zdatnosť učiteľky - pohľad kvalitatívneho výskumu 750

UK/563/2014 Hlava Tomáš
Katedra anglického 

jazyka a literatúry

Procedurálne lingvistické vedomosti ako základ gramaticky správnej a 

plynulej rečovej produkcie II.
1000

UK/609/2014 Zamborová Katarína
Katedra anglického 

jazyka a literatúry

Rozvíjanie zručnosti rozprávania na hodinách anglického jazyka u žiakov 

mladšieho školského veku.
1000

https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2719
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2720
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2767
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2794
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2796
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2804
https://granty.uniba.sk/showZiadostDetail.do?id=2824

