BAKALÁRSKE PRÁCE - ZOZNAM ŠKOLITEĽOV A ŠTUDENTOV
AR 2020/2021
Inštitút bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach
Študijný odbor: Sociálna práca
Školiteľ a kontakt
doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD.
email: daniela.barkasi@gmail.com

doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD.
email: mgulasova9@gmail.com

Mgr. Mária Macková
email: spmichalovce@gmail.com

Meno a priezvisko študenta – téma
záverečnej práce
Ľubomíra Pitlaničová - Význam dobrovoľníctva
v sociálnych službách
Alena Pehaničová - Sociálna práca s osobami
vyššieho veku
Andrea Ujháziová - Nezamestnanosť a jej
možnosti riešenia v súčasnosti
Marek Porochnavý - Systém sociálnej
starostlivosti v meste Michalovce
Silvia Hörčiková - Sociálno-ekonomické
dôsledky pandémie COVID-19
Jarmila Drahňovská - Osobnostné predpoklady
sociálneho pracovníka
Nikola Kollárová - Starnutie populácie a jeho
dopad na sociálne služby
Lukáš Očenáš - Seniori v kontexte sociálnej
práce
Vladimír Krecula - Kyberšikanovanie ako
sociálno-patologický jav a jeho prevencia
Saskia Kéneszová- Sociálna patológia u detí
v náhradnej rodinnej starostlivosti
Katarína Križovská- Špecifiká sociálnej práce
v centre pre deti a rodinu
Mário Sičák - Miera vnímania stresu
u sociálneho pracovníka
Lenka Porochnavá - Agresia v práci sociálneho
pracovníka
Ľubica Adamová - Sociálna práca s náhradnými
rodinami
Patrícia Baňasová - Psychohygiena u študentov
sociálnej práce
Juraj Bilohuščín – Sociálno patologické javy,
domáce násilie
Marián Ferčák – Ľudia bez domova v kontexte
sociálnej práce
Diana Danková – Násilie páchané v domácom
prostredí
Ing. Tomáš Tomčo – Sociálna práca v oblasti
resocializácie drogovo závislých
Peter Petričko – Sociálne dôsledky alkoholizmu
na rodinu
Dominika Popovičová – Nebezpečenstvo drog
v živote stredoškolskej mládeže
Mária Garbeľová – Nepriaznivé sociálne
dôsledky koronavírusu na rodinu

Mgr. Gabriela Šamudovská
email: studijnemi@gmail.com

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD.
email: vansac.p@gmail.com

Alexander Matyi – Drogová závislosť mladých
ľudí
Daniel Lašik – Domáce násilie v spoločnosti
Nikola Molnárová – Sociálno-patologické javy
vyskytujúce sa v rodine
Erika Balogová – Sociálna práca so seniormi
v inštitucionálnom zariadení
Michal Čižmár - Význam rodinného prostredia
pre život seniora
Gabriela Kicová - Kompetencie sociálneho
pracovníka v prevencii záškoláctva na základne
škole
Gurayya Palšová Natália - Najčastejšie
problémy rodiny v súčasnosti skontrolované
Györky Juraj - Etické zásady komunikácie
s klientom
Močkovský Radovan - Etický postoj sociálneho
pracovníka k eutanázii
Šiketová Ľubomíra - Uplatňovanie etických
hodnôt a etických princípov v sociálnej práce
Torba Lukáš - Manželské a rodinné problémy
v súčasnosti skontrolované
Zajarošová Mária - Opatrenia poskytovateľov
sociálnych služieb v súvislosti

