DIPLOMOVÉ 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. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim.
prof.
email: mriab9@gmail.com

PhDr. Ing. Matej Bobovník, PhD.
email: matobobovnik@gmail.com

Meno a priezvisko študenta – téma
záverečnej práce
Zdenko Nimrichter – Vybrané osobnostné
predpoklady budúcich sociálnych pracovníkov
Anastázia Olejárová Kozáková - Spokojnosť
prijímateľov sociálnych služieb v Dome
seniorov v meste Sečovce
Anna Kušnirová - Sociálne služby pre seniorov
vo vybraných obciach v okrese Humenné.
Lenka Lukáčová - Motivácia dobrovoľníkov
pôsobiacich v Slovenskom červenom kríži
Lenka Drobotová - Spolupráca terénnej
sociálnej práce s komunitným centrom v rámci
integrácie osôb ohrozených sociálnym
vylúčením
Kamil Lebeda - Prosociálne tendencie u
študentov sociálnej práce v kontexte pandémie
Covid-19
Radoslav Gunár - Význam komunitnej práce
komunity v Blatných Remetách
Peter Bamburák - Výskyt kyberšikanovania na
základných školách v Michalovskom okrese
Iveta Mesarošová - Sociálna opora v
svojpomocnej skupine u klientov s
onkologickým ochorením
Lukáš Puchala - Význam dobrovoľníctva vo
vybraných zariadeniach sociálnych služieb pre
klientov s duševnými
Vlasta Jarošová - Transformácia pobytových
sociálnych služieb v SR a ich
deinštitucionalizácia
Weiss Miroslava - Význam vzdelávania
sociálnych pracovníkov v problematike
civilizačných ochorení
Michal Roš - Zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
Anna Poškrobová - Neziskové organizácie
a dobrovoľníctvo v kontexte sociálnej práce so
seniormi
Lívia Andrejčáková - Sociálny pracovník ako
súčasť tímu komplexnej starostlivosti
o pacientov s Alzheimerovou chorobou
Mária Kočanová - Úlohy sociálneho pracovníka
pri starostlivosti o pacientov s demenciou
Martina Kurimčáková - Systém sociálneho
zabezpečenia v kontexte podpory rodiny

JUDr. Marcela Chomová, PhD.
email: marcela.chom@gmail.com

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

Slavomír Capulič – Senior ako obeť kriminality
Frederik Hirjak – Sociálny dopad domáceho
násilia na rodinu
Stanislav Bamburák - Úloha sociálneho
pracovníka pri riešení otázok súvisiacich
s problematikou násilia páchaného
na ženách v intímnych vzťahoch
Michal Demčák - Postavenie sociálneho
pracovníka pri riešení otázok s delikventnou
mládežou
Danka Buksárová – Sociálna práca s
adolescentmi s prejavmi internetovej závislosti
Katarína Poláková – Mediácia a probácia ako
metóda sociálnej práce
Kamil Krutka - Systém pomoci obetiam
domáceho násilia
Patrik Melničák – Kriminalita a delikventné
správanie mládeže ako sociálny problém
Monika Kulanová - Sociálna podpora
adaptačného procesu seniorov v inštitucionálnej
starostlivosti.
Pavol Kulan - Komunitná sociálna práca
v domove sociálnych služieb Garden Humenné.
Monika Šebáková - Vzťah medzi podporou
sociálnej inklúzie a metódami sociálnej práce
v meste Snina.
Mária Marčáková - Komunitná sociálna práca
s deťmi z marginalizovaných rómskych
komunít.
Kamila Körmöndiová - Bariéry v procese
sanácie rodín ohrozených syndrómom CAN
v systéme SPODaSK.
Svetlana Gažová- Sociálna práca s ľuďmi
s Postraumatickou stresovou poruchou.
Simona Stankociová- Canisterapia a jej využitie
v zariadeniach sociálnych služieb.
Klaudia Stankociová - Sociálna intervencia
v náhradnej rodinnej starostlivosti
Mária Mikelová - Sociálna podpora vzdelávania
v rómskych komunitách.
Antónia Lačná - Sprevádzanie seniora
v terminálnom štádiu v sociálnom zariadení

Doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
email: hunyadiova@gmail.com

doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
email: jurasek888@gmail.com

Mgr. Elena Kenderešová, PhD.
email: e.kenderesova@gmail.com

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
email: semesmirosnv@gmail.com

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

Eva Zelizňáková - Syndróm vyhorenia u
sociálnych pracovníkov v zariadeniach pre
seniorov
Martina Chachaľaková - Sociálne dôsledky
rozvodu na dieťa
Bc. Ing. Eva Ivancová - Supervízia ako
prostriedok zvyšovania reziliencie sociálneho
pracovníka v resocializácii
Bc. Alena Gorolova - Sociálna práca v
komunitnom centre
Adriana Buralova - Metódy soliálno-právnej
ochrany v rodine
Patrik Hreňko - Zabezpečenie práv dieťaťa v
procese sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Slavomíra Kondášová rod. (Dobiašová) Sociálna práca so závislým klientom v Centrách
pre deti a rodiny s resocializačným programom
Vivien Nádasiová - Sociálnoprávna ochrana detí
v kontexte náhradnej osobnej starostlivosti
Simona Slinčáková – Ľudia bez prístrešia
Slávka Demčáková - Analýza sociálnoekonomických problémov mladých rodín
Alena Sobčáková – Alkoholizmus a jeho
sociálny dopad na rodinu
Patrícia Čičváková - Kvalita života seniorov v
domácom prostredí a v zariadení pre seniorov
Lucia Boršoš - Domáce násilie páchané na
ženách ako súčasný problém spoločnosti
Štefan Hodor - Sociálny pracovník v postavení
manažéra sociálneho podniku
Peter Josipčuk - Kriminalita detí a mládeže
Slavomíra Beňatínská – Kriminalita mládeže
v okrese Humenné
Juraj Beľan - Prevencia látkových a
nelátkových závislostí v sociálnej práci
Pavol Fitere - Striedavá osobná starostlivosť o
maloleté dieťa z pohľadu odbornej verejnosti
Mario Jaššo - Sociálna práca so seniormi
Gergo Kiss - Špecifiká sociálnej práce v
podmienkach náhradnej rodinnej starostlivosti
realizovanej v centrách pre deti a rodiny
Bettina Lengyelová - Analýza kvality života v
zariadení pre seniorov z pohľadu sociálneho
pracovníka
Lucia Zarembová - Sociálne a ekonomické
dôsledky nezamestnanosti
Jana Kuchtová - Komunitné plány miest a obcíkomparácia povinností samosprávy v sociálnej
práci
Jana Paľková - Výpočtová technika ako nástroj
sebarealizácie seniorov
Ján Belas - Vybrané aspekty komunikácie v
sociálnom poradenstve
Ingrid Čornaničová - Starostlivosť o osoby
postihnuté demenciou v zariadeniach sociálnych
služieb
Pavol Ďurík - Vplyv pandémie ochorenia

COVID-19 na sociálno-ekonomické problémy
rodiny
Vlastimil Mačička - Charitatívna činnosť
Cirkvi ako súčasť sociálnej práce
Jana Mikulášková - Sociálne problémy
súčasnej rodiny
Stanislava Mrázová - Výchovné opatrenia
uložené orgánom SPODaSK
Svetlana Petrejčíková - Kvalita života seniorov
v zariadeniach sociálnych služieb
Marián Stankoci - Sociálna práca v rodine s
alkoholovou závislosťou
Dušan Vilenik - Riešenie nezamestnanosti
Rómov v obci Čičava
Miroslava Zavodová - Syndróm vyhorenia u
sociálnych pracovníkov v kontexte verejnej
správy

