5 Prehľad pedagogickej činnosti
PhDr. ThDr. PaedDr. Lenka Lachytová, PhD.
1. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove – katedra
spoločenských vied:
Akademický rok 2008/2009, bakalársky študijný program Medzinárodné podnikanie
v obchode a v službách: zimný semester denná forma 1 ročník zimný semester:, Metodológia
vedeckej práce (1/1 týždenne), seminár k záverečnej práci – 3 ročník (1/1 týždenne), zimný
semester externá forma štúdia 1 ročník Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester),
seminár k záverečnej práci – 3 ročník (8 hodín za semester),
Letný semester: Sociálna komunikácia (1/1 týždenne), Etika zodpovednosti (1/1 týždenne), :
Sociálna komunikácia (12 hodín za semester), Etika zodpovednosti (8 hodín za semester),
Akademický rok 2009/2010, bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo:
zimný semester 1 ročník: Teória a metódy sociálnej práce (2/1 týždenne, denná forma) Teória
a metódy sociálnej práce (12 hodín za semester externá forma), Metodológia vedeckej práce
(1/1 týždenne, denná forma), Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester, externá
forma),
Letný semester: Sociálna patológia (1/1 týždenne, denná forma), Sociálna patológia (8 hodín
za semester, externá forma), Sociálna komunikácia (2/1 týždenne, denná forma), Sociálna
komunikácia (12 hodín za semester, externá forma)
Akademický rok 2010/2011 bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo:
zimný semester 1 ročník: Teória a metódy sociálnej práce (2/1 týždenne, denná forma) Teória
a metódy sociálnej práce (12 hodín za semester externá forma), Metodológia vedeckej práce
(1/1 týždenne, denná forma), Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester, externá
forma),
Letný semester: Sociálna patológia (1/1 týždenne, denná forma), Sociálna patológia (8 hodín
za semester, externá forma), Sociálna komunikácia (2/1 týždenne, denná forma), Sociálna
komunikácia (12 hodín za semester, externá forma)
Sociálne služby a poradenstvo (2/1 týždenne, denná forma), Sociálne služby a poradenstvo (12
hodín za semester, externá forma)
Akademický rok 2011/2012 bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo:
zimný semester 1 ročník: Teória a metódy sociálnej práce (2/1 týždenne, denná forma) Teória
a metódy sociálnej práce (12 hodín za semester externá forma), Metodológia vedeckej práce
(1/1 týždenne, denná forma), Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester, externá
forma),

3 ročník - seminár k záverečnej práci (1/1 týždenne, denná forma), seminár k záverečnej práci
(8 hodín za semester, externá forma)
Letný semester: Sociálna patológia (1/1 týždenne, denná forma), Sociálna patológia (8 hodín
za semester, externá forma), Sociálna komunikácia (2/1 týždenne, denná forma), Sociálna
komunikácia (12 hodín za semester, externá forma)
2 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (2/1 týždenne, denná forma), Sociálne služby
a poradenstvo (8 hodín za semester, externá forma)
Akademický rok 2012/2013 bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo
zimný semester 1 ročník: Teória a metódy sociálnej práce (2/1 týždenne, denná forma) Teória
a metódy sociálnej práce (12 hodín za semester externá forma), Metodológia vedeckej práce
(1/1 týždenne, denná forma), Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester, externá
forma),
3 ročník - seminár k záverečnej práci (1/1 týždenne, denná forma), seminár k záverečnej práci
(8 hodín za semester, externá forma)
Letný semester: Sociálna patológia (1/1 týždenne, denná forma), Sociálna patológia (8 hodín
za semester, externá forma), Sociálna komunikácia (2/1 týždenne, denná forma), Sociálna
komunikácia (12 hodín za semester, externá forma)
2 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (2/1 týždenne, denná forma), Sociálne služby
a poradenstvo (8 hodín za semester, externá forma)
Akademický rok 2013/2014 bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo
zimný semester 1 ročník: Teória a metódy sociálnej práce (2/1 týždenne, denná forma) Teória
a metódy sociálnej práce (12 hodín za semester externá forma), Metodológia vedeckej práce
(1/1 týždenne, denná forma), Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester, externá
forma),
3 ročník - seminár k záverečnej práci (1/1 týždenne, denná forma), seminár k záverečnej práci
(8 hodín za semester, externá forma)
Letný semester: Sociálna komunikácia (2/1 týždenne, denná forma), Sociálna komunikácia
(12 hodín za semester, externá forma)
2 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (2/1 týždenne, denná forma), Sociálne služby
a poradenstvo (8 hodín za semester, externá forma)
1 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (magisterská forma) – Metódy a techniky sociálneho
poradenstva (2/1 denná forma), Metódy a techniky sociálneho poradenstva (12 hodín za
semester), Komunitné plánovanie (1/1 denná forma), Komunitné plánovanie (8 hodín za
semester)
Akademický rok 2014/2015 bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo
zimný semester 1 ročník: Teória a metódy sociálnej práce (2/1 týždenne, denná forma) Teória
a metódy sociálnej práce (12 hodín za semester externá forma), Metodológia vedeckej práce

(1/1 týždenne, denná forma), Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester, externá
forma),
3 ročník - seminár k záverečnej práci (1/1 týždenne, denná forma), seminár k záverečnej práci
(8 hodín za semester, externá forma)
1 ročník (sociálne služby a poradenstvo magisterská forma) – Teória sociálnej komunikácie
(2/1 denná forma), teória komunikácia (12 hodín za semester externá forma)
Letný semester: Sociálna komunikácia (2/1 týždenne, denná forma), Sociálna komunikácia
(12 hodín za semester, externá forma)
2 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (2/1 týždenne, denná forma), Sociálne služby
a poradenstvo (8 hodín za semester, externá forma)
1 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (magisterská forma) – Metódy a techniky sociálneho
poradenstva (2/1 denná forma), Metódy a techniky sociálneho poradenstva (12 hodín za
semester), Komunitné plánovanie (1/1 denná forma), Komunitné plánovanie (8 hodín za
semester)
Akademický rok 2015/2016 bakalársky študijný program Sociálne služby a poradenstvo
zimný semester 1 ročník: Teória a metódy sociálnej práce (2/1 týždenne, denná forma) Teória
a metódy sociálnej práce (12 hodín za semester externá forma), Metodológia vedeckej práce
(1/1 týždenne, denná forma), Metodológia vedeckej práce (8 hodín za semester, externá
forma),
3 ročník - seminár k záverečnej práci (1/1 týždenne, denná forma), seminár k záverečnej práci
(8 hodín za semester, externá forma)
1 ročník (sociálne služby a poradenstvo magisterská forma) – Teória sociálnej komunikácie
(2/1 denná forma), teória komunikácia (12 hodín za semester externá forma)
Letný semester: Sociálna komunikácia (2/1 týždenne, denná forma), Sociálna komunikácia
(12 hodín za semester, externá forma)
2 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (2/1 týždenne, denná forma), Sociálne služby
a poradenstvo (8 hodín za semester, externá forma)
1 ročník: Sociálne služby a poradenstvo (magisterská forma) – Metódy a techniky sociálneho
poradenstva (2/1 denná forma), Metódy a techniky sociálneho poradenstva (12 hodín za
semester), Komunitné plánovanie (1/1 denná forma), Komunitné plánovanie (8 hodín za
semester)

2. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, detašované
pracovisko Bl. Metoda D. Trčku v Michalovciach:

Akademický rok 2008/2009: bakalársky študijný program Sociálna práca zimný semester: Sociálna práca so zdravotne znevýhodnenými (8 hodín za semester – externá forma), Odborná
prax (24 hodín v DSS Rakovec nad Ondavou)
Akademický rok 2009/2010: bakalársky študijný program Sociálna práca zimný semester:
Sociálna práca so zdravotne znevýhodnenými (8 hodín za semester – externá forma), Odborná
prax (24 hodín)
Akademický rok 2010/2011: bakalársky študijný program Sociálna práca zimný semester:
Sociálna práca so zdravotne znevýhodnenými (8 hodín za semester – externá forma), SPV –
sebapoznávanie (10 hodín externá forma), SPV komunikácia (10 hodín externá forma)
Akademický rok 2011/2012: bakalársky študijný program Sociálna práca zimný semester:
Sociálna antropológia (1/1 týždenne – denná forma štúdia), Sociálna práca so zdravotne
znevýhodnenými (1/1 týždenne – denná forma štúdia), Sociálna práca s drogovo závislými
(1/1 týždenne – denná forma štúdia), SPV – sebapoznávanie hodín za semester – externá
forma), SPV – sebapoznávanie (10 hodín externá forma), SPV komunikácia (10 hodín externá
forma)
Akademický rok 2011/2012: bakalársky študijný program Sociálna práca

(denná forma

štúdia). Zimný semester: Sociálna antropológia (1/1 týždenne – denná forma štúdia), Sociálna
práca so zdravotne znevýhodnenými (1/1 týždenne – denná forma štúdia), Sociálna práca
s drogovo závislými (1/1 týždenne – denná forma štúdia), SPV – sebapoznávanie hodín za
semester – externá forma), SPV – sebapoznávanie (10 hodín externá forma), SPV
komunikácia (10 hodín externá forma)
Magisterský študijný program Sociálna práca (denná forma štúdia): zimný semester: Krízová
intervencia (1/1 týždenne).

3. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, detašované

pracovisko Bl. Z. G. Mallu Košice:
Akademický rok 2010/2011 bakalárskeho študijného programu Sociálna práca so
zameraním na sociálno-zdravotnícku prácu s rómskou národnostnou menšinou, zimný
semester: Práca so závislými (8 hodín za semester),

Magisterský študijný program Sociálna práca zimný semester: Krízová intervencia (8
hodín za semester)
Akademický rok 2011/2012 bakalárskeho študijného programu Sociálna práca so
zameraním na sociálno-zdravotnícku prácu s rómskou národnostnou menšinou, letný
semester: SPV – sebapoznanie, sebahodnotenie (8 hodín za semester), zimný
semester: SPV – komunikácia a asertivita (8 hodín za semester)
Magisterský študijný program Sociálna práca, zimný semester: Krízová intervencia (8
hodín za semester)
Akademický rok 2012/2013 bakalárskeho študijného programu Sociálna práca so
zameraním na sociálno-zdravotnícku prácu s rómskou národnostnou menšinou, letný
semester: SPV – sebapoznanie, sebahodnotenie (8 hodín za semester),
Magisterský študijný program Sociálna práca, zimný semester: Krízová intervencia (8
hodín za semester), Teória konfliktov a riešenie problémov (8 hodín za semester)
Akademický rok 2013/2014 bakalárskeho študijného programu Sociálna práca so
zameraním na sociálno-zdravotnícku prácu s rómskou národnostnou menšinou, letný
semester: SPV – sebapoznanie, sebahodnotenie (8 hodín za semester), zimný
semester: SPV – komunikácia a asertivita (8 hodín za semester)
Magisterský študijný program Sociálna práca, zimný semester: Krízová intervencia (8
hodín za semester), Teória konfliktov a riešenie problémov (8 hodín za semester)
Akademický rok 2014/2015 bakalárskeho študijného programu Sociálna práca so

zameraním na sociálno-zdravotnícku prácu s rómskou národnostnou menšinou, letný
semester: SPV – sebapoznanie, sebahodnotenie (8 hodín za semester), sociálne služby
a zabezpečenie (10 hodín za semester) zimný semester: SPV – komunikácia
a asertivita (8 hodín za semester)
Magisterský študijný program Sociálna práca, zimný semester: Krízová intervencia (8
hodín za semester), Teória konfliktov a riešenie problémov (8 hodín za semester)
Akademický rok 2015/2016 bakalárskeho študijného programu Sociálna práca so

zameraním na sociálno-zdravotnícku prácu s rómskou národnostnou menšinou, letný
semester: SPV – sebapoznanie, sebahodnotenie (8 hodín za semester), sociálne služby
a zabezpečenie (10 hodín za semester) zimný semester: SPV – komunikácia
a asertivita (8 hodín za semester)
Magisterský študijný program Sociálna práca, zimný semester: Krízová intervencia (8
hodín za semester), Teória konfliktov a riešenie problémov (8 hodín za semester)

Zoznam záverečných prác podľa EZP Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety n.o.
Rok 2012/obhájené - diplomové práce (názov práce, meno školeného poslucháča)
1. Spôsoby života starších ľudí v modernej spoločnosti. Kvetoslava Mišuthová.
2. Kriminalita mládeže a formy jej prevencie. Ladislav Rosenberg.
3. Príčiny sociálno-patologických javov adolescentov. Zlata Kolesárová.
4. Drogová problematika na základných školách. Lucia Zelizňáková.
5. Sociálno-psychologické aspekty drogovej závislosti. Andrea Makarová.
6. Nezamestnanosť mládeže. Martina Šulovská.
7. Drogová problematika mládeže. Štefan Bočan.
8. Kriminologické aspekty závislosti adolescentov. Erich Serbin.
9. Drogová problematika stredoškolskej mládeže. Dagmar Drabová.
10. Kriminalita mládeže a jej následky. Anna Sivčová.
11. Rodina s členom so zdravotným postihnutím. Monika Hanzlíková.
12. Kvalita života seniorov a starnutie v 21. storočí. Andrea Kolesárová.

Rok 2013/obhájené - diplomové práce (názov práce, meno školeného poslucháča)
1.
2.
3.
4.

Drogová problematika ako celospoločenský problém. Denisa Kvetková.
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S RÓMSKOU KOMUNITOU. Zuzana Eibenová.
Senior ako obeť kriminality. Tomáš Micenko.
Význam sociálneho poradenstva pre detského klienta v špecializovaných
zariadeniach. Mária Knapová.
5. Sociálne služby – ako jedna z foriem pomoci klientom vyššieho veku. Erika Dusová
6. Sociálne problémy pri uplatnení sa ľudí s ťažkým telesným postihnutím na trhu práce.
Denisa Kummerová.
7. Problematika fajčenia ako sociálna závislosť žiakov Dopravnej priemyselnej školy
v Košiciach. Rastislav Kuc.
8. Sociálna práca s rodinou a CAN syndrómom. Lenka Tillischová.
9. Osobná asistencia a jej význam pri integrácii ľudí so zdravotným postihnutím. Terézia
Bičkošová.
10. Špecifiká sociálnej práce a kvalita života seniorov. Terézia Kosturková.
11. Sociálny pracovník ako súčasť multidisciplinárneho hospicového tímu. Iveta
Roháčková.
12. Násilie páchané na ženách a deťoch ako súčasný problém spoločnosti. Katarína
Maruščáková
13. Sociálne služby - ako jedna z foriem pomoci seniorov. Dana Kutná.
14. Nezamestnanosť a sociálny dopad na jednotlivca a rodinu. Marcela Kľoncková

Rok 2013/obhájené - bakalárske práce (názov práce, meno školeného poslucháča)
1. Špecifické príčiny kriminality mládeže z aspektu sociálnej práce. Ingrid Kotikova.
2. Prevencia drogovej závislosti mládeže v kontexte sociálnej práce. Oto Pribula.
3. Súčasné aspekty chudoby v slovenskej spoločnosti a jej sociálna prevencia. Galina
Lengyelová.
4. Neverbálna komunikácia a jej využitie v sociálnej práci. Silvia Vrábelová.
5. Komunikácia v interakcii sociálneho pracovníka a klienta. Petra Šelepcová.
6. Kriminalita mládeže a možnosti jej prevencie v sociálnej práci. Petra Dušecinová.
7. Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti. Marta Zahurancová.
8. Kriminalita v Rómskych osídleniach. Dušan Zubaj.
9. Sociálne potreby a problémy seniorov. Ľudmila Miľovčíková.
10. Rodina ako významný činiteľ pri sociálnej prevencii a liečbe drogových závislostí.
Peter Geršák.
11. Sociálne služby ako jedna z foriem pomoci seniorom. Monika Kollárová.
12. Kriminalita mládeže a možnosti jej sociálnej prevencie. Henrieta Tocíková.
13. Sociálne služby – jedna z foriem pomoci klientom vo vyššom veku na vidieku. Marcela
Tarhaničová.
14. Starnutie populácie a jeho dopad na sociálne služby. Andrea Marcinová.
15. Drogová závislosť na Slovensku zameraná na mládež do 18 rokov. Natália Ničová.
16. SOCIÁLNA PRÁCA S DROGOVO ZÁVISLÝMI. Darina Šoltésová.
17. Senior - klient sociálnej práce. Janette Beňušová.
Rok 2014/obhájené - diplomové práce (názov práce, meno školeného poslucháča)
1. Problematika drogových závislostí školskej mládeže. Marcel Semanko.
2. Sociálna práca s drogovo závislou mládežou. Henrieta Anderková.
3. Rozvod ako jedna z najčastejších príčin sociálnych problémov rodiny.Viktória
Sirotniaková.
4. Rodina ako dôležitý činiteľ prevencie sociálno-patologických javov. Jozef Badlik.
5. Analýza vplyvu nezamestnanosti na sociálny život občana Slovenskej republiky. Alica
Janoščáková.
6. Drogové závislosti stredoškolskej mládeže. Gabriela Kapajčiková.
7. Prevencia v sociálnej práci. Michal Badlík.
8. Sociálna práca s klientom s nelátkovou závislosťou. Alica Drapáková.
9. Sociálna práca s mládežou užívajúcou drogy. Veronika Hlušková.
10. Výskyt syndrómu zneužívaného, týraného a zanedbávaného dieťaťa v rodinách.
Tímea Vereščáková.
11. ETICKÉ ASPEKTY KOMUNIKÁCIE AKO DÔLEŽITÝ NÁSTROJ V PRÁCI SOCIÁLNEHO
PRACOVNÍKA SO SENIORMI. Lenka Ficková
12. Rodina ako dôležitý faktor pri prevencii sociálno-patologickývh javov stredoškolskej
mládeže. Peter Hajzuk.
13. Psychosociálne aspekty rozvodu manželstva a jeho dopad na maloleté deti. Monika
Jeniková.
14. Sociálna rehabilitácia klientov zariadení sociálnych služieb formou dramatoterapie.
Miroslava Lauffová.
15. Mobbing, jeho následky a formy možnej sociálnej pomoci. Viera Ferencová.
16. Nezamestnanosť a delikvencia. Príčiny a dôsledky. Tomáš Fecko

Zoznam záverečných prác - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove – katedra spoločenských vied
Rok 2013/2014 obhájené bakalárske práce odboru Sociálne služby a poradenstvo
1. Dagmar Bittóová. Sociálne problémy a potreby seniorov.
2. Andrea Čižmárová. Sociálna práca s rómskou komunitou.
3. Jana Falatová Mladá. Problematika šikanovania na základných školách.
4. Andrea Havrillayová. Bezdomovectvo ako sociálny problém.
5. Jana Ilavská. Prevencia syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách.
6. Dominika Kalisová. Osamelosť a izolácia seniorov ako závažný problém v dnešnej
spoločnosti.
7. Silvia Kamencová. Komunikácia ako dôležitý nástroj pri práci so seniormi v zariadení pre
seniorov.
8. Ingrid Molnárová. Sociálna pomoc pre seniorov v SR
9. Miroslava Némethová. Starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov
10. Marta Sekeráková. Jednotlivé špecifiká kvality života seniorov.
11. Peter Sklenka. Komunikácia ako dôležitý faktor v sociálnych službách pre seniorov.
12. Monika Vnenčáková. Rodinné prostredie ako dôležitý prvok pri prevencii drogových
závislostí detí a mládeže
Rok 2013/2014 obhájené magisterské práce odboru Etika vzťahov s verejnosťou
a obchodný protokol
1. Monika Hudáková. Etický audit ako nástroj zisťovania etickej klímy v podniku.
2. Miroslav Kubašovský. Etické aspekty komunikácie v organizácií.
Rok 2014/2015 obhájené bakalárske práce odboru Hospodárska a podnikateľská etika
1. Martin Fecák. Efektívna komunikácia v podnikateľskom prostredí.
Rok 2014/2015 obhájené bakalárske práce odboru Sociálne služby a poradenstvo
1. Daniela Lapšanská. Nevyhnutnosť efektívnej komunikácie so seniormi v zariadení pre
seniorov.
Rok 2014/2015 obhájené magisterské práce odboru Sociálne služby a poradenstvo
1. Jana Bakaľárová. Prevencia deštruktívnych spôsobov správania sa ku klientom vyššieho
veku v kontexte sociálnych služieb.
2. Mariana Didiková. Nevyhnutnosť dobrovoľníctva v zariadeniach pre seniorov.
3. Jana Mučková. Násilie páchané na ženách a rodová rovnosť.
4. Tomáš Ocilka. Analýza súčastného stavu pomoci poskytovaná rómskej komunite.
5. Zuzana Pavková. Kvalita života seniorov v kontexte sociálnych služieb.
6. Libuše Slivková. Sociálna pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Rok 2014/2015 obhájené magisterské práce odboru Etika vzťahov s verejnosťou
a obchodný protokol
1.
Tomáš Juskiv. Etika kolektívneho vedomia v intenciách suicidálneho správania.

