
     BAKALÁRSKE PRÁCE - ZOZNAM ŠKOLITEĽOV A TÉM   

AR 2022/2023 

Inštitút bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach  

Študijný odbor: Sociálna práca  

Školiteľ a kontakt  

 

Meno a priezvisko študenta – téma 

záverečnej práce  

doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. 

email: daniela.barkasi@gmail.com 
 

 

Význam paliatívnej a hospicovej starostlivosti  

Sociálny pracovník ako dôležitý aspekt 

sociálnej práce 

Dobrovoľníctvo v kontexte inštitucionálnej 

starostlivosti o seniorov  

Sociálna osamelosť a sociálna opora u seniorov  

Motivácia k práci sociálneho pracovníka 

Sociálne služby pre seniorov  

PhDr. Richard Barta, PhD., MBA 

email: riso.barta@gmail.com 

 

Obchodovanie s ľuďmi v čase humanitárnej 

krízy na Ukrajine 

Sociálna práca s občanmi Ukrajiny v čase 

humanitárnej krízy 

Dobrovoľníctvo s obeťami humanitárnej krízy 

na Ukrajine 

Zdravotné rizika migrantov vstupujúcich na 

Slovensko 

Krízové riadenie v čase humanitárnej krízy na 

Ukrajine  
doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD. 

email: mgulasova9@gmail.com 
 
 
 

 

Sanácia rodinného prostredia 

Bariéry sociálneho poradenstva 

Podporované sociálne bývanie ako nástroj 

riešenia bezdomovectva rodín 

Integrácia ukrajinských rodín 

Záškoláctvo ako sociálny problém 

Podpora vzťahovej väzby v CDR 

 Mgr. Elena Kenderešová, PhD. 

email: e.kenderesova@gmail.com 

 

Komparácia chudoby a sociálneho vylúčenia u 

nás a vo svete 

Vzostupy a pády humanizmu v sociálnej práci 

Systém sociálneho zabezpečenia v 

podmienkach SR 

Trh práce v súčasných spoločenských 

podmienkach 

Ľudské práva v demokratických spoločnostiach 

Multikulturalizmus - hrozba alebo nádej 

budúcnosti? 
Mgr. Mária Macková 

email: mackovama2@gmail.com 

Sociálna práca s drogovo závislými 

Sociálna práca v oblasti resocializácie drogovo 

závislých 

Patologické hráčstvo a jeho dopad na rodinu a 

spoločnosť 

Sociálno - patologické javy ako príčina rozpadu 

rodiny 

Domáce násilie ako jeden z patologických javov 

súčasnej rodiny 
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Kríza súčasnej rodiny z pohľadu sociálnej práce 

Násilie ako problém súčasnej doby 

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD. 

email: vansac.p@gmail.com  

Etické princípy sociálnej práce 

Špecifiká sociálnej práce počas ochorenia Covid 

19 

Pomoc v núdzi pre rodiny odídencov z Ukrajiny 

Súčasné problémy rodiny na Slovensku 

Medzigeneračné vzťahy v rodinách a ich 

význam pre život seniorov 
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