
     ZOZNAM ŠKOLITEĽOV NA BAKALÁRSKE PRÁCE     

AR 2019/2020 

Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach  

Študijný odbor: Sociálna práca  

Školiteľ a kontakt  

 

Oblasť, ktorej sa školiteľ venuje  

RNDr. Daniela Barkasi, PhD.      

email: daniela.barkasi@gmail.com  

 

Sociálne služby, sociálno-patologické javy, 

osobnosť sociálneho pracovníka a jeho 

uplatnenie, oblasť štúdia sociálnej práce, 

dobrovoľníctvo 

Ing. PhDr. Matej Bobovník, PhD.  

email: matobobovnik@gmail.com  

Sociálna práca vo verejnej správe, 

manažment v sociálnej práci,  

aplikovaná sociálna politika, 

verejné financie a poisťovníctvo, 

personalistika a manažment ľudských 

zdrojov 

Ing. Marta Bobovníková, PhD. 

email: martabobovnikova@gmail.com  

Sociálna práca vo verejnej správe, 

manažment v sociálnej práci,  

aplikovaná sociálna politika, 

verejné financie a poisťovníctvo, 

personalistika a manažment ľudských 

zdrojov  

PhDr. Monika Guľašová, PhD.  

email: gulasovamonika@centrum.sk  

Patológia, metódy sociálnej práce, 

projektovanie v sociálnej práce 

prof. PhDr. František Hanobik, PhD.  

email: hanobikf@gmail.com  

Sociálna politika, sociálna práca s rómskou 

komunitou  

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. 

email: hunyadiova@gmail.com  

Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela, 

sociálne poradenstvo 

doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD. 

email: jurasek888@gmail.com  

Migrácia, sociálne služby, sociálne 

poradenstvo, sociálno-patologické javy, 

nezamestnanosť 

Mgr. Mária Macková  

email: spmichalovce@gmail.com  

Sociálno-patologické javy, domáce násilie  

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 

email: miklosko@usmev.sk  

Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela, 

náhradná starostlivosť, terénna sociálna 

práca 

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD.  

email: annamurgov@gmail.com  

Komunikácia v sociálnej práci, sociálna 

práca v zdravotníctve, sociálna práca so 

seniormi  

PhDr. František Neupauer, PhD. 

email: frantisek.neupauer@gmail.com  

Dejiny sociálnej práce 

PhDr. Mária Popovičová, PhD. 

email: majapopovicova7361@gmail.com    

Sociálna práca v zdravotníctve, sociálna 

práca so seniormi 

PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

email: semesmiro@stonline.sk  

Sociálna práca vo verejnej správe, 

vzdelávanie dospelých a ďalšie vzdelávanie 

sociálnych pracovníkov  
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Mgr. Gabriela Šamudovská 

email: studijnemi@gmail.com  

Sociálna práca so seniormi, sociálno-

patologické javy 

Prof. PhDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

email: vojtech.tkac@centrum.cz  

Sociálne zabezpečenie, sociálna práca vo 

verejnej správe  

doc. ThDr. Peter Vansač, PhD. 

email: vansac.p@gmail.com  

Etika v sociálnej práci, sociálno-patologické 

javy, charitatívna sociálna práca, dejiny 

sociálnej práci, sociálna náuka cirkvi, 

sociálne služby, dobrovoľníctvo 
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