
     ZOZNAM ŠKOLITEĽOV NA DIPLOMOVÉ PRÁCE     

AR 2020/2021 

Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach  

Študijný odbor: Sociálna práca  

Školiteľ a kontakt  

 

Oblasť, ktorej sa školiteľ venuje  

doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. 

email: daniela.barkasi@gmail.com 

 

Sociálne služby. Seniori. Sociálno-

patologické javy. Osobnostné predpoklady 

sociálneho pracovníka. Oblasť štúdia 

sociálnej práce. Dobrovoľníctvo v sociálnej 

práci. Nezamestnanosť. Bezdomovectvo. 

prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD. 

Email: mriab9@gmail.com  

Sociálna práca v zdravotníctve. Látkové a 

nelátkové závislosti. Starostlivosť o 

seniorov. 

Ing. PhDr. Matej Bobovník, PhD.  

email: matobobovnik@gmail.com 

Systém sociálneho zabezpečenia. Politika 

zamestnanosti a trh prace. 

doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD. 

email: mgulasova9@gmail.com  

Sociálne intervencie v NRS (náhradná 

rodinná starostlivosť). Sociálne poradenstvo 

počas mimoriadnej situácie, mobilizácie. 

Sociálna opora SP (sociálnych 

pracovníkov). Psychohygiena SP. Pracovná 

spokojnosť SP. Kvalita života SP. Asertívne 

zručnosti SP. 

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. 

email: hunyadiova@gmail.com  

Sociálne služby. Sociálnoprávna ochrana / 

rodina, dieťa, práva, násilie, intervencie. 

Sociálna kuratela – resocializácia. Metódy 

SP - sociálne poradenstvo. Supervízia. 

Mediácia.  

JUDr. Marcela Chomová, PhD. 

email: Marcela.Chomova@minv.sk 

 

Agresívne  správanie mládeže. Kriminalita 

mládeže. Domáce násilie v rodinách. 

Sociálno-patologické javy. Rozvodovosť. 

Krízová intervencia v rodine. Senior ako 

obeť kriminality. Probácia a mediácia.  

doc. PhDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD. 

email: jurasek888@gmail.com 

Výber témy po dohode so školiteľom. 

PhDr. František Neupauer, PhD.  

email: frantisek.neupauer@gmail.com  

Pohľad na dejiny sociálnej práci v 20. 

storočí na príklade mikroregiónu (mesta, 

obce). Dejiny rehoľného spoločenstva 

(upresnenie po dohode so školiteľom). 

Emigrácia v 20. storočí z pohľadu sociálnej 

práce. 

doc. PhDr. Mária Popovičová, PhD. 

email: majapopovicova7361@gmail.com  

Sociálna práca v paliatívnej starostlivosti. 

Sociálna práca v zdravotníctve. Sociálna 

práca so seniormi. Kyberšikanovanie.  
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PhDr. Miroslav Semeš, PhD. 

email: semesmiro@stonline.sk 

 

Motivácia študentov pre štúdium sociálnej 

práce.  Aktívne zapojenie absolventov 

sociálnej práce do praxe vôbec, resp. do 

práce v marginalizovaných komunitách.     

Nezamestnanosť ako sociálny problém.  

Sociálny turizmus ako nástroj búrania bariér 

medzi mentálne postihnutými ľuďmi 

a majoritnou spoločnosťou. Problematika 

závislostí klientov v zariadeniach 

sociálnych služieb. Komunitné plány miest 

a obcí (povinnosti samosprávy v oblasti 

sociálnych služieb). Podiel spolupráce 

sociálnych pedagógov a pracovníkov 

v oblasti sociálnej práce pri zanedbávaní 

školskej dochádzky žiakov. Možnosti 

zlepšenia stavu v príprave rómskych žiakov 

na povolanie. Významná osobnosť – 

analýza jej/jeho prínosu pre sociálny rozvoj 

regiónu/ Slovenska.  

prof. ThDr. Peter Vansač, PhD. 

email: vansac.p@gmail.com  

Etika v sociálnej práci (etický kódex, 

problémy a dilemy SP). Charitatívna 

sociálna práca. Sociálna náuka cirkvi 

(solidarita, spravodlivosť, spoločné dobro). 

Sociálne služby. Rodina. Rómska 

problematika. Seniori. 
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