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prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. : Analýza odborných činností v odbore sociálna práca
Anotácia:
Sociálna práca je profesia so širokým spektrom odborných činností. Táto šírka je dôvodom, pre
ktorý sociálna práca získala pomenovanie „profesia s nejasnou identitou“. Neujasnenosť
identity sociálnej práce je spôsobená aj skutočnosťou, že v domácom prostredí neexistujú
všeobecne akceptované profesiogramy pre jednotlivé pracovné pozície, ktoré v praxi môžu
reálne zastávať absolventi študijných programov z odboru sociálna práca.
Výskum, ktorý by v kontexte tejto témy mal byť realizovaný, sa preto zameria na identifikáciu
odborných činností vykonávaných

sociálnymi pracovníkmi v oblasti sociálnych služieb.

Predpokladá sa použitie kvantitatívnej výskumnej stratégie.
prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.: Reflektovanie spirituality v sociálnych službách
Anotácia:
Spirituálna sociálna práca sa intenzívne rozvíja od 80. rokov minulého storočia. V slovenskom
prostredí sa táto problematika rieši takmer výlučne v kontexte hospicovej starostlivosti.
Zahraničné výskumy dokazujú, že spirituálne orientovaná sociálna práca prispieva ku kvalite
života užívateľov celoročných pobytových foriem sociálnych služieb.
Cieľom dizertačnej práce bude priniesť kvalitnú teoretickú štúdiu o spirituálnej sociálnej práci
a následne realizovať výskum zameraný na zistenie reflektovania spirituality zamestnancami
a užívateľmi sociálnych služieb.

doc. PhDr. et Mgr. Oľga Bočáková, PhD.: Úlohy a kompetencie verejnej správy v oblasti
zabezpečenia sociálnej starostlivosti o seniorov v SR
Anotácia:
V súčasnosti verejná správa na Slovensku predstavuje sústavu riadiacich a výkonných činností
vykonávaných orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami za účelom
zabezpečovania verejných úloh pre svojich občanov. Hlavným poslaním verejnej správy je
zabezpečovať aj realizáciu práv občanov a vytvárať pre nich vhodné podmienky pre ich život ,
aj pre oblasť sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb pre cieľovú skupinu – seniorov.
V každej vyspelej spoločnosti sú sociálne služby nevyhnutnou a bezpodmienečnou zložkou
života. Úlohou spoločnosti, v ktorej sa jedinec, rodina, skupina či komunita nachádza
a z rôznych dôvodov, či už subjektívnych alebo objektívnych je odkázaná na pomoc, je v rámci
sociálnej politiky, prostredníctvom sociálnej práce a sociálnych služieb prispieť v čo najväčšej
miere k pomoci odkázaného jednotlivca, rodiny, skupiny a komunity. Štát, samosprávy ale aj
samotní poskytovatelia sociálnych služieb sú hlavnými iniciátormi pri realizácií sociálnej
starostlivosti a sociálnych služieb pre svojich občanov. Prostredníctvom dizertačnej práce
chceme poukázať na úlohy , kompetencie verejnej správy pri realizácií a zabezpečovaní
sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb pre cieľovú skupinu seniorov.

doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.: Aktivizácia ako súčasť individuálneho plánovania
v zariadeniach sociálnych služieb regionálnej komunity
Anotácia:
Problematika sociálnych služieb a ich kvalitného a efektívneho poskytovania sociálne
odkázaným osobám má svoje významné a dôležité miesto v politikách moderných sociálnych
štátov. Sociálne služby predstavujú dôležitú súčasť sociálneho zabezpečenia , majú svoje
miesto v sociálnej politike nášho štátu v SR, samospráve a neštátnych subjektoch, pomáhajú
preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu klienta hlavne z dôvodu ŤZP, nepriaznivého
zdravotného stavu, alebo aj z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. K povinnostiam
poskytovateľa sociálnej služby patrí podľa zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov prihliadať na individuálne potreby klientov a aktivizovať ich podľa ich schopností
a možností. Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom aktivizácia, ktorá má klientov podnecovať
k činnosti, zlepšovať ich celkový stav, prípadne zabrániť jeho zhoršovaniu, preto chceme aj

prostredníctvom uvedenej dizertačnej témy poukázať aj na význam a dôležitosť jednotlivých
aktivít a aktivizačných činností v živote klientov ZSS.

doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.: Rizikové faktory rodinného prostredia a ich vplyv na vývoj
dieťaťa
Anotácia:
Význam rodiny v živote dieťaťa, rodičia ako vychovávatelia a ich prístupy vo výchove, rizikové
faktory ovplyvňujúce harmonické rodinné prostredie, zanedbanie starostlivosti o dieťa, potreby
dieťaťa, zákon o soc.-právnej ochrane detí.

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., Dis.: Sociálno-spoločenský, psychologický a spirituálny
rozmer fenoménu spoluzávislosti alkoholizmu a možnosti jeho východísk
Anotácia:
Poukázať na to, prečo deti zo spoluzávislých rodín prepadajú sami v dospelosti alkoholizmu.
V akom veku začínajú deti s alkoholom a prečo. Vzorce, dynamiky a spúšťače. Prerekvizity
pitia, vzory a vzorce alkoholikov. Viera a obraz Boha v rodine alkoholika. Výskum realizovať
na stredných školách, prípadne v resocializačných centrách. Porovnanie komunity Cenacolo s
bežným komunitným životom v štandardnom resocializačnom centre. Spirituálny rozmer
liečby a Kristoterapia. Štruktúrovaný rozhovor so psychiatrom z oddelenia závislostí o
výsledkoch výskumu.

