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Prijímacie konanie akad. rok 2017/2018 

Zoznam školiteľov a tém dizertačných prác pre študijný program 

CHARITATÍVNA A MISIJNÁ PRÁCA 

prof. ThDr. PhDr. Amantius AKIMJAK, PhD. 
1. Nový sociálny poriadok a láska podľa encykliky Pia XI. Qudragesimo anno 

2. Univerzálne určenie dobier podľa encykliky sv. Jána Pavla II. Centesimus annus 

3. Vzťah medzi láskou a spravodlivosťou v sociálnom učení Cirkvi 

 

 

prof. PaedDr. ThDr. Jozef BIEĽAK, PhD. 
1. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. dnešnému svetu. 

2. Vplyv globalizácie na tradičné kresťanské hodnoty národov V4. 

3. Spoločnosť ako zrkadlo základnej bunky spoločnosti-rodiny 

4. Problém utečencov v dnešnom svete 

 

 

prof. ThDr. JCDr. Anton FABIAN, PhD. 
1. Seniori v domácom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb – participácia 

a integrácia 

Predmetom výskumu je porovnanie situácie seniorov v domácom prostredí s tými, ktorí sú 

odkázaní na pomoc zariadení sociálnych služieb a možnosti sociálnej práce pri ich integrácii. 

 

2. Sociálna práca na pozdvihnutie inštitúcie manželstva a eliminácie rozvodov 

Predmetom výskumu sú formy, spôsoby, nástroje, opatrenia sociálnej práce na pomoc pri 

predchádzaní nežiadúcich javov rozvodovosti. 

 

3. Sociálno-patologický jav kyberšikanovania 

Šikanovanie a kyberšikana sú predmetom výskumu na školách vzhľadom na využívanie 

tabletov, mobilov a iných elekronických zariadení. 

 

4. Sociálne a preventívne opatrenia proti nezamestnanosti 

Nezamestnanosť je vážny spoločenský problém so svojimi príčinami a dôsledkami. Výskum 

bude zameraný na pomoc v oblasti sociálnej práce. 

 

 

doc. PhDr. Marek FORGÁČ, PhD. 
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prof. Dr. Edward Zygmunt JARMOCH, PhD. 

 

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD. 

1. Človek v hodnotách súčasnej spoločnosti 

2. Hodnota života a smrti v multikulturálnom svete 

3. Človek vo svetle svojho konca - záveru a nového začiatku 

 

 

prof. PhDr. ThDr. Štefan LENČIŠ, PhD. 

1. Misijná činnosť slovenských verbistov v prvej polovici 20. storočia. 

2. Misijná činnosť kňazov Košickej arcidiecézy v misiách. 

3. Prínos Košickej arcidiecéznej charity na zlepšovaní sociálnej situácie Slovenska. 

4. Vybrané osobnosti misijnej a charitatívnej práce na Slovensku. 

5. Téma práce po dohode so školiteľom. 

 

 

doc. PhDr. Ing. Lýdia LEŠKOVÁ, PhD. 

1. Využívanie odborných metód v práci sociálneho pracovníka  pri úprave a realizácii 

rodičovských práv 

2. Možnosti vzdelávania sociálnych pracovníkov pracujúcich s marginalizovanými 

rómskymi komunitami. 

3. Sieťovanie ako súčasť intervenčných postupov sociálneho  pracovníka (vo vybraných 

sociálnych inštitúciách) 

4. Sociálna práca s rodinou, ktorá má člena vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody 

5. Intervencia sociálneho kurátora v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti 

6. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  neštátnymi 

subjektami v Košickom samosprávnom kraji 

 

 

prof. ThDr. Gabriel RAGAN, PhD. 

Ekonomická kríza a morálne východiská z nej 

 

 

doc. PhDr. Ondrej ŠTEFAŇÁK, PhD. 
1. Sociologická analýza životných, sociálnych a zmyslotvorných hodnôt mládeže ako 

predpoklad účinnej sociálnej práce s mládežou 

2. Sociologická analýza životných, sociálnych a zmyslotvorných hodnôt seniorov ako 

predpoklad účinnej sociálnej práce so seniormi 

 

doc. ThDr. Martin UHÁĽ, PhD. 

 


