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Zoznam ocenených prác a účasti na súťažiach na FSVaZ UKF v Nitre 

v roku 2017 
 

 

Sekcia psychológia 

 

Bakalár 

1. miesto  

Meno študenta : Kristína Kyselová 

Názov práce: Vzťah medzi typmi osobnosti a, b, d a pracovnou spokojnosťou 

 

2. miesto 

Meno študenta : Boris Katrušín, Lenka Liščáková, Lucia Píšová 

Názov práce: Vplyv faktoru času poskytovaného feedbacku na školský výkon 

 

3. miesto 

Meno študenta : Simona Miklová 

Názov práce: Regulácia emócií vo vzťahu k ťažkostiam v kariérovom rozhodovaní žiakov 

stredných škôl 

 

Magister 

1. miesto  

Meno študenta : Zuzana Kaššaiová 

Názov práce: Schopnosť kognitívneho uzavretia a potreba kognitívneho uzavretia vo 

vzťahu k výkonovej motivácii 

 

2. miesto:  

Meno študenta : Michaela Filipčíková 

Názov práce: Ťažkosti v kariérovom rozhodovaní žiakov stredných škôl 

 

Sekcia ošetrovateľstvo 

 

Bakalár 

1. miesto  

Meno študenta : Nikola Ondrišová 

Názov práce: Kompetencie sestier pre ošetrovateľskú diagnostiku 

 

2. miesto:  

Meno študenta : Laura Hudecová 

Názov práce: Prediktory zvládania záťaže u dialyzovaných pacientov 
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3. miesto:  

Meno študenta : Janka Mikulášová 

Názov práce: Teleošetrovateľstvo – nová forma starostlivosti 

 

Sekcia sociálna práca 

 

Bakalár 

1. miesto  

Meno študenta : Erik Šatara 

Názov práce: Význam viacgeneračnej rodiny očami najstaršej a najmladšej generácie 

 

2. miesto:  

Meno študenta : Katarína Botková 

Názov práce: Náhradná osobná starostlivosť a jej prínos pre dieťa 

 

Magister 

2. miesto: udelené 2 miesta 

Meno študenta :  Bc. Yveta Mácsayová 

Názov práce:  Ľudské práva v kontexte sociálnej práce 

 

Meno študenta: Bc. Petra Supeková 

Názov práce:  Motivácia študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 

2015/2016 k štúdiu sociálnej práce 

 

3. miesto:  

Meno študenta : Bc. Sabína Marcineková 

Názov práce: Úloha sociálneho pracovníka v psychiatrickej nemocnici 

 

Úspechy študentov FSVaZ na národnej a medzinárodnej úrovni 
 

Sekcia psychológia 

 

Úspechy na medzinárodnej úrovni: 

3.miesto Bc. Zuzana Kaššaiová, Bc. Uhrecký Branislav, ŠVOK,  Mgr. Sekcia  Ostrava , - 

medzinárodné kolo  

 

Sekcia klinické disciplíny a urgentná medicína 

 

Úspechy na národnej úrovni: 

Jakub Medveď – Medaila Slovenského červeného kríža za záchranu života 

 


