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

v roku 2021  
 

 

Sekcia psychológia 

 

Bakalár 

1.miesto  

Meno študentov: Adrian Širka, Katarína Kmeťová, Viktorija Fačara  

Názov práce: Vplyv prerušenia každodennej schémy na kreativitu u adolescentov 
 

2.miesto  

Meno študentov: Matúš Filip, Paulína Gáliková, Natália Grigelová  

Názov práce: Uniforma ako nástroj ovplyvňujúci mieru atraktivity z pohľadu mužskej 
perspektívy 
 

Magister 

 

1.miesto  

Meno študenta: Bc. Laura Filipčíková 

Názov práce: Perfekcionizmus, používanie sociálnej siete Instagram a optimálne 
prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti 
 

2.miesto  

Meno študenta: Bc. Rebeka Karasová 

Názov práce: Školská úspešnosť, sociálna opora a sociálne kompetencie u adolescentov, 
ktorí majú súrodenca s postihnutím 
 
 

Sekcia ošetrovateľstvo 

 

Bakalár 

 

1.miesto  

Meno študenta: Oľga Buranská 

Názov práce: Sociálne asistujúci roboti v zdravotníckej a sociálnej starostlivosti 

 

1.miesto  

Meno študenta: Veronika Ferencziová 

Názov práce: Obezita v dospelosti 
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2. miesto 

Meno študenta: Anna Mária Gombáliková 

Názov práce: Sociálna klíma v škole 

 

2. miesto 

Meno študenta: Nikoleta Kubíková 

Názov práce: Hygiena rúk študentov ošetrovateľstva 

 

3. miesto 

Meno študenta: Simona Lédlová 

Názov práce: Využívanie meracích nástrojov a hodnotiacich škál v pregraduálnej 

príprave sestier 

 

 

Sekcia sociálna práca 

 

Bakalár 

 

1.miesto  

Meno študenta: Michaela Gajdošová, Katarína Luprichová 

Názov práce: Riešenie online závislosti u detí a mládeže na základných školách                             
z pohľadu sociálnej práce 
 

1.miesto  

Meno študenta:   Viktória Zupková 

Názov práce: Vplyv dištančného vzdelávania na rómske deti zo sociálne  

znevýhodňujúceho prostredia počas pandémie COVID-19 

 

2. miesto 

Meno študenta: Katarína Somorová  

Názov práce: Rodina s dieťaťom so sluchovým postihnutím z pohľadu sociálnej práce 

 

3. miesto 

Meno študenta: Viktória Pinkavová 

Názov práce: Sociálna práca s osobami vo výkone trestu odňatia slobody 

 

Magister 
 

1.miesto  

Meno študenta: Bc. Eva Kelemenová 

Názov práce: Vnímanie profesionálnej podpory kvality života  seniorov v ambulantnej a 

pobytovej forme sociálnej služby 
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1.miesto 

Meno študenta: Bc. Nikoleta Lakatošová 

Názov práce: "Tieto zákony nám vlastne ničia životy" - vynútené sobáše olašských 

dievčat a koncept zmocnenia v sociálnej práci 

 

 

Národné a medzinárodné súťaže 

 
Sekcia Psychológia  
 
Úspechy na medzinárodnej úrovni:  
3. miesto Bc. Laura Filipčíková, Medzinárodná študentská vedecká konferencia 
(magisterská sekcia), názov práce: Perfekcionizmus, sociálne porovnávanie na 
Instagrame a optimálne prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti 
 
Úspechy na národnej úrovni:  
2. miesto Bc. Laura Filipčíková, Celoslovenská študentská vedecká konferencia 
(magisterská sekcia), názov práce: Perfekcionizmus, sociálne porovnávanie na 
Instagrame a optimálne prosperovanie vo vynárajúcej sa dospelosti  
 
 
Sekcia Sociálna práca  
 

Úspechy na národnej úrovni:  

3. miesto Michaela Gajdošová a Katarína Luprichová, celoslovenské kolo ŠVOČ 

(bakalárska sekcia), názov práce: Riešenie online závislosti u detí a mládeže na 

základných školách z pohľadu sociálnej práce  

 

 

 

 


