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ÚVOD 

 

Cieľom vedeckej konferencie a konferenčného zborníka je diskutovať 

o aktuálnych spoločenských problémoch riešených v dizertačných prácach 

doktorandov a doktorandiek zo spoločenskovedných odborov sociológie, 

sociálnej práce, pedagogiky a andragogiky. Jedným zo zámerov vedeckej 

konferencie a následného spracovania príspevkov bolo vytvorenie priestoru 

venovanému možnostiam nadväzovania spolupráce medzi 

spoločenskovednými disciplínami a odbornej pomoci študentom a 

študentkám pri predkladaní zvolených metodologických postupov, 

výskumných údajov a zistení, ktoré tvoria súčasť ich výskumných projektov. 

Toto podujatie a zborník nadväzuje na minulé ročníky cyklu doktorandských 

konferencií, ktorých výstupy sú publikované vo vedeckých monografiách a 

zborníkoch. Tým sa vytvára priestor pre vzájomnú konfrontáciu názorov a 

vedeckú argumentáciu. Medziodborový prienik konferencie a zborníka je 

zvýraznený aj prítomnosťou odborníkov a odborníčok Slovenskej socio-

logickej spoločnosti, najmä jej Východoslovenskej pobočky pri SAV. 

Vedecká konferencia bola vedecky zastrešená prof. PhDr. Beátou 

Balogovou, PhD. riaditeľkou Inštitútu edukológie a sociálnej práce 

Filozofickej fakulty PU v Prešove a Mgr. Gizelou Brutovskou, PhD. 

predsedníčkou Východoslovenskej pobočky SSS pri SAV. Účastníkmi 

panelovej diskusie boli pozvaní odborníci a odborníčky Soňa Lovašová, s 

témou Kváziexperiment v sociálnej práci; Roman Džambazovič, poukazujúc 

na Neskorú mladosť. Nový generačný model prechodu do dospelosti a jeho 

príčiny; Róbert Klobucký a Marianna Mrva s príspevkom Spoločenská 

dôvera a konšpiračné presvedčenia na Slovensku a Tibor Tárnok, 

s výskumom: Metodológia peoplemetrového merania sledovanosti televízie 

na Slovensku. Panelová diskusia vyvolala v pléne širokú diskusiu vedúcu 

jednak k explorácií skúseností, ale prispela aj ku konvergentným návrhom 

riešenia.  

Svoje posterové vystúpenia spracovali do podoby príspevkov v zborníku 

autori ako Iveta Bendulová: Vývoj socioterapie v historickom kontexte 

sociálnej práce ako vedy; Martin Hamadej a Beáta Balogová: Socioterapia 

v kognitívno-behaviorálnej teórii; Lívia Pížová a Beáta Balogová: 

Preferencie súčasných a futurálnych hodnotových orientácií stredoškolských 

študentov/iek; Ľubica Libáková: Možnosti výskumu kariérového poradenstva 

v kontexte rodovo podmieneného násilia; Veronika Vasiľová: Sociálna opora 
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a zvládanie školského stresu: projekt výskumu; Vanda Gradková:  Vzájemné 

propojení pedagogiky, sociální práce, školní sociální práce v oblasti 

společenských věd; Jana Plavnická: Integračné procesy zamerané na 

imigrantov; Michaela Štefanová: Využitie sociálnej zodpovednosti 

organizácie na trhu práce v zahraničí; Lenka Lukáčová: Syndróm vyhorenia 

u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym 

znevýhodnením na Slovensku; Monika Bačová: Prežívanie osamelosti ako 

prediktor sociálne rizikového správania; Miriam Šarišská a Beáta Balogová: 

Aktuálny stav forenznej sociálnej práce v Slovenskej praxi; Martin 

Knurovský a Denisa Šoltésová: Riskantná prax intervencií s asistenciou psov 

pri výkone v sociálnej práci v kontexte procesu ich profesionalizácie;. 

Záverom možno konštatovať, že predkladaný zborník už tradične prináša 

nielen nové informácie, ale poukazuje na dôležitosť diskutovania 

o aktuálnych spoločenských problémoch či nadväzovaní spolupráce medzi 

spoločenskovednými disciplínami, tak v teoretickej, ako aj empirickej rovine 

aktuálnych oblastí spoločenskovedného výskumu. 

 Vedeckosť tohto počinu podčiarkuje aj fakt, že vedecká konferencia 

a spracovanie zborníka príspevkov vzniká v rámci riešenia projektu VEGA 

MŠVVaŠ SR č. 1/0134/17 Význam hodnotovej orientácie - očakávania a 

perspektívy mladej generácie z hľadiska jej uplatnenia na trhu práce.  

                                    

 Beáta Balogová, Martin Hamadej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


