
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1997 učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov ruský jazyk - 
2010 slavistika - slovanské 

literatúry, Slavic studies - 

Slavic literature

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2013- súčasnosť

1999-2011

2011-2013

08/1999 - 09/1999

IV.c Rok / Year

2020

2021

2021

Lektorská činnsoť Detská univerzita 2013-2019

2018- 2020

I.1 Priezvisko / Surname Orlíková

I.2 Meno / Name Monika

učiteľ ZŠ ZŠ Tulipánova ul. Nitra

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Kurz práce s MsTeams

lektor a zýstupkyňa riaditeľa 

Lektorská činnosť v Akadémii strieborného veku 

Kurz online výučby: tvorba testov

Lektorská činnosť na U3V UCM 

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

FSV UCM v Trnave 

FSV UCM v Trnave 

FSV UCM v Trnave 

FSV UCM v Trnave 

FSV UCM v Trnave 

I.7 Pracovné zaradenie / Position
odborný asistent, special assistant

I.8 E-mailová adresa / E-mail address monika.orlikov@ucm.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Constantine the Philosopher 

University: Nitra, Slovenská republika, SK

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Constantine the Philosopher 

University: Nitra, Slovenská republika, SK

II.4 Titul docent / Associate professor

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

33. – Sociálna práca

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa / First degree of higher education

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 
2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3 0000 -000-1885-5691

III.b Inštitúcia / Institution

FSV UCM TT

odborný asistent a tajomníčk katedry

Centrum univerzitného športu SPU

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PaedDr., PhD. 

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1974

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Katedra sociálnych služieb a poradenstva, FSV UCM v Trnave

odoborný asistent

odborný asistent a tajomníčk katedry

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.

30.11.2021

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

Kazuistický seminár I. sociálna práca/Social Work

terapie v zariadeniach sociálnych služieb I. sociálna práca/Social Work

Cudzí jazyk I. I.

Cudzí jazyk II. I.

Cudzí jazyk III. I.

I.

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes 

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

3

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý 

stupeň)

/ Diploma (second 

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

9

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development 

and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation 

procedure and inaugural procedure in the current academic year

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

Sociálne služby a poradenstvo

Rodinné poradenstvo Sociálne služby a poradenstvo

Seminár k diplomovej práci Sociálne služby a poradenstvo

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Akademické písanie 

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

Sociálne služby a poradenstvo

Sociálne služby a poradenstvo

ESPO, MEVS, SSP, VES

ESPO, MEVS, SSP, VES

ESPO, MEVS, SSP, VES

Seminár k záverečnej práci Sociálne služby a poradenstvo

Cudzí jazyk IV. ESPO, MEVS, SSP, VES
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus 

databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

Developing reader's literacy in primary education = Razvitie navykov čitaleľskoj gramotnosti v sisteme načaľnogo obrazovanija / Michal Lukáč, Michal Imrovič, Monika Orlíková, Edita 

Poórová, 2021. DOI DOI 10.17748/2075-9908-2021-13-2-265-285.

In: Historical and Social-Educational Ideas = Istoričeskaja i sociaľno-obrazovateľnaja mysl = Историческая и социально-образовательная мысль = Istoričeskaja i sociaľno-

obrazovateľnaja mysl. - ISSN 2075-9908, Roč. 13, č. 2 (2021), s. 266-285 [print].

[Lukáč Michal (25%) - Imrovič Michal (25%) - Orlíková Monika (25%) - Poórová Edita (25%)]

Akademické písanie: vysokoškolská učebnica /Michal Imrovič, Monika Orlíková/ recenzenti: Oľga Bočáková, Viera Jakušová. - 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2021 - 200 

s. ISBN 978-80-572-0202-8

[Imrovič Michal (50%) - Orlíková Monika (50%)]

Relaxačné techniky a pohybové aktivity ako východisko zvyšovania kvality života seniorov : vysokoškolská učebnica / Oľga Bočáková, Iveta Petríková Rosinová, Monika Orlíková ; 

recenzenti: Anna Bérešová, Mária Kovářová, Viera Jakušová, Jana Keketiová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2020. - 85 s. - ISBN 978-80-572-0092-5.

[Bočáková Oľga (50%) - Petríková Rosinová Iveta (30%) - Orlíková Monika (20%)]

Rodová rovnosť a výskumné reflexie rodového vnímania [print] : (vedecká monografia) / Lenka Stanová, Oľga Bočáková, Monika Orlíková ; Viera Jakušová, Jana Keketiová, Zuzana 

Kubišová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2021. - 85 s. - ISBN 978-80-572-0169-4.

[Stanová Lenka (40%) - Bočáková Oľga (30%) - Orlíková Monika (30%)]

Social Entrepreneurship and Social Enterprises: The Case of Slovakia / Ladislav Mura, Monika Orlíková, 2016. - Príspevok indexovaný vo WOS pod č.: WOS000386957700043.

In: Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability : Proceedings of the 4th International Conference 26-27 May, 2016, Prague / Edited by: Martin Lukeš ... [et 

al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Prahe, Oeconomica, 2016. - ISBN 978-80-245-2153-4, S. 495-505.

[Mura Ladislav (50%) - Orlíková Monika (50%)]

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

Rodová rovnosť a výskumné reflexie rodového vnímania [print] : (vedecká monografia) / Lenka Stanová, Oľga Bočáková, Monika Orlíková ; Viera Jakušová, Jana Keketiová, Zuzana 

Kubišová. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2021. - 85 s. - ISBN 978-80-572-0169-4.

[Stanová Lenka (40%) - Bočáková Oľga (30%) - Orlíková Monika (30%)]

Physical activities as lifestyle indicators of FSV UCM students in Trnava / Monika Orlíková, 2017.

In: Current Higher Education Environment: Views and Perspectives : non-conference proceedings / editors: Seitbek Bekenovich Kuanyshbayev, Eva Smetanova ; reviewers: Olga 

Byessonova, Svitlana Shandruk. - 1. vyd. - Arkalyk : Arkalyk State Pedagogical Institute, 2017. - ISBN 978-601-80709-9-0, S. 107-112.

[Orlíková Monika (100%)]

Sexuálne obťažovanie na pracovisku [electronic] / Monika Orlíková, 2020.

In: Publicy 2020 II. – sekcie Parlamentné voľby a Sociálna politika : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie / Ján Machyniak, Peter Horváth ; recenzenti: Andrej Hrnčárik, Adrian Gabura. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, 2020. - ISBN 978-80-572-0090-1, s. 125-130 [CD-

ROM, online].

Spôsob prístupu:

http://fsvucm.sk/12_133_247/e-publikacie

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

Social Entrepreneurship and Social Enterprises: The Case of Slovakia / Ladislav Mura, Monika Orlíková, 2016. - Príspevok indexovaný vo WOS pod č.: WOS000386957700043.

In: Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability : Proceedings of the 4th International Conference 26-27 May, 2016, Prague / Edited by: Martin Lukeš ... [et 

al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Prahe, Oeconomica, 2016. - ISBN 978-80-245-2153-4, S. 495-505.

[Mura Ladislav (50%) - Orlíková Monika (50%)]

0

7

1

23

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases
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1.AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

3.

4.

5.

1.Sexizmus v pomáhajúcich profesiách?, financovaného Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied 

(projekt č. 1/0708/19 ), riešený

2.KEGA 019UCM-4/2020 - Relaxačné techniky a pohybové aktivity ako 

východisko pre skvalitnenie foriem odbornej praxe študentov v 

zariadeniach sociálnych služieb Financovaný/riešený

3.KEGA 009UCM-4/2021 - Projekt Dejiny sociálnej práce, riešený

4.APVV-20-0094 -Environmentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej 

práce, riešený

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2021

2013 - 2019Organizátor Detskej univerzity za FSV

Práca na panelovej učebni

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

FSV UCM v Trnave

FSV UCM v Trnave 

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six 

years 8

Členka riešiteľského kolektívu

Členka riešiteľského kolektívu

zástupca riešiteľského kolektívu

Členka riešiteľského kolektívu

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities 

Active ageing of senior citizens and national strategy of Slovakia / Michal Garaj, Lenka Machyniaková, 2015. - Príspevok zapísaný vo WoS pod č. WOS: 000378007100038.

In: SGEM 2015 : 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts, 26 Aug-01 Sept 2015 Albena Bulgaria. : Conference procedings. Book 1, Volume 1. - 

Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015. - ISBN 978-619-7105-44-5. - ISSN 2367-5659, S. 289-295.

[Garaj Michal (50%) - Machyniaková Lenka (50%)]

2016  [3] ČEMEZ, Alexander. Regionálny líder ako verejný aktér v kontexte politickej komunikácie verejnej politiky v Trenčianskom samosprávnom kraji. In XIX. Mezinárodní kolokvium 

o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s. 820. ISBN 978-80-210-8272-4.

2016  [3] ČEMEZ, Alexander. Higher Education in Election Programs of Political Parties in 2016. In Fenomén zmien v spoločnosti a jeho dopad na sociálno-kultúrnu a ekonomickú 

dimenziu. Brno : Tribun EU, 2016, s. 38. ISBN 978-80-263-1032-7.

2016  [1] SLOVÁK, Peter - DUDŽÁKOVÁ, Angelika. Ethical Responsibility of Social Service Manager. In Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability (IMECS 

2016). Praha : Vysoká škola ekonomická v Prahe, Oeconomica, 2016, s. 679-688. ISBN 978-80-245-2153-4. WOS

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Social Entrepreneurship and Social Enterprises: The Case of Slovakia / Ladislav Mura, Monika Orlíková, 2016. - Príspevok indexovaný vo WOS pod č.: WOS000386957700043.

In: Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate Sustainability : Proceedings of the 4th International Conference 26-27 May, 2016, Prague / Edited by: Martin Lukeš ... [et 

al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Prahe, Oeconomica, 2016. - ISBN 978-80-245-2153-4, S. 495-505.

[Mura Ladislav (50%) - Orlíková Monika (50%)]

2019  [2] KOCISOVA, K., GAVUROVA, B., BEHUN, M. The Importance of Implementing Environmental Variables in the Process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA(1). In 

Ekonomický časopis, 2019, vol. 67, iss. 4, pp. 367-387. ISSN 0013-3035. WoS
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VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

Mala som nastúpiť v 

apríli 2020, pre 

pandémiu COVID-19: 

pozastavené, plánujem v 

apríli 2022

ERASMUS+

Od septembra 2021 vykonávam funkciu zastupujúcej tajomníčky Katedry sociálnych služieb a poradenstva

Som členkou disciplinárnej komieise FSV

Som členkou volebnej komisie FSV 

Som členkou viacerých organizačných výborov v rámci  organizovania konferencií Katedrou sociálnych služieb a poradenstva 

Pravidelne organizujem športové aktivity FSV (futbalový turnaj o Pohár dekana, športový deň fakulty, Turistické pochody, volejbalové turnaje a iné)

Som členkou v komisiách pre štátne záverečné skúšky 

Vediem a oponujem záverečné práce

Vediem a oponujem rigorózne práce

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Rzeszowská univerzita v Rzeszówe

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore / Overview of international 

mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the given field of study

Rzeszów – Poľsko 

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

T_Z_VUPCH_SjAj_1_2020


