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

Study field and programme

2015

Sociálne služby a 

poradenstvo vo verejnej 

správe

2017
Sociálne služby a 

poradenstvo

2020 Sociálna politika

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

IV.c Rok / Year

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

27.11.2021

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

III.b Inštitúcia / Institution

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1993

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

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave

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.

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

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

I.7 Pracovné zaradenie / Position Odborný asistent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address zuzana.drakova@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

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave

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
IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

I.1 Priezvisko / Surname Draková

I.2 Meno / Name Zuzana
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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)

0

0

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. Sociálna práca

I. Sociálna práca

I. Sociálna práca

II. Sociálna práca

II. Sociálna práca

Organizácia a riadenie sociálnych služieb Sociálne služby a poradenstvo

Poradenstvo pre vybrané cieľové skupiny klientov Sociálne služby a poradenstvo

Sociálne služby a poradenstvo

Sociálna práca Sociálne služby a poradenstvo

Úvod do sociálnych služieb a poradenstva Sociálne služby a poradenstvo

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Sociálno-filozofické otázky spoločnosti

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

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

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

7

6

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

3
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

4
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

1

1.

2.

3.

4.

5. Selected social negative situations in the dimensions of social work and social services - vedecká monografia ISBN 978-86-7103-564-4

1.

2.

3.

4.

5. FAI Covid-19 pandemic in the European region ISBN 978-80-263-1654-1

6. AEC The enemy that taught us a lot ISBN 978-80-263-1660-2

1.

2.

3.

4.

5.

1. Národný projekt Odborná prax

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

AFD Fenomén modernej doby - násilie páchané na senioroch ISBN 978-80-89788-47-7

AFD Komparácia domácej opatrovateľskej starostlivosti a inštitucionálnej starostlivosti ISBN 978-80-8105-920-9

ADF Význam a realizácia dobrovoľníctva pri pandémii Covid-19 ISSN 1338-161X

AFD Modernizácia a technológie ako fenomén dnešnej doby v kontexte seniorov ISBN 978-80-572-0090-1

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

State the output and the corresponding citation.

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

1

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

Mapping Social Problems of Seniors in Slovakia: An Analytical Discourse (Príspevok indexovaný vo WoS pod číslom WOS:000459733100016)

Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 

Relaxačné techniky a pohybové aktivity ako východisko pre skvalitnenie odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych služieb

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

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

activities 

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
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

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

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

Sociálna práca v zdravotníctve - vysokoškolská učebnica ISBN 978-80-572-0115-1

AEC Violence against the elderly ISBN 978-80-263-1541-4

AEC The transition from productive life to retirement - impact on senior living ISBN 978-80-263-1613-8
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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)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

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

Koordinátorka odbornej praxe študentov, Koordinátorka študentskej vedeckej odbornej činnosti a členka Rady 

študijného programu sociálne služby a poradenstvo.

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

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
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