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

Study field and programme

1976 -1981 aprobácia: dejepis – 

občianska náuka

1984 rigorózna skúška 

2013 Sociálna práca 

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

01.09.2021 - doteraz

01.10.2012 - 31.08.2021

2007 – 2012

feb. 2007 - máj 2007

1990 - 2007

1981-1990

IV.c Rok / Year

2010

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

29.10.2021

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 0000-0002-6682-1130

III.b Inštitúcia / Institution

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied 

Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Žilinský samosprávy kraj, odbor školstva,

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees PhDr., PhD. 

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1956

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra 

sociálnych služieb a poradenstva

Filozofická fakulta UK Bratislava

odborný asistent 

odborný asistent 

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 druhého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position funkčný docent 

I.8 E-mailová adresa / E-mail address darina.kubickova@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

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterForm-

submit&surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&university=

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Filozofická fakulta UK Bratislava

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave

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

Kvalifikačná skúška pre riadiacich pracovníkov 

metodik 

asistent, odborný asistent VŠDaS, Žilina

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

funkčný docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied 

I.1 Priezvisko / Surname Kubíčková

I.2 Meno / Name Darina 

stredoškolský učiteľ a koordinátor protidrogovej 

prevencie

Obchodná akadémia, Žilina 
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mailto:darina.kubickova@ucm.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18645?do=filterForm-submit&surname=Kub%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1&university=720000000&faculty=720040000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
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2007

2003

1995

1992

Rozšírenie aprobácie Etika 

2. kvalifikačná skúška

Európske štúdium 

 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Fakulte Medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta UK Bratislava

Metodické centrum v Banskej Bystrici a Univerzita Mateja Bela 

Inovačné štúdium pre vysokoškolských pedagógov 
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V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

I. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

III. sociálna práca/Social Work

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

II. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

Sociálne služby a poradenstvo 

Sociálna etika Sociálne služby a poradenstvo 

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Sociálna filozofia

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 

Sociálne služby a poradenstvo 

Sociálne služby a poradenstvo 

Sociálne služby a poradenstvo 

Sociálne služby a poradenstvo 

Sociálna politika

Sociálne služby a poradenstvo 

Sociálne služby a poradenstvo 

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)

28

5

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

32
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 

Sociálna psychológia 

špeciálno-pedagogické poradenstvo 

Sociálna komunikácia

Ľudské a občianske práva 

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

Study field to which it is assigned

2
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

64

10

49

11

2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Seniors in the spectrum of social work and social policy  / Oľga Bočáková - Jana Levická - Darina Kubíčková. - 1. vyd. - Krakow  : Towarzystwo Słowaków w 

Polsce , 2021

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Starostlivosť o seniorov v dimenziách ich kvality života [print] / Darina Kubíčková - Andrej Hrnčárik. - 1. vyd. - Nemšová : Tlačiareň J+K, 2018. - 92 s. [print]. - 

ISBN 978-80-89788-33-0.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

The historical aspects of migration / Darina Kubíčková, 2016.

In: European geopolitical area and migrants / Oľga Bočáková, Darina Kubíčková, Alexander Čemez ; Opponents: Ján Garaj, Viera Jakušová, Peter Juza. - 1. vyd. - 

Brno : Tribun EU, 2016. - ISBN 978-80-263-1023-5, s. 55-93.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Social services / Darina Kubíčková, 2017.

In: Comprehensive view of the issue social services and the social-political significance of their support / Oľga Bočáková, Tomáš Habánik Darina Kubíčková ; 

Reviewers: Anna Bérešová, Mária Dávideková, Jitka Vacková. - 1. vyd. - Gdańsk : Research Institute for European Policy, 2017. - ISBN 978-83-944614-5-4, s. 51-

70 

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

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Social nature and social function of non-governmental sector in the dimensions of volunteering, charity / Darina Kubíčková ; Reviewers: Mária Kovářová, Anna 

Bérešová, Oľga Bočáková. - 1. vyd. - Gdańsk : Research Institute for European Policy, 2016. - 170 s. - ISBN 978-83-944614-2-3.

2

11

87

10

84

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

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Social nature and social function of non-governmental sector in the dimensions of volunteering, charity / Darina Kubíčková ; Reviewers: Mária Kovářová, Anna 

Bérešová, Oľga Bočáková. - 1. vyd. - Gdańsk : Research Institute for European Policy, 2016. - 170 s. - ISBN 978-83-944614-2-3.

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

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Starostlivosť o seniorov v dimenziách ich kvality života [print] / Darina Kubíčková - Andrej Hrnčárik. - 1. vyd. - Nemšová : Tlačiareň J+K, 2018. - 92 s. [print]. - 

ISBN 978-80-89788-33-0.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Seniors in the spectrum of social work and social policy  / Oľga Bočáková - Jana Levická - Darina Kubíčková. - 1. vyd. - Krakow  : Towarzystwo Słowaków w 

Polsce , 2021

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

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Social services / Darina Kubíčková, 2017.

In: Comprehensive view of the issue social services and the social-political significance of their support / Oľga Bočáková, Tomáš Habánik Darina Kubíčková ; 

Reviewers: Anna Bérešová, Mária Dávideková, Jitka Vacková. - 1. vyd. - Gdańsk : Research Institute for European Policy, 2017. - ISBN 978-83-944614-5-4, s. 51-

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Stres a riadiaci zamestnanec / Darina Kubíčková ; Recenzenti: Oľga Bočáková, Mária Igazová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 

101 s. - ISBN 978-80-8105-490-7.
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1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2015 - doteraz 

State the output anAEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Zdravotne znevýhodnení občania a ich garancia v niektorých medzinárodných dokumentoch = The health disabled citizens and their guarantee in some 

international documents / Darina Kubíčková, 2016.

In: Reflexia sociálnych služieb a ošetrovateľstva v praxi : vedecké štúdie / Anton Rehuš (ed.) ; recenzenti: Mária Kovářová, Oľga Bočáková, Darina Kubíčková. - 1. 

vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - ISBN 978-80-263-1016-7, S. 128-136.

[Kubíčková Darina (100%)]

2017  [3] BÉREŠOVÁ, Anna - ZAMBORIOVÁ, Mária. Komprehenzívna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v 

súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, s. 63. ISBN 978-80-263-1170-6.

d the corresponding citation.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Sociálne služby vo verejnej správe / Oľga Bočáková, Darina Kubíčková, Michal Garaj ; recenzenti: Viera Jakušová, Beáta Adamkovičová, Roman Krbata. - 1. vyd. - 

Nemšová : Tlačiareň J+K, s.r.o., 2016. - 142 s. - ISBN 978-80-89788-14-9.

[Bočáková Oľga (50%) - Kubíčková Darina (25%) - Garaj Michal (25%)]

2018  [4] HABÁNIK, T. Systém poskytovaných sociálnych služieb na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nemšová: J+K, 2018, s. 45. ISBN 978-80-89788-

37-8.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Issuess and Social Status of Young People / Darina Kubíčková, 2015.

In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. roč. V. - 1. 

vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - ISBN 978-80-87952-10-8, S. 1259-1267 [CD-ROM].

[Kubíčková Darina (100%)]

2018  [3] KOVÁŘOVÁ, M., DÓCI, I., BEDNÁŘOVÁ, A., VANČÍKOVÁ, J. On varying degree of the selected factors explaining some anthropometric data. In 

Interdisciplinary aspects of social and health issues in present society. Brno: Tribun EU. 2018, s. 136. ISBN 978-80-263-1396-0.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Health and social aspects of quality of life of seniors / Oľga Bočáková, Darina Kubíčková, 2015. - Príspevok zapísaný vo WoS pod č. WOS: 000378007100071.

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. 559-566.

[Bočáková Oľga (50%) - Kubíčková Darina (50%)]

2016  [1] SLOVÁK, Peter - DUDŽÁKOVÁ, Angelika. The positive perceived aspects of access to individual elderly in health and social care in Slovakia as important 

incentives for innovation in the legislation. In SGEM 2016, Book 2: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings, Vol. I. Sofia 

: STEF 92 Technology Ltd., 2016, s. 673-678. ISBN 978-619-7105-51-3. ISSN 2367-5659. WoS

2016  [1] SLOVÁK, Peter - DUDŽÁKOVÁ, Angelika. Ethical responsibility of social service manager. In Innovation Management, Enterpreneurship and Corporate 

Sustainability. Proceedings of the 4th International Conference 26-27 May, 2016, Prague. Praha : Oeconomica, 2016, s. 667. ISBN 978-80-245-2153-4. WOS

APVV-20-0094 Environmentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej práce – členka riešiteľského kolektívu 

VEGA 1/0708/19 Sexizmus v pomáhajúcich profesiách?  – členka riešiteľského kolektívu

KEGA 019UCM-4/2020 Relaxačné techniky a pohybové aktivity ako východisko pre skvalitnenie foriem odbornej praxe študentov v zariadeniach sociálnych 

služieb  – členka riešiteľského kolektívu

KEGA Dejiny sociálnej práce 

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

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

activities 

prednášková činnosť 

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Univerzita tretieho veku  Ucm v Trnave 

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Education in the 21st Century / Oľga Bočáková, Darina Kubíčková, 2015.

In: International Journal for Innovation Education and Research. - ISSN 2411-3123, Vol. 3, no. 2 (2015), pp. 161-170.

[Bočáková Oľga (50%) - Kubíčková Darina (50%)]

2018  [1] HORVÁTHOVÁ, Z., ČAJKOVÁ, A. Social and economic aspects of the EU 's education policy. In Integration of Education, 2018, vol. 22, iss. 3, s. 414. ISSN 

1991-9468. Scopus

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
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2018 - doteraz 

2012 - doteraz 

2015 - doteraz 

2017 - doteraz 

člen štátnicových komisií PhDr. 

člen štátnicových komisií Bc.a  Mgr. 

prednášková činnosť 

FSV UCM v Trnave 

FSV UCM v Trnave 

FSV UCM v Trnave 

Akadémia strieborného veku FSV Ucm v Trnave 

člen štátnicových komisí pre dizertačné skúšky 
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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)

26.-28. apríl 2016 
Erasmus + (prednáška na tému 

Rodinná politika SR) 
al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poľsko  University of Rzeszow, Poľsko

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

členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencí s medzinárodnou účasťou 

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

členka Redakčnej rady časopisu Slovak Journal of Health and Science 
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