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

Study field and programme

1981 Dejepis, občianska výchova – pre ZŠ

1985 Dejepis a občianska náuka – pre stredné školy

2005 Verejné zdravotníctvo 

2007 Verejné zdravotníctvo 

2009 Sociálna práca 

III.c Časové vymedzenie / Duration

september 2021 - doteraz

2011 - august 2021  

2006 - 2012

2010 - 2014 

2004 - 2007

2005  - 2008

2008 - 2016

1995 -2004

I.1 Priezvisko / Surname Bočáková

I.2 Meno / Name Oľga

odborný asistent TnUAD v Trenčíne, Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva (Fakulta 

zdravotníctva), Katedra špeciálnych disciplín

odborný asistent,  štatutárny zástupca riaditeľa Ústavu 

prírodných a humanitných vied 

TnUAD v Trenčíne, Ústav prírodných a humanitných vied 

funkčné miesto mimoriadnej profesorky 

I.8 E-mailová adresa / E-mail address olga.bocakova@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/11014?do=filterForm-

submit&name=o%C4%BEga&surname=bo%C4%8D%C3%A1kov%C3%A1&sort=surname

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

Bratislava, Fakulta  zdravotníctva a sociálnej  práce v 

Prešove

mimoriadna profesorka Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied 

docent 

I.7 Pracovné zaradenie / Position

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 0000-0002-4537-3607 

III.b Inštitúcia / Institution

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied 

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees doc. PhDr. Mgr., PhD., mim. prof. 

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1955

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

docent, vedúca Katedry sociálnych služieb a 

poradenstva 

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.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher 

education

29.10.2021

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

Bratislava

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, 

Trnava

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita  Lomonosova, Pedagogická fakulta, Nitra

odborný asisten / docent, zástupkyňa pre pedagogiku TnUAD v Trenčíne, Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie

VŠZaSP  sv. Alžbety v Bratislave

Vysoká škola v Sládkovičove (Danubius), Fakulta sociálnych štúdií

odborný asistent / docent 

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

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

II.4 Titul docent / Associate professor
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety , 

Bratislava

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

stredoškolský učiteľ Gymnázium Ľudovíta Štúra,  Trenčín
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1997 - 2004

1974 - 2004 

1989 - 1996

IV.c Rok / Year

2004

2002

2001

1999

Odbor školstva Trenčín / Základná škola – Bezručova ul., Trenčín                                  

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

absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických 

pracovníkov podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 

42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických 

pracovníkov pre riadenie škôl 

krajská externá metodička pre pedagogiku so 

zameraním na Dejepis a Občiansku náuku 

priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 42/1996 

Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov

Dejiny starovekej a stredovej filozofie

priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 42/1996 

Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 

Filozofia 20. storočia 

priebežné vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 42/1996 

Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 

Dejiny starovekej a stredovej filozofie

Odbor školstva - inšpekčné oddelenie a Metodicko-pedagogické 

centrum,  Trenčín 

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

učiteľ 

okresná externá pracovníčka metodicko-inšepkčného 

oddelenia pre ZŠ: Dejepis a Občianska výchova 

Odbor školstva Trenčín - Metodické centrum
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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

II. sociálna práca/Social Work

III. sociálna práca/Social Work

III. 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)

2

14

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

I. sociálna práca/Social Work

II. sociálna práca/Social Work

III. sociálna práca/Social Work

Sociálna práca s úzmenou komunitou sociálne služby a poradenstvo 

V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

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

Study field to which it is assigned

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 

Európska sociálna politika 

Sociálna poitika a sociálne zabezpečenie 

Sociálna politika 

Sociálne zabezpečenie 

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

8

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)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

85

1

97

sociálna politika 

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

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.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

sociálne služby a poradenstvo 

Aplikovaná sociálna politika 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

sociálna politika 

sociálna politika 

sociálne služby a poradenstvo 

sociálne služby a poradenstvo 

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

Úvod do sociológie 

V.5.a Názov predmetu 

/ Name of the course 

sociálne služby a poradenstvo 

Komunitná sociálna práca 
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VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

90

10

81

17

5

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

Sociálna politika a sociálne zabezpečenie / Oľga Bočáková ; recenzenti: Ján Garaj, Viera Jakušová, Darina Kubíčková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2015. - 170 s. - ISBN 978-80-263-0938-3.

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

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Socialization of health disabled people in the dimensions of civil associations of health disabled people in Trencin county and Zilina county / Oľga Bočáková, Lenka Machyniaková, Andrej 

Hrnčárik. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2020. - 84 s. [print]. - ISBN 978-80-263-1612-1.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Quality of life in the paradigm of social and health care / Oľga Bočáková, Viera Jakušová, Darina Kubíčková, Marcel Lincényi ;  - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2018. - 170 s. [9AH]. - ISBN 978-80-

263-15+C10412+C112-4.

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

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

Social sphere and space for social policy competence / Oľga Bočáková, 2017.

In: Social services in the space of social policy / Oľga Bočáková, Mária Dávideková ; Reviewers: Mária Kovářová, Peter Juza, Darina Kubíčková. - 1. vyd. - Gdańsk : Research Institute for 

European Policy, 2017. - ISBN 978-83-944614-6-1, s. 7-103. 

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

Civilizačné choroby v kontexte zdravotnej a sociálnej politiky / Oľga Bočáková ; Recenzenti: Mária Kovářová, Kamila Bernasovská. - 1. vyd. - Trenčín : DIGITAL GRAPHIC, 2008. - s. - ISBN 978-

80-8075-246-0.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Quality of life in the paradigm of social and health care / Oľga Bočáková, Viera Jakušová, Darina Kubíčková, Marcel Lincényi ;  - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2018. - 170 s. [9AH]. - ISBN 978-80-

263-1512-4.

5

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Socialization of health disabled people in the dimensions of civil associations of health disabled people in Trencin county and Zilina county / Oľga Bočáková, Lenka Machyniaková, Andrej 

Hrnčárik ;  1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2020. - 84 s. [print]. - ISBN 978-80-263-1612-1.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Selected social negative situations in the dimensions of social work and social services [print] / Oľga Bočáková, Andrej Hrnčárik, Zuzana Draková ;  - 1. vyd. - Bački Petrovac : Slovački 

izdavački centar, 2021. - 123 s. [print]. - ISBN 978-86-7103-564-4..

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 connections of the demographic changes and the quality of life of seniors [print] / Oľga Bočáková, Darina Kubíčková  - 1. vyd. - Krakov : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2021. - 107 s. 

[print].

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Social connections of the demographic changes and the quality of life of seniors [print] / Oľga Bočáková, Darina Kubíčková  - 1. vyd. - Krakov : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2021. - 107 s. 

[print].

17

301

13

227

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

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
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1.

2.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

The social status of seniors in the V4 countries / Oľga Bočáková ; Reviewers: Dušan Polonský, Mária Kovářová, Anna Bérešová. - 1. vyd. - Vilnius : Versus Aureus, 2015. - 130 s. - ISBN 978-9955-

34-582-4.                                                                                                                                                                                                                   2018  [3] BÉREŠOVÁ, Anna. Comprehensive rehabilitation for people 

with multiple sclerosis. In Interdisciplinary aspects of social and health issues in present society. Brno: Tribun EU. 2018, s. 22. ISBN 978-80-263-1396-0.

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. 62. ISBN 978-80-263-1170-6.

2017  [3] ČEMEZ, Alexander. Sociálna politika v programových vyhláseniach vlád ČR od roku 1989. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, s. 80. ISBN 

978-80-263-1170-6.

2017  [1] KOVÁŘOVÁ, Mária. Educational policy in the Trnava self-governing region. In 20th International Colloquium on Regional Sciences. Brno : Masarykova univerzita, 2017. s. 280-286. 

ISBN 978-80-210-8586-2. 978-80-210-8587-9. WOS

2017  [3] VOJTECH, František. Sociálna politika a informačno-komunikačné stratégie na Slovensku. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno : Tribun 

EU, 2017, s. 264. ISBN 978-80-263-1196-6.

2017  [3] ŠROBÁROVÁ, Soňa. Sociálny pracovník a jeho možnosti v poskytovaní krízovej intervencie. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno : Tribun 

EU, 2017, s. 239. ISBN 978-80-263-1196-6.

2017  [3] MARKOVIČ, Daniel. Dopady nezamestnanosti na mladých ľudí. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno : Tribun EU, 2017, s. 168. ISBN 978-80-

263-1196-6.

2017  [3] ČELOVSKÝ, Samuel. Migration policy in Slovakia. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno : Tribun EU, 2017, s. 65. ISBN 978-80-263-1196-6.

2017  [3] BLAHÚTOVÁ, Tatiana. Education policy as a subsystem of social policy. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno : Tribun EU, 2017, s. 34. ISBN 

978-80-263-1196-6.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Civilizačné choroby v kontexte zdravotnej a sociálnej politiky / Oľga Bočáková ; Recenzenti: Mária Kovářová, Kamila Bernasovská. - 1. vyd. - Trenčín : DIGITAL GRAPHIC, 2008. - s. - ISBN 978-

80-8075-246-0.

Ohlasy

2018  [3] HAŠAN, Ľuboš. Ethical responsibilities of employees in social and healthcare services. In Aspects of social and medical care in Slovakia. Brno: Tribun EU. 2018, s. 66. ISBN 978-80-263-

1397-7.

2018  [3] KOVÁŘOVÁ, Mária ... [et al.]. 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.

2015  [3] MURA, Ladislav. Etika pre pomáhajúce profesie. Brno: Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0812-6. s. 68, 69.

2008 [4] HOLENDOVÁ, R. Vplyv rodiny na chronicky chorého človeka - sociálna opora. In vznik a vývoj neinfekčných epidemických ochorení v 21. storočí - 2. ročník. Trenčín:TnUAD, 2008, 

s.37-45. ISBN 978-80-8075-311-5 

2009 [4] KUBIŠOVÁ, Z. Kvalita života versus zdravie. In Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na formovanie osobnosti budúcej sestry II. Varia. Bratislava:Slovenská spoločnosť 

sestier a pôrodných asistentiek, 2009, s.35-42. ISBN 978-80-89271-55-9 

2009 [4] VATECHOVÁ, D., VATECHA, R. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Cronovou chorobou. In Stratégie sociálnej a zdravotnej politiky v ochrane ohrozeného človeka. Kežmarok: 

Inštitút manažmentu Kežmarského regiónu, 2009, s.84-92, ISBN 978-80-89264-42-1 

2010 [4] KUBIŠOVÁ, Z. Právna zodpovednosť v zdravotníctve. In Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširujúcu rolu sestry - sestra vyskumníčka. Bratislava: SLS,2010, s.88-

93, ISBN 978-80-89271-82-5

2010 [4] KUBIŠOVÁ, Z. Zdravotná starostlivosť a Európska únia. In Výchova a vzdelávanie v ošetrovateľstve zamerané na rozširujúcu rolu sestry sestra - edukátorka, Varia. Bratislava: 

Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek,  2010, s.146-151, ISBN 978-80-89271-81-8 

2011 [4] JAKUŠOVÁ, V.,ZAJACOVÁ, J., MACHÁČ, P. Vnímanie starostlivosti pacientmi vo vybranej ambulancii praktického lekára pre dospelých. In Aktuálna otázky politiky. Trenčín:TnUAD, 

2011, s.53-58. ISBN 978-80-8075-485-3 

2013 [4] KUBIŠOVÁ, Z. Ochrana zdravia v kontexte základných ľudských práv a slobôd. In Sociálna politika a seniori. Trenčín:TnUAD, 2013, s.54-58, ISBN 978-80-8075-612-3 
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3.

4.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Úvod do sociálnej a politickej komunikácie / Oľga Bočáková, Marcel Lincényi ; recenzenti: Mária Kilíková, Mária Kovářová. - 1. vyd. - Trenčín : TnUAD, 2013. - 109 s. - ISBN 978-80-8075-613-0.

2016  [4] POLAKEVIČOVÁ, I. Percepcia body image žien v reklame adolescentami. In Recenzovaný zborník z 5. ročníka vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a 

marketingovej komunikácie, 28.10.2015 [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 76. ISBN 978-80-558-0985-4.

2016  [4] KOPRDA, T. Súčasné tendencie vizuálnej komunikácie. In Recenzovaný zborník z 5. ročníka vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, 

28.10.2015 [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 67. ISBN 978-80-558-0985-4.

2016  [4] VITEKOVÁ, I - POLAKEVIČOVÁ, I. Kvalitatívna analýza reklamného spotu aliancie za rodinu k referendu 2015 na Slovensku. In Recenzovaný zborník z 5. ročníka vedecko-odborného 

seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, 28.10.2015 [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 96. ISBN 978-80-558-0985-4.

2015 [4]  POLAKEVIČOVÁ, I. Aplikácia transakčnej analýzy do oblasti marketingovej komunikácie. Nitra:Univerzita Konštantína Filozofa, 2015, 192 s. ISBN 978-80-558-0892-5

05 2015  [4] POLAKEVIČOVÁ, I. - UHRÍKOVÁ, P. Perception of the erotic theme of Dolce & Gabbana and Calvin Klein print advertisement in terms of gender differentiation of the generation Y 

customer segment. In Prohuman [online]. 2015, okt 12 [2015-11-10]. Dostupné na internete : http://www.prohuman.sk. (zverejnené v kategórii Psychológia) ISSN 1338-1415

2016  [3] MANDELÍKOVÁ, Lenka. Rozmanitosť výpovede v esejach Paľa Bohuša. In Slovenská republika ako predsedajúca krajina Európskej únie (Európska kohézia). Brno : Tribun EU, 2016, s. 

80. ISBN 978-80-263-1065-55.

2016  [4] POLAKEVIČOVÁ, Ivana. Percepcia body image žien v reklame adolescentami. In Recenzovaný zborník z 5. ročníka vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a 

marketingovej komunikácie, 28.10.2015 [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 76. ISBN 978-80-558-0985-4.

2016  [4] KOPRDA, Tomáš. Súčasné tendencie vizuálnej komunikácie. In Recenzovaný zborník z 5. ročníka vedecko-odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej 

komunikácie, 28.10.2015 [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 67. ISBN 978-80-558-0985-4.

2016  [4] VITEKOVÁ, Ivana - POLAKEVIČOVÁ, Ivana. Kvalitatívna analýza reklamného spotu aliancie za rodinu k referendu 2015 na Slovensku. In Recenzovaný zborník z 5. ročníka vedecko-

odborného seminára Nové výzvy masmediálnej a marketingovej komunikácie, 28.10.2015 [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 96. ISBN 978-80-558-0985-4.

2016  [4] MANDELÍKOVÁ, Lenka. Kommunikationsmodelle im Kontext der Textlinguistik. In Eruditio - Educatio, 2016, roč. 11, č. 3, s. 53. ISSN 1336-8893.

2015  [4] POLAKEVIČOVÁ, Ivana. Aplikácia transakčnej analýzy do oblasti marketingovej komunikácie. Nitra : UKF v Nitre, 2015, s.19.

2015  [4] POLAKEVIČOVÁ, Ivana - UHRÍKOVÁ, Petra. Perception of the erotic theme of Dolce & Gabbana and Calvin Klein print advertisement in terms of gender differentiation of the 

generation Y customer segment. In Prohuman [online]. 2015, okt 12 [2015-11-10]. Dostupné na internete : http://www.prohuman.sk. (zverejnené v kategórii Psychológia) ISSN 1338-1415

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Social Policy in the Second Fico´s Cabinet / Oľga Bočáková, 2015. - Príspevok zapísaný vo WoS pod č. WOS: 000374909600042.

In: SGEM 2015 : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 26 Aug - 01 Sept 2015 Alberna, Bulgaria : Political sciences, law, finance, economics & 

tourism. Book 2, Volume I. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015. - ISBN 978-619-7105-46-9, Book 2, Vol. 1, pp. 323-330.

Ohlasy

2017  [3] HABÁNIK, Tomáš. Aging society and the importance of intergenerational relationships in the process. In Ežemesačnyj naučnyj žurnal, 2017, vol. 29, no. 2, s.15. ISSN 2413-5291.

2017  [1] KOVÁŘOVÁ, Mária. Educational policy in the Trnava self-governing region. In 20th International Colloquium on Regional Sciences. Brno : Masarykova univerzita, 2017. s. 280-286. 

ISBN 978-80-210-8586-2. 978-80-210-8587-9. WOS

2017  [3] ŠROBÁROVÁ, Soňa. Sociálny pracovník a jeho možnosti v poskytovaní krízovej intervencie. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno : Tribun 

EU, 2017, s. 239. ISBN 978-80-263-1196-6.

2017  [3] PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, Iveta. Working with the Roma Community in the Dimensions of Social Work. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno 

: Tribun EU, 2017, s. 187. ISBN 978-80-263-1196-6.

2017  [3] ČELOVSKÝ, Samuel. Migration policy in Slovakia. In Hľadanie podstaty človečenstva cez sociálnu politiku a sociálne služby. Brno : Tribun EU, 2017, s. 65. ISBN 978-80-263-1196-6.

2016  [1] ČEMEZ, Alexander. Political parties and support of business in Slovakia in 2016. In Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability (IMECS 2016). 

Proceedings of the 4th International Conference 26-27 May, 2016, Prague. Praha : Oeconomica, 2016, s. 109. ISBN 978-80-245-2153-4. WoS
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5.

1.

2.

3.

4.

5..

VII.c Časové vymedzenia pôsobenia / Duration 

2012 - 2018, 2021 - doteraz 

2019 - doteraz 

2016 - doteraz 

2017 - doteraz

2017 - doteraz 

2012 -2013 

2016 - doteraz 

2016 - doteraz 

2020 - doteraz

Redakčná rada, predseda Horizotny 

Redakčná rada, člen 

Redkčná rada, člen

Slovak Journal of Health and Science 

Prohuman

Prednáškové aktivity zamerané na sociálnu politiku, sociálnu prácu a 

sociálne služby pre cieľovú skupinu - seniori 

Dobrovoľnícka činnosť, organiizátor / koordinátor 

Revue sociálnych služieb 

Jednota dôchodcov

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

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

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

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

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Sociálna doktrína v kontexte sociálnej politiky SR = Social Doctrine in the Context of Social Policy of the Slovak Republic / Oľga Bočáková, 2015.

In: Sociálne zabezpečenie ako súčasť sociálnej politiky : vedecké štúdie / editori: Oľga Bočáková, Anton Rehuš ; recenzenti: Ján Garaj, Viera Jakušová. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2015. - ISBN 

978-80-263-0886-7, S. 7-15.

Ohlasy

2017  [3] LINCÉNYI, Marcel. Možnosti využitia mediálnej a marketingovej komunikácie v sociálnej politike. In Nové trendy a výzvy sociálnej politiky v súčasnosti. Brno : Tribun EU, 2017, s. 

280. ISBN 978-80-263-1170-6.

2016  [3] HABÁNIK, Tomáš. Hmotná núdza a formy existujúcej pomoci pre občanov nachádzajúcich sa v stave hmotnej núdze. In Sociálna podpora a sociálna pomoc v dimenziách sociálnej 

politiky. Brno : Tribun EU, 2016, s. 30. ISBN 978-80-263-1110-2.

2016  [3] VOJTECH, František. Financovanie súkromných špecializovaných ambulancií. In Reflexia sociálnych služieb a ošetrovateľstva v praxi. Brno : Tribun EU, 2016, s. 256. ISBN 978-80-263-

1016-7.

2016  [3] HORVÁTHOVÁ, Silvia. Sociálna práca so seniormi. In Reflexia sociálnych služieb a ošetrovateľstva v praxi. Brno : Tribun EU, 2016, s. 102. ISBN 978-80-263-1016-7.

2015  [3] MALÁŠEK, Peter. Sociálna politika a sociálne poradenstvo v kontexte rôznych hľadísk a úrovní. In Spoločnosť a jej paradigmy v sociálnom ponímaní. Brno : Tribun EU, 2015, s. 64. 

ISBN 978-80-263-0893-5.

2015  [3] VOJTECH, František - VRBINČÍK, Marek. Teoretická a praktická rovina migrácie v Európe. In Migrácia v teoretickej a praktickej reflexii. Brno : Tribun EU, 2015. S. 133. ISBN 978-80-

263-0997-0

2015  [3] PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ, Iveta. Dimenzie integračného procesu migrantov. In Migrácia v teoretickej a praktickej reflexii. Brno : Tribun EU, 2015. S. 90. ISBN 978-80-263-0997-0

2015  [3] KUBIŠOVÁ, Zuzana. Zmluvy Európskej únie, ktoré ovplyvnili migračnú politiku Slovenskej republiky. In Migrácia v teoretickej a praktickej reflexii. Brno : Tribun EU, 2015. S. 64. ISBN 

978-80-263-0997-0

2015  [3] VATEHOVÁ, Drahomíra - VATEHA, Rastislav. Etické dilémy v komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. In Supplement vybraných dimenzií sociálnej problematiky. Brno : Tribun EU, 

2015. s. 145. ISBN 978-80-263-0929-1.

2015  [4] VOJTECH, František - VRBINČÍK, Marek - STUDENIČOVÁ, Andrea. Globalizačné tendencie a sociálna politika. In Sociálne riziká v 21. storočí a možnosti ich riešenia. Nemšová : Jozef 

Kubaščík J+K, 2015. s. 125. ISBN 978-80-89788-01-9.

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

Redakčná rada, zástupca šéfredktora 

Akadémia strieborného veku, garantka

Univerzita tretieho veku, garantka 

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

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

hlavný riešiteľ projektu   

VEGA 1/0708/19 - Sexizmus v pomáhajúcich profesiách? Financovaný/riešený, zástupkyňa vedúcej projektu  

KEGA 009UCM-4/2021 Dejiny slovenskej sociálnej práce, člen riešiteľského tímu 

APVV-20-0094 - Environmentálna spravodlivosť v kontexte sociálnej práce , člen riešiteľského tímu 

ITMS2014 +: NFP313010ASN4: Riešenie spoločenských hrozieb v dôsledku pandémie COVID-19 “, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, riešiteľka 

Prednáškové aktivity zamerané na sociálnu politiku, sociálnu prácu a 

sociálne služby pre cieľovú skupinu - seniori 
Akadémia vzdelávania 
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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)

11. - 16. február 2013 Erasmus+ (prednáška: Sociálna politika SR)

18. - 11. marec 2014 prednáškový pobyt (prednáška Aplikovaná sociálna politika)

15. okóber 2015 prednáškový pobyt (prednáška Minority na Slovensku)

11. – 12. november 

2015
prednáškový pobyt (prednáška Sociálne služby na Slovensku)

26.-28. apríl 2016 Erasmus+ (Sociálna politika a sociálne zabezpečenie) 

2015 – doteraz: členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Sociálna politika, UCM, FSV, Trnava  

2009 - 2016: predseda štátnicových komisií  TnUAD, členka rigorózneho konania TnUAD

1989 - ocenenie za výchovu a vzdelanie mladej generácie 1989

2007 - ocenenie za rozvoj univerzity  TnUAD

2015 – zlatá medaila pri príležitosti životného jubilea udelená rektorom UCM v Trnave

2016 – plaketa Jána Sambucusa - ocenenie za rozvoj pedagogickej činnosti a prínos v študijnom programe sociálne služby a poradenstvo, rozvoj Katedry sociálnych 

služieb a poradenstva na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave   cenou profesora Macháčka.                                                                                 2018 - Cena prof. 

Macháčka za dlhodobý prínos a rozvoj vo výchovno-vzdelávacej a publikačnej činnosti v študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo

2020 - plaketa Jána Sambucusa  za významný prínos v pedagogickej, vedeckovýskumnej oblasti a rozvoj univerzity

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

2012 - doteraz:  členka Vedeckej rady  Fakulty sociálnych vied UCM  Trnava

2016 - doteraz: predseda Akademického senátu Fakulty sociálnych vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnava

2016 - doteraz: 1. podpredsedníčka Akademického senátu Univerzity  sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2016 – doteraz: vedúca Katedry sociálnych služieb a poradenstva, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied

al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, Poľsko

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

Vysoká škola evropských a regionálních stúdií, České 

Budějovice, Česká republika

 Filozofická fakulta UNS, Nový Sad, Srbsko

 Vysoká škola evropských a regionálních stúdií, České 

Budějovice, Česká republika

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

  University of Rzeszow, Poľsko

Žižkova tř. 250/4, České Budějovice 6, 370 01 České 

Budějovice, Česko

Dr. ZoranaĐinđića, Novi Sad, 210 00, Srbsko

Žižkova tř. 250/4, České Budějovice 6, 370 01 České 

Budějovice, Česko

V. Putvinskio g. 23, Kaunas 44212, Litva
 Vytautas Magnus University. Faculty of Political Science and 

Diplomacy, Kaunas, Litva 

2007-2008:  členka Vedeckej rady Ústavu prírodných a humanitných vied TnUAD

2006-2013:  členka Pedagogickej komisie pri TnUAD

2006-2008: členka Vedeckej rady Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva TnUAD

2007 - doteraz:  členka komisií ŠVOČ

2007 – 2012: členka štátnicových záverečných komisií Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko bl. PP Gojdiča v Prešove a bl. Sáry Salkaházi 

v Rožnave 

2007 - 2010: členka komisie 1. kvalifikačnej skúšky pedagogických pracovníkov stredných škôl, odbor dejepis  a náuka o spoločnosti

1989 -1996: externá pracovníčka metodicko-inšpekčného oddelenia pre ZŠ, predmety Dejepis a Občianska výchova

2005-2012:  členka Sociálnej komisie TnUAD

2005-2006: členka evalvačnej komisie pri TnUAD

2001-2006:  externá spolupracovníčka pre Ústav informácií a rozvoj školstva, Bratislava

2005-2009:  predseda Koordinačného výboru OĽP pre Trenčiansky kraj

2021 - doteraz: členka Regionánej platformy pre pomoc obetiam trestných činov v Bratislavskom kraji 

2015 -2019:  člen Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2015 - 2016:  člen pracovnej skupiny skupiny pre prípravu Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 - 2020 

2000-2005: externá spolupracovníčka  Strediska pre štúdium práce a rodiny, Bratislava

1997-2010: členka celoštátnej komisie pre ľudské a občianske práva – stredné školy

2015 – doteraz: spolugarant doktorandského študijného programu Sociálna politika, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied

2014 – doteraz: garant študijného bakalárskeho a magisterského programu Sociálne služby a poradenstvo. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 

sociálnych vied 

2011 - doteraz: predseda štátnicových komisií  UCM FSV, členka igorózneho konania v programe Sociálne služby a poradenstvo a členka komisie pre dizertačné 

skúšky a obhajoby dizertačných prác 

2009 - 2012:   recenzentka v časopise NEZES   

rok 2010:  prodekanka pre výchovu a vzdelávanie na FSEV TnUAD
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