
Štrukturovaný životopis 
 
 
1. Priezvisko: REPKOVÁ   
 
2. Meno: Kvetoslava   
 
3. Dátum narodenia: 3. apríla 1959   
 
4. Vzdelanie:  
 
Institution FILOZOFICKÁ FAKULTA  UNIVERZITY 

KOMENSKÉHO  V  BRATISLAVE 
Date:         from (month/year): 
                  to (month/year)   

September 1979 
Jún 1982 

Degree (s) or Diploma (s) obtained: PhDr, odbor psychológia 
 
Institution         FILOZOFICKÁ FAKULTA  UNIVERZITY 

KOMENSKÉHO  V  BRATISLAVE  
Date:         from (month/year): 
                  to (month/year)   

Jún 1996 

Degree (s) or Diploma (s) obtained: CSc./PhD, odbor psychológia 
 
Institution  CUB, CITY UNIVERZITY BRATISLAVA 
Date:          from ( month/year): 
                   to (month/year) 

Október 1996 
Máj 1997 

Certificate obtained: Kurz “Riadenie ľudí” 
 
Institution  FAKULTA  ZDRAVOTNÍCTVA  A 

SOCIÁLNEJ PRÁCE TU V TRNAVE 
Date:          from ( month/year): 
                   to (month/year) 

Máj 2003 

Certificate obtained: Doc.,  odbor sociálna práca  
 
 
5. Súčasná pozícia: vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny 
 
6. Roky profesionálnej praxe: 30 
 
7. Kľúčová kvalifikácia: vedecko - výskumná pracovníčka 
 
8. Zamestnania: 
 
DATE: FROM (MONTH/YEAR)                         
TO(MONTH/YEAR) 

JÚL 1982 - MAREC 1993 

Location Bratislava 
Company Výskumný ústav detskej psychológie a 

patopsychológie 
Position výskumníčka 
Description 
 
 
 

Psychologický výskum v oblasti sexuálnej výchovy detí 
so senzorickým postihnutím, vývinových porúch 
učenia, rodinných rolí 

 
 



DATE: FROM(MONTH/YEAR)                                  
           TO(MONTH/YEAR) 

MÁJ 1993  

Location Bratislava 
Company Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny 
Position výskumníčka 
Description 
 
 
 
 

Výskum k problematike životných podmienok rodín so 
zdravotne postihnutým členom 
 

 
DATE: FROM(MONTH/YEAR)                                  
           TO(MONTH/YEAR) 

JÚN 1993 – MAREC 2004 

Location Bratislava 
Company Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Position referentka, zástupkyňa riaditeľky 
Description 
 
 
 
 

- príprava legislatívy v oblasti sociálnej pomoci 
občanom so zdravotným postihnutím a starším 
občanom, 

- príprava legislatívy v oblasti posudkovej činnosti, 
- účasť v domácich a medzinárodných projektoch v 

rámci prístupových fondov. 
 
DATE: FROM (MONTH/YEAR)                         
TO(MONTH/YEAR) 

MAREC 2004 – NOVEMBER 2012 

Location Bratislava 
Company Inštitút pre výskum práce a rodiny 
Position riaditeľka 
Description 
 
 
 

- výkonná riaditeľka IVPR,  
- výskum v oblasti sociálnej ochrany starších osôb a 

osôb so zdravotným postihnutím, v oblasti dlhodobej 
starostlivosti, v oblasti podpory neformálne 
opatrujúcich osôb,  

- výskum v oblasti vedeckej komunikácie a 
komunikácie vedy, v oblasti sociálnej práce ako 
vednej disciplíny, 

- pozícia národného kontakného bodu a členky 
Správnej rady Európskeho centra pre sociálnu 
politiku a výskum vo Viedni, 

- zastupovanie SR vo významných európskych 
výskumných sieťach (Childwatch, Eurocarers, 
ANED),  

- účasť v prestížnych európskych projektoch (napr. 
INTERLINKS), 

- členka Vedeckej rady Výskumného ústavu práce a  
- sociálnych vecí v Prahe (od r. 2005), 
- šéfredaktorka bulletinu Rodina a Práca (od r. 2005-

dec.2012), 
- členka odborovej komisie v študijnom odbore 

“Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci” na MTF 
STU v Bratislave (od 2005-2010), 

- členka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
a Výboru pre seniorov Rady vlády SR pre ľudské 
práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (od r. 
2009), 

- expertka pre problematiku dlhodobej starostlivosti a 



zdravotného postihnutia vo vzťahu k Regionálnemu 
úradu WHO (od r. 2010), 

- členka VR FF PU v Prešove (2011), 
- členka Centra pre výskum a edukáciu seniorov (od 

2011), 
- členka odborovej komisie v študijnom odbore 

“Sociálna práca” na PU v Prešove (od 2012)   
 
DATE: FROM (MONTH/YEAR)                         
TO(MONTH/YEAR) 

DECEMBER 2012 - DOPOSIAĽ 

LOCATION Bratislava 
COMPANY Inštitút pre výskum práce a rodiny 
POSITION vedecko-výskumná pracovníčka 
DESCRIPTION 
 
 
 

- výskum v oblasti sociálnej ochrany starších osôb a 
osôb so zdravotným postihnutím, v oblasti 
dlhodobej starostlivosti, v oblasti podpory 
neformálne opatrujúcich osôb, v oblasti násilia 
páchaného na deťoch 

- pozícia národného kontakného bodu a členky 
Správnej rady Európskeho centra pre sociálnu 
politiku a výskum vo Viedni, 

- zastupovanie SR vo významných európskych 
výskumných sieťach (Eurocarers, ANED),  

- účasť v prestížnych európskych projektoch (napr. 
INTERLINKS), 

- členka Vedeckej rady Výskumného ústavu práce a 
sociálnych vecí v Prahe (od r. 2005), 

- členka Výboru pre osoby so zdravotným 
postihnutím a Výboru pre seniorov Rady vlády SR 
pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť (od r. 2009), 

- expertka pre problematiku dlhodobej starostlivosti a 
zdravotného postihnutia vo vzťahu k Regionálnemu 
úradu WHO (od r. 2010), 

- členka Centra pre výskum a edukáciu seniorov (od 
2011), 

- členka odborovej komisie v študijnom odbore 
“Sociálna práca” na PU v Prešove (od 2012)   

DATE: FROM (MONTH/YEAR)                         
TO(MONTH/YEAR) 

SEPTEMBER 1997 - DOPOSIAĽ 

Location Bratislava, Trnava, Prešov, Sládkovičovo 
Company PdF UK Bratislava, FZaSP TU v Trnave, FF PU v 

Prešove, VŠS 
Position Externá VŠ učiteľka 
Description 
 
 
 

- výuka v Bc., Mgr., PhD stupni štúdia, najmä v odbore 
sociálna práca, 

- vedenie a oponovanie Bc., Mgr., PhDr. a PhD prác, 
- oponovanie habilitačných prác, 
- vydávanie vedeckých monografií, článkov, VŠ 

učebníc, 
- členka odborovej komisie PhD štúdia v odbore 

“BOZP” na MTF STU v Trnave, 
- vedecko-popularizačná činnosť. 

 


