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Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.  

 

Curriculum vitae: 

 Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. absolvovala umelecké štúdium grafiky na SUPŠ 

v Bratislave (1984) a vyštudovala pedagogiku a psychológiu (výchovné poradenstvo) na 

Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1989).  

 Po ukončení vysokoškolského štúdia s vyznamenaním (s Cenou rektora UK) nastúpila na 

internú vedeckú ašpirantúru na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (1989). 

 V  roku  1995  ukončila  internú  vedeckú  ašpirantúru na    Katedre   psychológie FiF UK 

a získala vedeckú hodnosť kandidáta psychologických vied.  

 V súčasnosti pôsobí na Katedre pedagogiky tej istej fakulty a zaoberá sa problematikou 

pedagogického poradenstva. Vyučuje predmety Výchovné poradenstvo 1, Výchovné 

poradenstvo 2, Pedagogická prevencia závislostí, Arteterapeutické techniky v poradenstve, 

Pedagogické poradenstvo 1, Pedagogické poradenstvo 2, Metodológia pedagogického 

výskumu, Odborná prax 2. 

 V roku 2003 bola vymenovaná za docentku pre odbor pedagogika na základe obhájenej 

habilitačnej práce na FiF UK v Bratislave.  

 Doc. Sejčová je garantkou a spolugarantkou študijných programov na Filozofickej fakulte 

UK: 1.1.1 UAP Pedagogika v kombinácii – 1. a 2. stupeň; 1.1.1 UAP Pedagogika – 

konverzný – 2. stupeň; 1.1.4 Pedagogika – 3. stupeň.  

 Je tiež garantkou vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pre odborných 

a pedagogických zamestnancov akreditovaných MŠVVaŠ SR (od r. 2015): Metoda PRVA 

ako špecifický nástroj opory dieťaťa v kríze (Artea, o.z), Úvod do arteterapie (Artea, o.z).  

 Je autorkou mnohých vedeckých štúdií (77) a štrnástich knižných publikácií z oblasti 

výskumu mládeže a pedagogicko-psychologického poradenstva:  

– vedeckých monografií: Deti a mládež ako obete násilia (2001),  Deti, mládež a 

delikvencia (2002), Pohľad na kvalitu života dospievajúcich (2006), Motivácia žiakov 

na výkony (2007), Šulavíková, B.- Sejčová, Ľ.: Ideál dobrého života v osobnej 

perspektíve (2008), Mistrík, E.- Sejčová, Ľ.: Dobrý život a kult tela (2008), Mladí v sieti 

závislostí (2011), Diagnostika v arteterapii a v poradenstve (2016), 

– vysokoškolských učebníc a skrípt: Delikvencia mládeže (2009), Základy sociálnej 

patológie (2009), Dieťa ako obeť násilia (2010), Pedagogicko-psychologické 

poradenstvo a poradenský proces (2011), Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (2011), 

Arteterapeutické techniky v poradenstve (2015).  

 Na svoje publikácie a články má 230 citačných ohlasov, z toho 57 zahraničných. 

 V posledných rokoch sa vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti venuje rozvíjaniu 

problematiky pedagogicko-psychologického poradenstva a arteterapie, vedie 

arteterapeutické skupiny študentov v rámci kurzu Arteterapeutické techniky v poradenstve.  
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Výcviky: 

 2005  – absolvovanie výcviku : Arteterapeutické techniky – Tvorivosť (CVPP pri KPPP 

v Bratislave), 

 2005 – absolvovanie výcviku pre pomáhajúce profesie: Arteterapeutické techniky – Práca 

vo dvojici (CVPP pri KPPP v Bratislave), 

 2017 – absolvovanie arteterapeutického výcviku pre odborných zamestnancov: Využitie 

metódy PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) pri poskytovaní opory 

dieťaťu v kríze  (OZ Artea, Bratislava). 

 

Vedecké granty:  

2003 – 2005 VEGA 1/0083/03: Kvalita života a možnosti pedagogiky – riešiteľka 

čiastkovej témy: Rodinné prostredie a kvalita  života dospievajúcich. 

2006 – 2008 VEGA 2/6043/26: Filozofická reflexia ideálu “dobrého života” – riešiteľka  

čiastkovej témy: Výskum hodnotových priorít mladej generácie (grantový 

projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK).  

V roku 2009 získanie Certifikátu o úspešnom ukončení riešenia tohto projektu 

VEGA v roku 2008 a dosiahnutí vynikajúcich výsledkov od Vedeckej grantovej 

agentúry Ministerstva školstva SR a SAV. 

2009 – 2011 VEGA 2/0116/09: Filozofické myslenie a estetické vnímanie v kontexte  

každodenného života – spoluriešiteľka (grantový projekt SAV a Pedagogickej 

fakulty UK). 

2010 – 2012 GAČR 407/10/0796: Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním 

prostředí – riešiteľka čiastkovej úlohy: Osobnosť a autorita výchovného 

poradcu. 

2011 – 2014 VEGA 1/0152/11: Slovenská encyklopédia edukačných vied –   

spoluriešiteľka. 

2012 – 2014 VEGA 2/0053/12: Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej filozofie 

(grantový projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK) – spoluriešiteľka. 

2015 – 2018  VEGA 2/0048/15: Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej filozofie – 

spolupráca na grante (grantový projekt SAV). 

2016  Fakultný grant FG13/2016 spojený vydaním publikácie Diagnostika 

v arteterapii a v poradenstve (2016). 

 

Odborné aktivity:  

 Od r. 1995 – 2015 – členka autorských kolektívov pre tvorbu výkladových slovníkov:  

Pedagogická psychológia (1997), Andragogika (2000), Terminologický výkladový slovník 

zo sociálnej pedagogiky (2013) a Slovenská encyklopédia edukológie (2015), 

 od r. 2002 – 2009 – gestorovanie doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie 

pedagogickej spôsobilosti učiteľov na FiF UK, 
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 2003 – členka prípravného výboru medzinárodnej konferencie: Rozvoj študijného a 

vedného odboru pedagogika na Slovensku, konanej  22.-23. 9. 2003 na FiF UK 

v Bratislave, 

 od r. 2005 – menovaná za členku odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore 

Pedagogika na FiF UK, 

 od r. 2007 – členka Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry SAVOL 

v Bratislave,  

 od r. 2008 – členka Expertného tímu pre výchovné poradenstvo pri Výskumnom ústave 

detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave,  

 od r. 2009 – predsedníčka komisie pre Štátne záverečné skúšky magisterského štúdia 

v odbore Pedagogika, 

 od r. 2009 – 2017 – členka Akademického senátu FiF UK v Bratislave, 

 od r. 2013 – členka redakčnej rady zborníka FiF UK Paedagogika, 

 2013 – príprava I. medzinárodnej arteterapeutickej konferencie: Komplexná starostlivosť 

o dieťa v školskom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 19 - 20. 10. 2013 na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave, usporiadatelia OZ ARTEA  a Katedra pedagogiky FiF UK 

v Bratislave v spolupráci so Slovenskou arteterapeutickou asociáciou,   

 od roku 2014 – členka klubu Občianskeho združenia ARTEA, 

 2015 – príprava II. medzinárodnej  arteterapeutickej konferencie konanej na Filozofickej 

fakulte UK v Bratislave: Skupinová arteterapia v pedagogicko-psychologickom 

poradenstve a prevencii (11-12. 9. 2015), usporiadatelia OZ ARTEA a Katedra 

pedagogiky FiF UK v Bratislave,  

 od r. 2016 – menovanie za predsedu rigoróznej komisie pre odbor 1.1.4 Pedagogika na 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 

 

Zahraničná spolupráca, prednáškové pobyty na pozvanie: 

 1996 – Rakúsko – Viedeň,  v  dňoch 27.11 - 30.11.1996, pobyt spojený s účasťou na 

Medzinárodnom sympóziu v Rakúsku – pozvanie od Paul Lazarsfeld Gesellschaft für 

Sozialforschung,Wien,     

 1997 – Maďarsko – Budapešť, v dňoch 14.9. - 19.9. 1997, pobyt spojený s účasťou na 

Medzinárodnom odbornom seminári – pozvanie: MEPA, Budapest, Ungarn, 

 1998 – Rakúsko – Ybbs/Donau, v dňoch od 29.6. - 3.7. 1998, pobyt spojený s účasťou na 

medzinárodnom odbornom seminári – pozvanie: Zentrales Koordinationsbüro der MEPA, 

1014 Wien, 

 2011 – Česká republika – Pardubice, v dňoch 8. – 9. decembra 2011, účasť na 

medzinárodnej vedeckej konferencii INTERRA 13: Problém autority v sociální, edukační 

a zdravotnické práci se zřetelem k resocializačním aspektům – pozvanie: Univerzita 

Pardubice Fakulta Filozofická, 

 2015 – Účasť na: International scientific online konference Modern Approaches in Social 

and Educational research, v dňoch  15. 2.-15. 5.2015. The Antion University Los Angeles 

(USA), A.F.M. Krakow University (Poland), University of Primorska (Slovenia).  
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Publikácie autorky: 

              
 

           
 

           

 

     


