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ŽIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, akademický titul, 

vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul 

a vedecká hodnosť 

 Zuzana Fábry Lucká, rod. Lucká, Mgr., PhD.,  

Dátum a miesto   narodenia 1984 v Bratislave 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

Od – do: 2010-2013 

Názov získanej kvalifikácie:  

PhD. 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti:  

Špeciálna pedagogika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie 

a prípravu:  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 

klasifikácii:  

ISCED 6 

 

Od – do: 2005-2009 

Názov získanej kvalifikácie:  

Mgr.  

Hlavné predmety/profesijné zručnosti:  

Liečebná pedagogika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie 

a prípravu:  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 

klasifikácii:  

ISCED 5A 

Ďalšie vzdelávanie Od – do:  

2020 –2021 

Typ vzdelávania:  

Výcvik v Motivačných rozhovoroch 

 

Od – do:  

19.11.2016 – 20.11.2016 

Typ vzdelávania:  

Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie® 

 

Od – do:  

3.2. 2012 – 5.2. 2012 

Typ vzdelávania:  

Základný kurz Bazálnej stimulácie® 

Priebeh zamestnaní 

(pracovisko/predmety) 

Od – do: 2013 – trvá 

Názov organizácie: Katedra liečebnej pedagogiky, 

Pedagogická fakulta Univerzity   Komenského v Bratislave. 

Pracovná pozícia: odborný asistent, vedúca katedry 
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Od – do: 2008 – 2020   

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých s viacnásobným postihnutím Sibírka, Sibírska 

69, 831 02 Bratislava  

Pracovná pozícia: liečebný pedagóg 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Od – do: 2013 – trvá 

Názov organizácie: Katedra liečebnej pedagogiky, 

Pedagogická fakulta Univerzity   Komenského v Bratislave. 

Predmety:  

 

Od – do: 2020 – 2021  

Psychomotorická terapia 2 

Psychomotorická terapia 3 

Expresívne terapie u viacnásobne postihnutých 

Ergoterapia v inštitucionálnej starostlivosti 

Základy terapie pohybom pre špeciálnych pedagógov 

Metodológia výskumu 

Multisenzorická terapia 

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne 

oslabených 

 

Od – do: 2019 – 2020  

Psychomotorická terapia 1 

Psychomotorická terapia 2 

Psychomotorická terapia 3 

Expresívne terapie u viacnásobne postihnutých 

Ergoterapia v inštitucionálnej starostlivosti 

Základy terapie pohybom pre špeciálnych pedagógov 

Multisenzorické prístupy 

Jednotlivci s ťažkým viacnásobným postihnutím 

a intervenčné možnosti 

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne 

oslabených 

 

Od – do: 2018 – 2019  

Psychomotorická terapia 3 

Muzikoterapia 

Expresívne terapie u viacnásobne postihnutých 

Ergoterapia v inštitucionálnej starostlivosti 

Základy terapie pohybom pre špeciálnych pedagógov 

Metodológia výskumu 

Jednotlivci s ťažkým viacnásobným postihnutím 

a intervenčné možnosti 

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne 

oslabených 

 

Od – do: 2017 – 2018  

Psychomotorická terapia 2 

Reflexívne umelecké terapie 

Psychomotorická terapia 1 



3 
 

Od – do: 2016 – 2017  

Základy psychomotorickej terapie 

Pedagogika viacnásobne postihnutých 

Psychomotorická terapia 1 

Krízová intervencia 

Podporné programy 

Kazuistický seminár 

Muzikoterapia pre sociálnych pracovníkov 

 

Od – do: 2015 – 2016  

Biologické základy vývinu a správania 

Rodinný systém a výchova 

Pedagogika viacnásobne postihnutých 

Psychomotorická terapia pre logopédov 

Liečebnopedagogická diagnostika 

Psychomotorická terapia 1 

Základy psychomotorickej terapie 

Psychomotorika vo výchove 

Psychomotorická terapia 2 

Reflexívne umelecké terapie 

Výchova pohybom 

 

Od – do: 2014 – 2015  

Psychomotorická terapia pre logopédov 

Psychomotorická terapia 1 

Psychomotorická terapia 2 

Psychomotorická terapia u detí 

Psychomotorická terapia u dospelých 

Základy psychomotorickej terapie 

Psychomotorika vo výchove 

Hra vo výchove 

Pedagogika viacnásobne postihnutých 

Programy v psychomotorickej terapii 

 

Od – do: 2013 – 2014  

Psychomotorická terapia pre logopédov 

Rodinný systém a výchova 

Psychomotorická terapia 1 

Psychomotorická terapia 2 

Psychomotorická terapia u detí 

Psychomotorická terapia u dospelých 

Základy psychomotorickej terapie 

Psychomotorika vo výchove 

Hra vo výchove 

Odborné alebo umelecké zameranie 

 

Zameranie na psychomotorickú terapiu, ergoterapiu, 

multisenzorické prístupy, problematiku jednotlivcov 

s viacnásobným postihnutím. 
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Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie 

evidencie podľa vyhlášky č. 

456/2012 Z.z. 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

1. Monografie (spolu 3):  

AAB 1x domáca (3 AH) 

AAB01 Fábry Lucká, Zuzana [UKOPDLBP] (50%) - 

Lessner Lištiaková, Ivana (50%): Diagnostické 

plánovanie vo včasnej intervencii. - 1. vyd. - Bratislava 

: Univerzita Komenského, 2014. - 69 s. ISBN 978-80-

223-3778-6 

AAB 1x domáca (4,2 AH )  

AAB02 Fábry Lucká, Zuzana [UKOPDLBP] (100%) : 

Terapeutické intervencie a človek s viacnásobným 

postihnutím : podpora ľudí s viacnásobným postihnutím 

s dôrazom na komunikačné a sociálne kompetencie. - 1. 

vyd. - Bratislava : Musica Liturgica, 2014. - 83s. ISBN 

978-80-89700-02-8 

AAB 1x domáca predkladaná v rámci habilitačného konania 

(6,29 AH)  

AAB03 Fábry Lucká, Zuzana [UKOPDLBP] (100%) : 

Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických 

prístupov v liečebnej pedagogike. - 1. vyd. - Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - 158 s. 

ISBN 978-80-223-4864-5 

2. Vysokoškolská učebnica: 

ACB – 1x domáca (3,95 AH) 

ACB01 Fábry Lucká, Zuzana [UKOPDLBP] (100%) : 

Psychomotorická terapia v detskom veku. - 1. vyd. - 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 

- 103 s. [3,95 AH] [print]. ISBN 978-80-223-5202-4 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú 

prácu 
Štatistika ohlasov (77): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (2) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (11) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (62) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (2) 

Počet doktorandov: školených 

                                  ukončených 

(neplatí pre habilitačné konanie) 

0 

Kontaktná adresa  Pracovisko: 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Katedra liečebnej pedagogiky 

Račianska 59, 813 34 Bratislava 

e-mail: lucka@fedu.uniba.sk 

 

mailto:lucka@fedu.uniba.sk
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Trvale bytom:  

Hviezdoslavov 338, 930 41 Hviezdoslavov 

 

Korešpondečná adresa: 

Hviezdoslavov 338, 930 41 Hviezdoslavov 
 

 

 

 

V Bratislave dňa                                                                                           Zuzana Fábry Lucká 
 


