Profesijný životopis
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly

■ Ingrid HUPKOVÁ rod. Štreková, PhDr .PhD.,

Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší
akademický rast

■ 1966, Bratislava
■1984  1989 Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická
fakulta
Denné štúdium, odbor: pedagogika  psychológia (výchovné
poradenstvo), titul Mgr. (1989) 1. miesto ŠVOC r. 1988 v ČSSR vedný
odbor pedagogika
štátna záverečná skúška: v r. 1989 (pedagogika a psychológia)
-magisterské štúdium
■1995  2003 Doktorandské štúdium (externá forma) FFUK
v Bratislave, vedecko  akademická hodnosť philosophiae doctor
(PhD.)
■2004 Rigorózna skúška  FFUK v Bratislave, udelenie akademického
titulu Doktor filozofie (PhDr.)

Ďalšie vzdelávanie

■1996 Cyklus odbornej prípravy realizátorov prevencie drogových
závislostí organizátor: Generálny sekretariát Výboru ministrov pre
drogové závislosti a kontrolu drog a Veľvyslanectvo USA v BA
v rozsahu 80 hodín
■ 1999 – 2001 Skupinové formy preventívnej práce s deťmi a mládežou
s poruchami správania v rozsahu 297 výcvikových hodín (organizátor:
VÚDPaP),  sociálno-psychologický výcvik
■ 2002 – 2006: PCA  ISTER výcvikový program v psychoterapii
zameranej na človeka (podľa C.R. Rogersa) absolvovaný základný 600
hodinový výcvik, akreditovaný Slovenskou psychoterapeutickou
spoločnosťou  certifikovaný študijný program v psychoterapii PCA
dlhodobý psychoterapeutický výcvik humanistická psychoterapia
(C.R. Rogers) r.2008 Diplom v psychoterapii a od roku 2009 Zapísaná
v zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti(1821h vzdelavania)
■ 2005  2008: Dlhodobý výcvik v arteterapii končiaci diplomom
Českej arteterapeutickej spoločnosti (90 h)
■ 2010  doposiaľ VŠZaSP sv. Alžbety n.o. Bratislava
■ 20072013 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
■ 20142017 Paneurópska VŠ, Fakulta psychológie
■ 1994  doposiaľ Národné osvetové centrum (Nám. SNP 12,
Bratislava):
1994  1995 ústredný metodik
1996  1999 vedúca oddelenia výchovno-vzdelávacej činnosti a
ústredný metodik pre prevenciu sociálnopatologických javov
od r.1999 riaditeľka (vedúca) kabinetu (oddelenia) sociálnej prevencie
NOC  špecializovaného rezortného pracoviska MK SR k soc.
prevencii
2006  2013 riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie NOC
 august 2013 doposiaľ  manažérka kultúry pre sociálnu prevenciu
■ 2010  doposiaľ VŠZaSP sv. Alžbety n.o. Bratislava
 odborná asistentka (Katedra psychológie, Katedra sociálnej práce) 
pracovisko Bratislava  Sociálnopsychologický
výcvik(sebapoznávanie, komunikácia, poradenské zručnosti)
a Psychopatológia v sociálnej práci, r.2016-2018, Behaviorálne
závislosti, 2018-2019, Sociálna práca so závislými (pracovisko B.
Bystrica,2019)
■ 2007  2013  odborná asistentka na Pedagogickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave  Katedra pedagogických štúdií
odbor sociálny pedagóg (sociálna patológia, drogové závislosti,
sociálno-psychologický výcvik, výchovné poradenstvo).
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■ 2013  2017  odborný asistent Paneurópska vysoká škola,
Bratislava  Fakulta psychológie (Prevencia drogových závislostí,
Programy prevencie drogových závislostí)
■ Sociálna práca

Téma habilitačnej prednášky

Celkom počet výstupov publikačnej činnosti 91 , z toho
■ AAA 1 Vedecké monografie vydané zahraničných vydavateľstvách
spoluautorka:
■ AAB 2 Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Prvá autorka, spoluautorka
■ ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách 1:
■ BCI Skriptá 1. Prvá autorka
■ ADM Publikácie v zahraničných časopisoch evidovanych v Scopus
Web of Science a Erich. 4
■ celkový počet citácií (bez autocitácií): 55
– z toho indexové citácie SCI: 0
– z toho v zahraničných časopisoch/monografiách: 14
■ súčasný počet školených doktorandov: 2
Mgr. Sulovcová Andrea Vplyv pastorácie na riešenie problematiky
chudoby a sociálnej exklúzie
Mgr. Nicolette Sasváry Psychologické poradenstvo ako súčasť
krízového manažmentu.
■ počet absolventov doktorandského štúdia: 0
Výzvy pre primárnu prevenciu závislostí u mládeže
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