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ŽŽIIVVOOTTOOPPIISS  

Dosiahnuté vzdelanie  
   

1991-1995 
 

Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice 
maturitné štúdium ZDRAVOTNÁ SESTRA 

   

1995-2001 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice 
inžinierske štúdium RIADIACA TECHNIKA A AUTOMATIZÁCIA  zameranie UMELÁ INTELIGENCIA 

   

1998-2000 
 

Katedra inžinierskej pedagogiky TU Košice 
doplňujúce pedagogické štúdium  ODBORNÉ ELEKTROTECHNICKÉ PREDMETY A VÝPOČTOVÁ 
TECHNIKA 

   

2009-2010 
 

Štátny pedagogický ústav Bratislava, UPJŠ Košice    
špecializačné štúdium  MODERNIZÁCIA VYUČOVANIA INFORMATIKY  

   

2011 
 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 
II. atestácia  DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE V DIDAKTICKOM PROCESE 

  

2011 Central Michigan University 
 špecializačné štúdium NANOSCIENCE FOR TEACHERS 
   

2011-2012 
 

Technische Universität Kaiserslautern 
postgraduálne štúdium NANOBIOTECHNOLOGY                                         

 

2012- Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava 
doktorandské štúdium (externá forma) FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO       *dizertačná skúška: február 2015 

  

2015 Internationalle Gesellschaft für Ingenieurpädagogik 
 medzinárodný titul INTERNATIONAL ENGINEERING EDUCATOR (ING.PAED.IGIP) 
  

2016- Pedagogická fakulta  UKF Nitra                                                                *dizertačná skúška: február 2018 
doktorandské štúdium (externá forma) DIDAKTIKA TECHNICKÝCH PREDMETOV          

   

Pracovné skúsenosti  

učiteľsk é  
2001-2012 
 

SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice 
pedagogický zamestnanec - špecialista s II. atestáciou, vedúca predmetovej komisie elektrotechniky 
a informatiky 

   

2006-2012 Súkromná ZŠ a Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice 
pedagogický zamestnanec - špecialista s II. atestáciou,  vedúca predmetovej komisie prírodovedných 
predmetov, asistentka zriaďovateľky – projektový manažér školy, školský webmaster 

   

2013- Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice 
pedagogický zamestnanec - učiteľ s II. atestáciou, bilingválna výučba informatiky a techniky (AJ/SJ) 

  

lek torsk é  
2009 Aristo s.r.o., Košice 

lektor kurzov Počítač v práci zamestnanca školy  
  

2010-2011 
 

Žilinská univerzita Žilina, Národná podporná služba pre elektronickú spoluprácu škôl  
regionálna konzultantka pre Košický kraj, lektor pre programy kontinuálneho vzdelávania Školské 
projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 

   

2011- Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 
odborný poradca vo vzdelávaní, autor učebných zdrojov, garant a lektor pre programy kontinuálneho 
vzdelávania Základy nanovedy a nanotechnológií (projekt PRK)  

   

2014- ELCT s.r.o., Košice 
garant pre programy kontinuálneho vzdelávania Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov, 
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a Podpora kariérneho poradenstva na školách 

   

iné  
2008 
 

Ministerstvo školstva SR, Bratislava 
člen  Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov grafických systémov v odbornom 
vzdelávaní  

   



2011-2014 Regionálne centrum mládeže, Košice 
člen Hodnotiacej komisie súťažných prehliadok SOČ - odbor Informatika (obvodné a krajské kolá) 

  

2013 Pansophia, n.o., Trenčín 
regionálny zástupca pre Košický kraj - popularizačno-náučné prednášky pre ZŠ a SŠ 

  
  

2014 Národný ústav certifikovaných meraní, Bratislava 
 autor testovacích úloh z predmetu Informatika ISCED 3  v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania  
  

2014-2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 
expert pre spracovanie posudkov a recenzií k didaktickým pomôckam pre skupinu odborov 26 
Elektrotechnika v rámci  národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania (pre predmety 
elektrotechnika, elektronika, automatizácia a informatika) 

  

2016- Ústav informatiky PF UPJŠ, Košice 
odborný zamestnanec – expert pre didaktické inovácie v Národnom projekte IT Akadémia – vzdelávanie 
pre 21. storočie 

  

Ocenenia 
2001 víťaz  Študentská vedecká odborná činnosť FEI TU Košice  
2007 víťaz  Cena Slovak Telekom v kategórii učiteľov stredných škôl 
2007 víťaz  Súťaž o najlepšie projektové vyučovanie (Microsoft Innovative Teachers Network) 
2009 víťaz  Národná súťaž na podporu inovácií a tvorivosti ERTI 
2014 víťaz  Najlepší vedecký poster konferencie (Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice; 

Palermo, Italy) 
2016 víťaz  STEM4YOU Competition (European SchoolNet/STEM Alliance; Brusel, Belgium) 
2017 víťaz  Zážitkové učenie alebo ako vzdelávať generáciu Y, Z a alfa (Pedagogická tvorivosť učiteľov, ŠPÚ) 
  

Projektové skúsenosti  
   

príprava a projektové riadenie školských projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní, 
modernizáciu vyučovania a zavádzanie informačných technológií v práci školy  - celkovo úspešne zrealizovaných viac ako 
20 projektov (regionálnych, celoslovenských, medzinárodných) 
 

koordinátorka pre overovanie nových učebných materiálov a didaktických postupov v rámci pilotných projektov EÚ 
NanoYou, inGenious a Go-Lab - realizátor European Schoolnet Brusel 
  

Jazykové znalosti  
   

anglický jazyk (pokročilý/ C1): 
všeobecná angličtina    - Cambridge ESOL Certificate: First (FCE - level B2) 
 

                                            - City&Guilds Level 2 Certificate in International ESOL Diploma (Expert C1) 
 

                                            - Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL English Level C1) 
 

učiteľské skúšky             - Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test (TKT) Certificate - Core Modules 1 (Background to 
Language Teaching), 2 (Planning for Language Teaching) &  3 (Classroom Management)  

 

                                            - Cambridge ESOL Teaching Knowledge Test (TKT) Certificate - Specialist Module: Content and 
Language Integrated Learning (CLIL) 

 

nemecký jazyk (mierne pokročilý/B1)         francúzsky jazyk (základy/A2)         ruský jazyk (základy/A2) 
   

Zahraničné študijné pobyty/mobility  
   

2009 Veľká Británia (British Council)  
2010 Belgicko (European Schoolnet)  
2010 Rakúsko (Academy of Central European Schools) 
2012 Nemecko (Universität des Saarlandes) 
2013 Česká republika (Univerzita Palackého) 
2014 Nemecko (Bremen Center for Computational Materials Science, Universität Bremen) 
2015 Veľká Británia (Pilgrims, University of Kent) 
   

Počítačové kompetencie  
   

MS Windows/Linux, kancelárske programy (MS Office, OpenOffice), Internet, grafické programy (vektorová grafika, 
bitmapová grafika), programovanie a tvorba www stránok (html, css), práca s interaktívnou tabuľou a tabletmi, školská 
robotika a programovanie jednočipových procesorov ARDUINO 
   

Sociálne a osobnostné kompetencie  
   

samostatnosť, tvorivosť, iniciatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, komunikatívnosť 
 

Iné kompetencie  
   

skúsenosti so záujmovými aktivitami pre deti a mládež (súťaže, krúžky, exkurzie) v oblasti vedy a techniky 
publikačná činnosť, skúsenosti s tvorbou metodických a učebných materiálov a vystúpeniami na odborných seminároch, 
workshopoch a konferenciách 
 


