
       
 
 

Životopis  

 
PROFESIONÁLNA PRAX 
 
od 1. júla 2021     Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: riaditeľka školy 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadiaca činnosť 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo 

2011 -  2021     Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: zástupca riaditeľa školy 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadiaca činnosť 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo 

 
2002 – 2011    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: učiteľ 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  vyučovanie a výchova, biológia – fyzika 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo 

 
2000 – 2002    Základná škola, Ul. Tajovského, Poprad 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: učiteľ 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  vyučovanie a výchova, biológia – fyzika, anglický jazyk 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola, Ul. Tajovského 2764/17, 058 01 Poprad 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo 

 
 
VZDELANIE 
 
Od – do:  
2017 – 2019 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Ekonomická fakulta 

Inštitút manažérskych systémov v Poprade 

Názov získanej kvalifikácie:  inžinier (Ing.) 
Hlavné predmety/profesijné zručnosti:  podnikové manažérske systémy, odbor: ekonomika a manažment  
      podniku 
Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasif.:  ISCED 5 
 

2008 – 2013 Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied,  

doktorandské štúdium 

Názov získanej kvalifikácie:   doktor filozofie (PhD.) 
Hlavné predmety/profesijné zručnosti:  environmentalistika, odbor: ochrana a využívanie krajiny 
Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasif.: ICED 6 
 
2005 - 2006    Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných  

      a prírodných vied  

Názov získanej kvalifikácie:   doktor pedagogiky (PaedDr.) 
Hlavné predmety/profesijné zručnosti:  biológia 
Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasif.: ISCED 5 



       
 
 

1992 - 1997    Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných  

      a prírodných vied  

Názov získanej kvalifikácie:   magister (Mgr.)  
Hlavné predmety/profesijné zručnosti:  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia – fyzika 
Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasif.: ISCED 5 

1988 – 1992    Gymnázium Poprad, Popradské nábrežie  

      (v súčasnosti Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad)  

Názov získanej kvalifikácie:   úplné stredné všeobecné vzdelanie 
Hlavné predmety profesijné zručnosti:  študijný odbor gymnázium – matematika a fyzika 
Stupeň vzdelania v medzinárodnej klasif.: ICED 3 


