
Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8,  984 03  Lučenec 

Na základe § 47 a ods. 13 zákona č. 39/2011 zverejňujeme informácie o uznaných kreditov pedagogických a odborných  zamestnancov 

Od 1.9.2016 

Pedagogický zamestnanec  
meno a priezvisko 

Názov kontinuálneho vzdelávania Uznané 
kredity  

platnosť 

Mgr. Ingrid Hašková 

„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou  ŠVP pre učiteľov ZŠ –  frekventanti“                                    
„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“                                            
„Kvalifikačné vzdelávanie PZ na splnenie kvalifikačného predpoklad   na      
  vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného  predmetu“ 
„Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovania záujmu detí 
o pohybové a športové aktivity“ 
„Základný zjazdový výcvik pre pedagog. zamestnancov- inštruktorov lyžovania“ 

14 
15 
169 
 
25 
 
10 

28.02.2011-27.02.2018 
29.04.2014-28.04.2021 
01.06.2013-30.05.2020 
 
25.11.2014-24.10.2021 
 
23.03.2016-22.03.2023 

Mgr. Pavel Anderle 
„Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT“ 
„ Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“                                           
„Líderstvo v škole“ 

35 
15 
15 

08.09.2012-07.09.2019 
29.04.2014-28.04.2021 
06.07.2015-05.07.2022 

PaedDr. Ildikó Balázsová 

„Vykonanie rigoróznej skúšky“ 
“Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP  pre učiteľov ZŠ – frekventanti“ 
„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“                                           
„Líderstvo v škole“ 

60 
14 
15 
15 

05.09.2012-04.09.2019 
28.02.2011-27.02.2018 
29.04.2014-28.04.2021 
06.07.2015-05.07.2015 

PaedDr. Svetlana Gabľasová 
PhD 

„Kvalifikačné vzdelávanie PZ na splnenie kvalifikačného predpokladu  
  na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu“ 
“ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP  pre učiteľov ZŠ – frekventanti  
„ Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                         

169 
 
14 
15 
15 

25.05.2013-24.05.2020 
 
28.02.2011- 27.02.2018 
29.04.2014- 28.04.2021 
06.07.2015-05.07.2022 

Mgr. Eva Stieranková „Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT „                                  35 06.09.2013- 05.09.2020 

Mgr. Veronika Danková 
 

„Využitie grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy“ 
 „NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 

3 
6 

16.06.2011-15.06.2018 
11.05.2015-11.05.2022 

Mgr. Danka Trnková 

„Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu“ 
„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede“                                                    
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 

12 
15 
6 
6 

29.04.2014-28.04.2021 
15.05.2014-14.05.2021 
14.02.2014-13.02.2021 
11.05.2015-11.05.2022 



Mgr. Adela Gerátová 

„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„Rozširujúce štúdium v odbore – slovenský jazyk a literatúra pre II. stupeň“ 
                                                                                                                              

15 
60 

29.04.2014-28.04.2021 
01.06.2012-31.05.2019 

Mgr. Zuzana Černoková 

„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„Kvalifikačné vzdelávanie PZ na splnenie kvalifikačného predpokladu  
  na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu“ 
„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov   
  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                       

15 
169 
 
14 
 
15 

29.04.2014-28.04.2021 
24.05.2013-23.05.2020 
 
28.02.2011-27.02.2018 
 
06.07.2015-05.07.2022 

Mgr. Svetlana Sarvašová 

„Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách“ 
„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov   
  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“                                        

47 
14 

11.06.2011-10.06.2018 
28.02.2011-27.02.2018 

Mgr. Zuzana Kamenská 

„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov   
  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“ 
„Kvalifikačné vzdelávanie PZ na splnenie kvalifikačného predpokladu  
  na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                       

14 
 
169 
 
15 

28.02.2011-27.02.2018 
 
25.05.2013-24.05.2020 
 
07.07.2015-06.07.2015 

Mgr. Martina Karáseková 
„Kvalifikačné vzdelávanie PZ na splnenie kvalifikačného predpokladu  
  na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                      

169 
 
15 

01.06.2013-31.05.2020 
 
07.07.2015-06.07.2022 

Mgr. Miriam Portelekyová 

 „Školské projekty a medz. partnerstvá cez internet“           
„Líderstvo v škole“                                                                  
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 

8 
15 
6 

29.11.2013-28.11.2020 
07.07.2015-06.07.2022 
11.05.2015-11.05.2022 

Mgr. Eliška Slížová 

„ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre  učiteľov ZŠ – 
frekventanti“ 
„Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                      

14 
35 
15 

28.02.2011-27.02.2018 
07.09.2013-06.09.2020 
07.07.2015-06.07.2022 

Mgr. Beáta Zbojová 

„ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov ZŠ – frekventanti“ 
„Viac ako peniaze“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                       
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 

14 
25 
15 
6 

28.02.2011-27.02.2018 
25.09.2013-24.09.2020 
07.07.2015-06.07.2022 
11.05.2015-11.05.2022 

Mgr. Viera Malčeková 
„Ako učiť žiakov spracovať informácie z textu“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                      
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 

12 
15 
6 

29.04.2014-28.04.2021 
07.07.2015-06.07.2022 
11.05.2015-11.05.2022 



Mgr. Radana Tuhárska 
„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                      

15 
15 

29.04.2014-28.04.2021 
07.07.2015-06.07.2022 

Jana Luptáková - vych. ŠKD 
„Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov 
primárneho vzdelania“ 

1 15.06.2013-14.06.2020 

Mgr. Ján Urbašík 

„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 
„Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy“                           
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ“ 

15 
6 
15 
15 

29.04.2014-28.04.2021 
11.05.2015-11.05.2022 
13.06.2015-13.06.2022 
13.04.2016-12.04.2023 

RNDr. Eva Zenková 

„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„Snoubordingový inštruktorský kurz“ 
 „Príprava vedúcich MZ“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                       
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 

15 
10 
35 
15 
6 

29.04.2014-28.04.2021 
26.03.2013-25.03.2020 
26.08.2014-25.08.2021 
07.07.2014-06.07.2021 
11.05.2015-11.05.2022 

Mgr. Stanislav Polomský 

„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov   
  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“ 
„Líderstvo v škole“                                                                                       
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“ 

15 
14 
 
15 
15 

29.04.2014-28.04.2021 
28.02.2011-27.02.2018 
 
28.10.2014-27.10.2021 
13.04.2016-12.04.2023 

Mgr. Zuzana Mészárosová 

„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov   
  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“ 
„ TEV na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové 
a športové aktivity 
„Líderstvo v škole“                                                                                       
„ Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove“ 
„Základný zjazdový výcvik pre pedagog. zamestnancov- inštruktorov lyžovania“ 

15 
14 
 
 
25 
15 
8 
10 

29.04.2014-28.04.2021 
28.02.2011-27.02.2018 
 
 
25.11.2014-24.10.2021 
07.07.2015-06.07.2022 
21.09.2015-20.09.2022 
23.03.2016-22.03.2023 

Mgr. Aneta Matušková 

„Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“ 
„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 
„ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov   
  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“                                        
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP-uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 
„Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na ZŠ“ 
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“                

8 
15 
14 
 
6 
15 
15 

29.11.2013-28.11.2020 
29.04.2014-28.04.2021 
28.02.2011-27.02.2018 
 
11.05.2015-11.05.2022 
22.08.2015-22.08.2022 
13.04.2016-12.04.2023 

Mgr. Jana Kozová 
 „ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  
programov   

14 
 

28.02.2011-27.02.2018 
 



  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“ 
„ Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“ 

15 12.04.2016-11.04.2023 

Mgr. Gabriela Aláčová 
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“       
„ Líderstvo v škole“                                                                                       

15 
15 

12.04.2016-11.04.2023 
28.10.2014-27.10.2021 

PaedDr. Martina Pataiová 

„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  programov   
  pre učiteľov základných škôl – frekventanti“ 
„Kvalifikačné vzdelávanie PZ na splnenie kvalifikačného predpokladu  
  na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu“ 

14 
2. atest. 
169  - 
60 
    123 

28.02.2011-27.02.2018 
Predĺžené – 27.02.2021 
25.05.2013-24.05.2020 
Predĺžené – 24.05.2023 

ODBORNÝ zamestnanec 
PhDr. Želmíra Čepková 

„Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v prim. a sekundárnom vzdelávaní“ 
„ Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP pre učiteľov ZŠ – frekventanti“ 
„Integrácia – podmienky, východiská, základné procesy“ 
„Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu“ 
„Výchovný poradca“                                                                                     

12 
14 
12 
21 
47 

24.05.2013-23.05.2020 
28.02.2011-27.02.2018 
12.05.2011-11.05.2018   
20.05.2013-19.05.2020      
11.05.2015-10.05.2022          

Mgr. Martina Rajnáková 

„Líderstvo v škole“ 
„Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu“ 
„Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP“      
„ Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ na odborné polytechnické 
a prírodovedné súťaže a prezentácie“ 

15 
8 
8 
 
25 

06.07.2015-05.07.2022 
15.06.2015-15.06.2022 
30.11.2014-30.11.2021 
 
28.08.2015-28.08.2022 

Zdena Vojdulová – vych. ŠKD 
„Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov 
primárneho vzdelania“                                                       

1 
 

15.06.2013-14.06.2020 

Mgr. Ľudovít Hroboň 

„Náboženská výchova evanjelická v švp programe reformných ročníkoch na 
ZŠ“ 
„Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženstva“ 
„Využitie prvkov pedagogiky celistvej výchovy v náboženskej edukácii“      

10 
10 
12 

25.06.2014-24.06.2021 
24.01.2014-23.01.2021 
30.05.2014-29.05.2021 

Mgr. Peter Kleja „Líderstvo v škole“ 15 07.07.2015-06.07.2022 

Ing. Agnesa Setničková 
„Líderstvo v škole“ 
„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP – uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“                            

15 
6 
15 

07.07.2015-06.07.2022 
11.05.2015-11.05.2022 
13.04.2016-12.04.2023 

Mgr. Andrea Karlíková 

„NSK a NJR a ich aplikovanie do ŠVP- uznávanie výsledkov vzdelávania v SR“ 
„Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“                                                     
„Polytechnická výchova v predmetoch Biológia a chémia na II. stupni ZŠ“ 
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“ 

6 
15 
15 
15 

11.05.2015-11.05.2022 
16.05.2015-15.05.2022 
13.06.2015-14.06.2022 
12.04.2016-11.04.2023 

Mgr. Mária Kovácsová 
„Modernizácia vyučovania informatiky na ZŠ a SŠ“                                     
„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti  s tvorbou  ŠVP pre učiteľov ZŠ -frekventanti“ 

47 
14 

11.06.2011-10.06.2020 
08.11.2013-08.11.2022 



Mgr. Andrea Lenhartová 

„Ukončenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného 
predmetu: biológia“                                                                                             
„Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni ZŠ 
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“ 

25 
 
15 
15 

15.10.2010-15.10.2017 
 
21.09.2015-21.09.2022 
12.04.2016-11.04.2023 

Mgr. Michal Jóža 
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“ 15 12.04.2016-11.04.2023 

Mgr. Erika Vavríková 
„Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole“ 15 13.04.2016-12.04.2016 

PhDr. Anita Slancová 
„Myšlienková mapy vo výučbe“ 
„Kompetentnosť v interaktívnych technológiách“ 

15 
15 

27.03.2013-26.03.2020 
02.03.2011-01.03.2018 

 

 


