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Základné údaje 
Meno a priezvisko: Erika Fáberová 
Titul: Mgr. 
E-mail: erikafaberova@gmail.com 
Pohlavie: žena 
Dátum narodenia: 5. 6. 1965 
Rodinný stav: vydatá 
 
Kontaktná adresa 
Ulica: Lachova 35 
PSČ a mesto: 851 03 Bratislava 
Štát: Slovenská republika 
Kraj: Bratislavský 
Telefón: 0903 251 942 
 
Vzdelanie 
Rok nástupu: 1979  ukončenia: 1985 
Škola: Konzervatórium v Žiline 
Adresa školy: J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina 
Odbor/špecializácia: hra na klavíri 
 
Rok nástupu: 2006 ukončenia: 2011 
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Adresa školy: Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava 
Odbor/špecializácia: masmediálne štúdiá/marketingová komunikácia 
 
Pracovné skúsenosti 
Od: 1995 Do: pretrváva 
Zamestnávateľ: Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera 
Predmet činnosti: vyučovanie hry na klavíri, riadiace činnosti 
Pracovné pozície: predseda predmetovej komisie, riaditeľ školy (od roku 2009) 
 

Náplň práce:  

• výchovno-vzdelávacia činnosť a všetky činnosti súvisiace s vykonávaním triednictva 
zamerané na rozvoj talentu a zručností žiakov všetkých stupňov štúdia v ZUŠ, 

• vedenie predmetovej komisie (PK), tvorba plánov činnosti a zasadnutí PK, kontrolná 
činnosť (triedna dokumentácia, hospitácie a iné), spolupodieľanie sa na tvorbe plánov 
školy, organizovanie predmetových podujatí, seminárov, otvorených hodín a pod., 

• výkon činností súvisiacich s riadením školy. 
 



 

Od: 1989 Do: 1995 
Zamestnávateľ: Školská správa Bratislava – Petržalka 
Predmet činnosti: vyučovanie hry na klavíri, korepetícia 
Pracovné pozície: pedagóg, korepetítor 
Náplň práce: 

•  výchovno-vzdelávacia činnosť a všetky činnosti súvisiace s vykonávaním triednictva 
zamerané na rozvoj talentu a zručností žiakov všetkých stupňov štúdia v ZUŠ, 

• korepetícia v triedach strunového a dychového oddelenia. 
 

Od: 1984 Do: 1989 
Zamestnávateľ: ONV Odbor školstva Veľký Krtíš 
Predmet činnosti: vyučovanie hry na klavíri, korepetícia 
Pracovné pozície: pedagóg, korepetítor 
Náplň práce:  

• výchovno-vzdelávacia činnosť a všetky činnosti súvisiace s vykonávaním triednictva 
zamerané na rozvoj talentu a zručností žiakov všetkých stupňov štúdia v ZUŠ, 

• korepetícia v triedach strunového a dychového oddelenia. 
 
 

Certifikáty a kurzy 
Názov alebo firma: Inštitút vzdelávania EDOS PEM 
Popis: personálna práca a odmeňovanie v školstve 
Názov alebo firma: MPC Bratislava 
Popis: Funkčné vzdelávanie s názvom Riadenie školy a školského zariadenia 
Názov alebo firma: ŠEVT 
Popis: Praktické školenie špecializovaného softvéru e-Škola 
Názov alebo firma: Štátna jazyková škola 
Popis: Anglický jazyk – ukončenie 4. ročníka 
Názov alebo firma: EPTA 
Popis: Absolvovanie letných odborných seminárov klavírnej hry (od roku 1995 do 2010 každý 
rok) 
Názov: MPC Bratislava (všetky nasledujúce vzdelávania) 
Popis: Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania – názov Marketing vo vzdelávacej 
inštitúcii – 21. 3. 2012 
Popis: Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – názov Excel v praxi – 7. 11. 2014 
Popis: Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – názov Zvládanie záťaží 
v školskom prostredí – 29. 3. 2015 
Popis: Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – názov Využitie metodiky 
integrácie a interakcie vo vyučovacom procese – 13. 4. 2015 
Popis: Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – názov Interpersonálna 
komunikácia a konflikt v škole – 10. 5. 2015 
Popis: Osvedčenie o ukončení funkčného aktualizačného vzdelávania – názov Plán vnútro-
školskej kontroly – 14. 5. 2015 



 

Popis: Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – názov Návrh projektu vyučovania 
zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých schopností žiakov ZUŠ a ZŠ – 24.6.2015 
Popis: Osvedčenie o I. atestácií – názov Využitie vybraných metód na motiváciu žiakov 
v predmete hra na klavíri -9.5.2016 
Popis: Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania – názov Aplikácia metód aktívneho 
učenia sa zameraného na rozvoj pracovných schopností a zručností žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia - 9. 12. 2016 
Popis: Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania –  názov Funkčné inovačné 
vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov 
škôl) - 2.10.2018 
Názov: GrowJOB Institute 
Popis: Rozvoj zmyslu pre líderstvo a úlohy – 11/2017 
 
Jazykové znalosti: anglický jazyk – stredne pokročilý, ruský jazyk - stredne pokročilý 
                     nemecký jazyk – mierne pokročilý 
 
Ďalšie schopnosti a zručnosti: vodičský preukaz úroveň B, znalosť práce s PC Internet (e-
mail, www) pokročilý, Microsoft Word - expert, Microsoft Excel - pokročilý, Microsoft Power 
Point – expert, web admin, FB admin 
 
Záujmy a voľnočasové aktivity: čítanie, sledovanie politických komentárov, záujem 
o marketingovú komunikáciu, sledovanie aktivít v hudbe – džez, klasická hudba, návšteva 
koncertov, festivalov, záujem o výtvarné umenie, turistika, plávanie, film, cestovanie 
a spoznávanie cudzích kultúr.  
 
 
 
 
 
    
 


