
Profesijný životopis 

Meno a priezvisko:   Mgr. Miriam Trgová, rodená Marianková 

Adresa:    Trstínska 55, 841 06 Bratislava 

Kontakt:    mobil: 0949 183 121  email: miriamtrgova@gmail.com 

Dátum a miesto narodenia:  21.1.1973, Bratislava 

Rodinný stav:    vydatá, tri deti 

Národnosť:    slovenská 

Štátna príslušnosť:   Slovenská republika 

Vzdelanie: 

1996 -2000    Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied - 

 hudobná pedagogika 

1987-1994   Konzervatórium Žilina – hra na violončelo 

Ďalšie vzdelávanie: 

2022    Projektový manažment, rozširujúci programu funkčného  

    vzdelávania (MPC) 

2019 Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 

pre pedagogických zamestnancov (MPC) 

2018 Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 

a vedúceho odborného zamestnanca (MPC) 

2018 Digitalizácia učebných materiálov (Interaktívna škola) 

2018 Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 

(Interaktívna škola) 

2016 Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia s dôrazom na rozvíjanie 

psychomotorických schopností a zručností (MPC) 

2016 Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj 

hudobno-tvorivých schopností žiakov základnej umeleckej školy 

a základnej školy (MPC) 

2016 Prvá atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch (MPC) 

2016 Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove 

a vzdelávaní pod 



2016 Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami (ADEVEC) 

2014 Zážitkové učenie  v hudobnej výchove v predprimárnom 

vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na základnej umeleckej 

škole (MPC) 

Zamestnanie:  

2010 - súčasnosť Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 

Bratislava 

    učiteľka hudby – hudobná náuka, hra na violončelo 

od 9.2010   vedúca elokovaného pracoviska v Záhorskej Bystrici 

od 9.2012   koordinátorka tvorby Školského vzdelávacieho programu 

2001 – 2010   Tatrabanka a.s. 

2006 – 2010   asistentka relation ship managera veľkých firemných   klientov  

 

2002 – 2003  supervízor služby Dialóg 

2001 – 2002   operátorka služby Dialóg 

1994 – 2001    Základná umelecká škola, Karloveská 32, Bratislava 

    učiteľka hudby – hra na violončelo, kontrabas 

iné:  

od 21.3.2018 tajomníčka Asociácie základných umeleckých škôl Slovenskej 

republiky „ EMU-Slovakia“ 

od 1.1.2019 člen kultúrnej komisie v MČ v Záhorskej Bystrici 

Jazykové znalosti: 

nemecký jazyk aktívne 

anglický jazyk pasívne 

ruský jazyk pasívne 

Ďalšie zručnosti: 

Microsoft Excel  expert 

Microsoft PowerPoint   expert 

Microsoft Word  expert 

Vodičské oprávnenie skupiny B 



Záľuby:  umenie, cestovanie, šport 


