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Životopis 

 

  

  

Osobné údaje  

Priezvisko/ Meno Mgr. art. Diana Višacká 

Adresa Beňadická 8, 85106 Bratislava 

Telefón +421 903 194 332 

E-mail visacka.diana@gmail.com 
  

  

Vzdelanie   
  

Obdobie 1997 - 2001  

Získaná kvalifikácia Titul Magister umenia – ukončený diplomom s vyznamenaním 

Študijný odbor / špecializácia Tanečné umenie - Pedagogika tanca pre ZUŠ 

Názov univerzity / Fakulta Vysoká škola múzických umení, Hudobno-tanečná fakulta, Bratislava 

 

Obdobie 

Názov strednej školy 

 

1993 - 1997 
  Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Šamorín 

  

Prax  

Názov zamestnávateľa 

Obdobie 

Pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základná umelecká škola Františka Oswalda 

06/2021 – menovaná na dobu určitú 

Riaditeľka ZUŠ  

 

- Zodpovednosť za riadenie školy  

- Riadenie a kontrolovanie výchovno–vzdelávacej činnosti v škole a zodpovednosť za jej 

výsledky 

- Zodpovednosť za pedagogickú a odbornú úroveň práce v škole 

- Riadenie a kontroling práce zamestnancov v súlade so všeobecne záväznými dokumentmi 

školy 

- Hodnotenie práce zamestnancov 

- Zodpovednosť za ďalšie vzdelávanie a rozvoj zamestnancov 

- Zvolávanie, riadenie a vedenie pedagogickej rady, formulovanie záverov z jej rokovaní 

- Pracovné zmluvy, dohody, dodatky, ukončenia, porušenia prac. disciplíny 

- Výberové konania 

- Tvorba a zostavovanie smerníc, metodických postupov, plánov práce, vnútorného poriadku 

školy, pracovného poriadku školy, školského vzdelávacieho programu 

- Tvorba rozpočtu 

- Dohľad nad účelným využívaním finančných prostriedkov 

- Zodpovednosť za primerané materiálno – technické podmienky školy 

- Reporting, štatistické zisťovania a komunikácia so zriaďovateľom 

- Komunikácia s odbormi – kolektívne zmluvy 

 

Názov zamestnávateľa 

Obdobie 

Pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

 

Základná umelecká škola Františka Oswalda 

02/2012 – 05/2021 

Zástupkyňa riaditeľa pre kolektívne  formy vyučovania 

- Zodpovednosť za pedagogickú, odbornú a umeleckú úroveň vo zverenom úseku 

- Plnenie úloh pedagogicko-organizačného charakteru 
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- Príprava podkladov k analýzam výchovno-vzdelávacieho procesu 

- Príprava, tvorba a uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu 

- Vedenie evidencie školskej koncertnej činnosti a mimoškolských aktivít 

- Spracúvanie podkladov k mzdovej agende (evidencia nadpočetných hodín, evidencia náhradného 

voľna, dochádza, plán dovoleniek evidencia stravných lístkov, sociálny fond) 

- Spracúvanie štatistík, výkazov 

- Spracúvanie rozvrhov hodín pedagogických zamestnancov, evidencia pracovného času 

- Kontrola triednej dokumentácie, hospitačná činnosť 

- Spolupráca pri  zavádzaní nových interných predpisov, príprava podkladov smerníc 

- Personálna agenda – zaškolenie, uvádzanie – adaptácia nových zamestnancov, podieľanie sa na 

záležitostiach kariérneho rozvoja zamestnancov 

- Koučing podriadených zamestnancov (vedúcich predmetových komisií) 

- Web editor 

- Správa obsahu AsC agendy 

 

Názov zamestnávateľa 

Obdobie 

Pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosti 

 

 

 

 

 

 

Názov zamestnávateľa 

Obdobie 

Pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosti 

 

 

 

 

 

 

Odborné znalosti a zručnosti 
 

Jazykové znalosti 

Základná umelecká škola Františka Oswalda 

09/2002 – 01/2012 

Vedúca predmetovej komisie tanečného odboru 

- Zodpovednosť za pedagogickú, odbornú a umeleckú úroveň vo zverenom úseku 

- Plnenie úloh pedagogicko-organizačného charakteru 

- Príprava podkladov k analýzam výchovno-vzdelávacieho procesu (Správa predmetovej komisie 

o výchovno-vzdelávacej činnosti a aktivitách tanečného odboru v sledovanom období) 

- Organizácia  školských a mimoškolských vystúpení, akcií tanečného odboru 

- Koučing podriadených zamestnancov (učitelia, korepetítori) 

 

Základná umelecká škola Františka Oswalda 

09/2001 – 08/2002 

 Učiteľka 

- Vykonávanie pedagogickej činnosti v súlade so schválenými všeobecne záväznými predpismi a 

dokumentmi (učebný pán, učebné osnovy, metodicko-pedagogické pokyny) 

- Medziodborová spolupráca 

- Vedenie triednej dokumentácie 

- Sledovanie a rozvíjanie úrovne talentu, schopností, zručností žiakov 

- Komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov 

 

 

 

 

  

Anglický jazyk 
 Nemecký jazyk 

Maďarský jazyk 
 

Mierne pokročilý 
Pokročilý 
Pokročilý 

  

 Odborné  
zručnosti  

Vedenie výberových konaní 

Príprava pracovno-právnych dokumentov 
Príprava rozpočtu organizácie 
Správa a dopĺňanie webovej stránky školy 
Implementácia a správa obsahu AsC agendy 

 
  

Počítačové zručnosti  OS Windows - pokročilý 

MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet – pokročilý 

Vismo – pokročilý – správa obsahu 

AsC agenda (Edupage) - pokročilý 
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               V Bratislave dňa 07.04.2022                                                                                                        .......................................................... 
                                                                                                                                                                                    Diana Višacká 

Organizačné zručnosti  Organizácia a spolupodieľanie sa na koncertnej činnosti: 

Jarný koncert  

Soirée bratislavských organistov 

Vystúpenia tanečného odboru v DK Zrkadlový háj 

Vystúpenia literárno-dramatického odboru v DK Zrkadlový háj 

Galavečer k 70. výročiu ZUŠ 

Dni Bratislavy – Námestie detí 

Dni Petržalky – Detská scéna 

Spoločné vystúpenie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a talentovaných žiakov ZUŠ 

z Bratislavského kraja 

 
  

Interpersonálne a sociálne zručnosti  Schopnosť  motivovať  ľudí, dobré  komunikačné, prezentačné a  organizačné  schopnosti, 

flexibilita, cieľavedomosť, samostatnosť, zodpovednosť, orientácia na výsledky, analytické 

myslenie, tímová práca   
  

Školenia a certifikáty 
 
 
 
 

                              
 
 
 
Vodičský preukaz 

 
 

Doplňujúce informácie 
 
 
 
 
 

 

Aktualizačné vzdelávanie – Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 

Aktualizačné vzdelávanie – Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných 
zamestnancov 
Aktualizačné vzdelávanie – Multimediálne tabletové zariadenia v škole 
Aktualizačné vzdelávanie – Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie 
v oblasti tvorby interaktívnych foriem učebného materiálu 
MPC – Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre Základné umelecké školy 
MPC – Funkčné vzdelávanie – Riadenie školy a školského zariadenia 

 

 

sk. AM, B  

 

Vydatá 

 


