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PRACOVNÁ PRAX: od 1. 3. 2009: ZUŠ Miloša Ruppeldta, riaditeľka ZUŠ 
 

• riadenie ZUŠ 

• koordinovanie a organizovanie umeleckých aktivít ZUŠ: 

verejné koncerty školy, odborné semináre, súťaž „Dni Miloša Ruppeldta“ 

– 10 ročníkov, festival „Dni Miloša Ruppeldta“ – 4 ročníky, cezhraničná 

spolupráca s umeleckými školami 

 

  8. 9. 2008 – 1. 3. 2009: ZUŠ Miloša Ruppeldta,  poverená vedením  ZUŠ 

 

 

 

• riadenie ZUŠ 

• organizovanie interných a externých umeleckých aktivít ZUŠ 

• príprava a spustenie webovej stránky školy 

• koordinácia a organizovanie osláv 90. a 95. výročia vzniku hudobnej 

školy 

 

 1. 9. 2007 – 7. 9. 2008: ZUŠ Miloša Ruppeldta, zástupkyňa riaditeľa ZUŠ 

 

• riadenie a dohľad pri riadení  interných a externých umeleckých aktivít 

• koordinácia  výchovno – vzdelávacieho  procesu v jednotlivých 

oddeleniach 

  

 od  5. 9. 1994: ZUŠ Miloša Ruppeldta, učiteľka hry na klavíri 

 

• vyučovanie hry na klavíri 

• aktívna účasť na mnohých interpretačných súťažiach so žiakmi 

 

2003 – 2005: Základná škola Mudroňova 83, Bratislava 

 

• učiteľka predmetu Hudobná výchova 

 

2006 – 2007: Základná škola Dubová 1, Bratislava 

 

• učiteľka predmetu Hudobná výchova 

 



VZDELANIE: 1990 - 1995: HTF VŠMU, Zochova 1, Bratislava 

• hudobné umenie, Štátna skúška a vysvedčenie o pedagogickej 

spôsobilosti, získanie titulu Mgr. art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIADIACA PRAX: 

1984 - 1990: Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava 

• hudobný odbor, absolutórium 

 2000 – 2001; 2002 – 2003: Štátna jazyková škola, Palisády 38 

• osvedčenie znalosti anglického jazyka 

 2005 – 2007: Metodicko – pedagogické centrum , Bratislava 

• osvedčenia o spôsobilosti pre  prácu s počítačom 

 2008 - 2010:   Metodicko – pedagogické centrum , Bratislava 

• Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov  

2015 - 2016: Metodicko – pedagogické centrum , Bratislava 

• osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania s názvom: Asertívna 

komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 

• osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania s názvom: Tvorba 

a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-

tvorivých schopností žiakov základnej umeleckej školy a základnej školy 

2017 – 2018: Metodicko – pedagogické centrum , Bratislava 

• Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických 

zamestnancov 

 

• od 1. 3. 2009 riaditeľka ZUŠ 

• od 8. 9. 2008: poverená vedením ZUŠ 

• od 5. 9. 2007: zástupkyňa ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

SCHOPNOSTI: 

• od 1. 3. 2006 – 30. 6. 2007: 

poverenie riaditeľa pre organizovanie a riadenie klávesového 

oddelenia ZUŠ M. Ruppeldta 

• od 1. 2. 2005:  

riadenie a organizovanie interpretačných seminárov     klávesového 

oddelenia ZUŠ M. Ruppeldta 

 

• nemecký jazyk - aktívne 

• anglický jazyk - pasívne 

• práca s PC , priebežné vzdelávanie 

• komunikatívnosť, reprezentačné schopnosti, kreativita  

 



ZÁUJMY: • návštevy koncertov, aktívne sledovanie slovenského a svetového 

hudobného života 

• odborná a umelecká literatúra 

 

 

 

 

 

 

 


