
Profesijný životopis 

 

 

 

 

Meno a priezvisko:     Mgr. Zuzana Horváthová,  

                                       rodená    Demkaninová 

Adresa:      Pod záhradami 36, 841 01  Bratislava 

Dátum a miesto narodenia:    30.04.1970, Bratislava 

     Rodinný stav:          vydatá, dve deti 

Zamestnanie:   ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava 

Telefón:   mobil: 0911 121 733 

email:    zusbatkovaba@gmail.com 

web:    www.zusesuchona.bratislava.sk 

Národnosť:   slovenská 

Štátna príslušnosť:  Slovenská republika 

 

Vzdelanie: 

01.09.2015 – 09.05.2016 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava – prvá atestácia 

01.09.2010 – 30.06.2015  učiteľstvo hudobného umenia – aprobácia hra na priečnej flaute 

    Univerzita Komenského, pedagogická fakulta, Bratislava 

    (2013 ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania - Bc.) 

(2015 ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania – Mgr.) 

01.09.1984 – 30.06.1990  hra na priečnej flaute, Konzervatórium, Bratislava  

 

Iné:  

Štátna skúška zo strojopisu (1989) 

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov (2004) 

Baltík pre začiatočníkov (2006) 

Vzdelávanie v oblasti manažérskych zručnosti – firma Transfer Slovensko (2008) 

Funkčné inovačné vzdelávanie (2012) 

Excel v praxi (2014) 

Zvládanie záťaží v školskom prostredí  - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 

(2015) 

Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní podľa nových pedagogických 

dokumentov (2015) 

Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole (2015) 

Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca (2015) 

Tvorba  a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých schopností 

žiakov základnej umeleckej školy a základnej školy (2015) 

Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov (2015) 

Prvá atestácia podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (2016) 

Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností (2016) 
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Funkčné inovačné vzdelávanie podľa § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch (2018) 

Využitie portfólia v procese sebarozvoja pedagogického zamestnanca (2021)  

 

 

Zamestnanie: 

od 01.07.2009   riaditeľ ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 

 

od 01.08.2001              ako štatutárny zástupca riaditeľa 

    ako učiteľka – hra na dychových nástrojoch 

od 27.08.1990 nepretržite Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava 

 

04.09.1989 – 30.06.1990 ZUŠ Hálkova ul., Bratislava 

 

01.11.1988 – 30.06.1989 ZUŠ Hálkova ul., Bratislava 

 

16.09.1988 - 31.10.1988 lektorka Obkass III, Vajnorská, Bratislava 

 

Iné: 

od 21.03.2018 predseda Asociácie ZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 

od 01.11.2016 – 31.12.2019 členka pracovnej skupiny pre ZUŠ, jazykové školy a zahraničných 

lektorov  Akreditačnej rady Ministerstva školstva SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického 

zamestnanca  a odborného zamestnanca 

                                

Ďalšie skúsenosti a schopnosti: 

 

Počítačové znalosti  Internet (e-mail, webstránka) – expert 

    Microsoft Excel – expert 

    Microsoft PowerPoint – expert 

    Microsoft Word – expert 

 

Vodičský preukaz  sk. B, od roku 1989 

 

Sociálne zručnosti a kompetencie  

Komunikačné zručnosti získané pedagogickou a riadiacou praxou, vysoké pracovné 

nasadenie, zodpovedný prístup k práci. Riadiace schopnosti, flexibilita, organizačné schopnosti,  

umelecké zručnosti a kompetencie vo viacerých druhoch umenia. 

 

 

 


