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PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Od 5.1./2018 – 11.8./2020 ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO RIADITEĽA, IUVENTA – Slovenský
Inštitút mládeže
- realizácia výskumov, analýz, prognóz, stratégií a koncepčných materiálov v oblasti
politiky mládeže,
- zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce.
1.3./2017 – 4.1./2018 GENERÁLNA RIADITEĽKA, IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže
Organizácia a riadenie IUVENTY:
- Národnej agentúry Erasmus + pre mládež a šport,
- Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží,
- Odboru podpory práce s mládežou,
- Referátu ľudsko-právnej výchovy a prevencie extrémizmu,
- Odboru vnútornej správy - zabezpečenie starostlivosti o majetok štátu v správe
IUVENTY,
- Odboru ekonomiky a rozpočtu.
Názov a adresa zamestnávateľa: IUVENTA – Slovenský Inštitút mládeže, Karloveská 64, 842
58 Bratislava

9/2011 – 28. 2./2017 VÝSKUMNÝ ZAMESTNANEC, Metodicko-pedagogické centrum
tvorba koncepčných a analytických materiálov v oblasti profesijného rozvoja
pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
spolupráca na výskumnej činnosti,
koordinácia medzinárodnej spolupráce a EÚ projektov,
oponent atestačných prác,
publikačná činnosť.
06/2013 – 12/2015 člen hlavnej odbornej pracovnej skupiny v národnom projekte
Metodicko-pedagogického centra „Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre
zvyšovanie mediálnej gramotnosti a formovanie hodnotového systému). Projekt bol
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
manažment a koordinácia odbornej pracovnej skupiny pre Centrá voľného času,
špecifikácia obsahov vzdelávania a spolupráca na odborných analýzach,
tvorba obsahových zadaní pre Edukačné balíčky - interaktívne digitálne pomôcky
a audiovizuálne diela pre pedagogických a odborných zamestnancov,
tvorba metodík,
prezentácie a výstupy na video-seminároch a konferenciách,
facilitácia workshopov,
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príprava a oponovanie príspevkov odbornej konferencie,
publikačná činnosť,
lektorovanie akreditovaného vzdelávacieho programu Aktivizujúce metódy vo
výchove neformálnymi vzdelávacími metódami,
lektorovanie multiplikátorov vzdelávacieho programu.

Názov a adresa zamestnávateľa: Metodicko-pedagogické centrum, Generálne riaditeľstvo,
Odbor koncepcii, analýz a edičnej činnosti, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

09/2014 – 2017 VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG,
vzdelávacia činnosť, vedenie a oponentúra Bc. A MGR. záverečných prác.
Názov a adresa zamestnávateľa: Trnavská Univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra
školskej pedagogiky.

2015 – spolutvorca Štátneho vzdelávacieho programu pre Materské školy v rámci
národného projektu Štátneho pedagogického ústavu „Rozvíjanie profesijných kompetencií
učiteľov materských, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy
systému základného vzdelávania“.
garant a vypracovanie adaptácií výkonových štandardov oblasti Umenie a kultúra,
výtvarná výchova,
lektorská činnosť a publikačná činnosť.
Názov a adresa zamestnávateľa: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava
Od 10/2005 – 08/2010 Denný doktorand na katedre výtvarnej výchovy.
vedecká a výskumná činnosť, lektorovanie prednášok, seminárov a praktických
cvičení.
Názov a adresa zamestnávateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Račianska 59, 813 34 Bratislava (Slovensko)

Od 03/2004 – 06/2006 Učiteľ všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
vyučovanie predmetov výtvarná príprava, figurálna kresba, dejiny umenia, estetika,
anglický jazyk, anglická konverzácia
Názov a adresa zamestnávateľa: Združená Stredná škola Scénického Výtvarníctva, Sklenárova
7, Bratislava
Od 08/2003 – 01/2004 Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov roč. 5.-9. ZŠ
vyučovanie predmetov výtvarná výchova, etická a občianska výchova
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Ružová dolina 29, Bratislava (Slovensko)
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Od 2001 – 12/2007 Učiteľ výtvarnej výchovy - I a II stupeň ZUŠ
výučba výtvarnej výchovy, organizovanie výstav a workshopov pre deti, vedenie a
riadenie pedagógov.
Názov a adresa zamestnávateľa: Súkromnej základná umelecká škola – Neméthyová Zdena,
Krížna 28, 81107 Bratislava

VZDELÁVANIE
10/2005 – 08/2010 „philosophiae doctor“/PhD.
1. 1. 5 Predškolská a elementárna pedagogika
1.1.10 Odborová didaktika. Teória edukácie vo vizuálnom umení - Filozofické a estetické
prúdy 20. a 21. Storočia, Teória výtvarnej výchovy, Korelatívny výskum v pedagogike,
Galerijná a múzejná pedagogika.
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Komenského
v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava

2006 „doktor pedagogiky“/PaedDr.,
učiteľstvo odborných predmetov, špecializácia: výtvarná výchova
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Komenského
v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Račianska 59, 813 34 Bratislava
1998 – 2003 „Mgr“.
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: výtvarná výchova – občianska
výchova – etická výchova.
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Univerzita Komenského v
Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Račianska 59, 813 34 Bratislava
JAZYKY/ÚROVEŇ: anglický jazyk: C1 (slovom aj písmom) a nemecký jazyk: A1
DIGITÁLNE ZRUČNOSTI - Microsoft Office ™ (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) pokročilý
užívateľ.
ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI
Manažérske zručnosti - manažment priamo-riadenej organizácie MŠVVaŠ SR (60 ľudí),
koordinácia 60 ľudí v rámci medzinárodného projektu.
Projektový manažment a koordinácia projektov medzinárodnej spolupráce
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Projekty financované zo štrukturálnych fondov, H 2020, Erasmus+.
Líder pracovnej skupiny v manažmente medzinárodného výskumného projektu v rámci siete
COST (CA 18213) „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs
social exclusion“, financovaného cez Horizont 2020.
Skúsenosti s hodnotením grantov a dotácií.
Koordinácia a zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce
Rokovania v zahraničí (Rada EÚ, Európska komisia, OECD, Ministerstva školstva Kórejská
republika a iné). Facilitácia projektových stretnutí v zahraničí. Organizácia prijatia
zahraničných delegácií a medzinárodných školení. Koordinácia medzinárodnej spolupráce
a projektov.
Konferencie a odborné semináre - príprava programov viacerých konferencií, podujatí,
workshopov, vrátane svojich odborných vstupov.
KOMUNIKAČNÉ A INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI
Prezentačné a lektorské zručnosti
Komunikatívnosť, prezentačné zručnosti, facilitačné a lektorské schopnosti (metódy
neformálneho vzdelávania). Skúsenosti s tlmočením a prezentovaním v AJ.
Tímová práca, schopnosť riešiť konflikty – schopnosť robiť rýchle rozhodnutia a riešiť
krízové situácie, analytické myslenie.
Publikačná činnosť – týkajúca sa problematiky formálneho a neformálneho vzdelávania,
vizuálneho umenia, výtvarnej a galerijnej pedagogiky.
Prekladateľská činnosť/tlmočenie AJ.
Členka viacerých expertných pracovných skupín - napr. k príprave Stratégie pre mládež a
Stratégie k Agende 2030, Národnej pracovnej skupine pre EÚ dialóg mladých v SR, Expertnej
pracovnej skupine na prevenciu kriminality detí a mládeže. Členka komisií: dotačnej schémy
MŠVVaŠ SR, Programy PRE MLÁDEŽ na roky 2014 – 2020, grantovej schémy Erasmus+ pre
oblasť mládeže a športu, monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje,
MPSVR SR.
Umelecké zručnosti - maľba

V Bratislave, dňa 3.12.2020

PaedDr. Alena Minns, PhD.,
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