
MENO A PRIEZVISKO: Mgr. Lucia Juhászová 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 

2015 – SÚČASNOSŤ 

Učiteľka 1. stupňa s 1. atestáciou 

ZŠ s MŠ, Sibírska 39, Bratislava 

• Riadenie metodického tímu: Vedúca metodického združenia - príprava 

a vyhodnotenie ročného plánu, vedenie porád, výber kultúrnych podujatí, 

exkurzií a ich organizačné zabezpečenie, plány aktivít školy a ich 

vyhodnotenie, vedenie tímu, spolupráca s podporným tímom školy, s CPPaP, 

technikom IT, ekonomickým oddelením, vedením školy, nepedagogickými 

zamestnancami, mimoškolskými organizáciami 

• Uvádzajúca pedagogická zamestnankyňa - školenie nových zamestnancov 

na rôznych pozíciách: pedagogický zamestnanec, vychovávateľ, asistent 

učiteľa  

• organizácia súťaží, účasť v komisiách súťaží, nákup počítačovej techniky, 

učebných materiálov pre školu, práca s faktúrami, rozpočtom triedy a školy 

• spolupráca s vydavateľstvom SLOVART pri predaji kníh 

• organizácia besied s autorkami kníh pre deti 

• príprava metodickej práce na tému - Tvorivé písanie 

 

2014 – 2015 

Učiteľka 1. stupňa 

ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava 

 

2014 

Lektorka anglického jazyka 

Let´s play, Bratislava 

 

2012 – 2014 

Učiteľka 1. stupňa 

ZŠ, Karloveská 61, Bratislava 

 

 



2012 

Administratívna pracovníčka 

Poštová banka, a. s., Bratislava 

administratívna podpora pri realizácií projektov banky 

 

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA 

2012 

Magisterský titul 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

• Študijný odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 

 

2019 

2. atestácia 

Metodicko-pedagogické centrum 

Implementácia vybraných inovatívnych metód na zvýšenie čítania s porozumením 

 

2019 

Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 

Interaktívna škola, s. r. o. 

 

2018 

Rozvoj digitálnych zručností pedagogických a odborných zamestnancov 

SOFTIMEX Multimédiá, s. r. o. 

Elektronický formulár vytvorený v prostredí MS WORD 

 

2017 

Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 

Interaktívna škola, s. r. o. 

 

 



2017 

Digitalizácia učebných materiálov 

Interaktívna škola, s. r. o. 

 

2017 

Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-

vzdelávacom procese 

Akadémia vzdelávania 

Dediny a mestá 

 

2015 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 

Metodicko-pedagogické centrum 

  

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI 

MATERINSKÝ JAZYK: slovenčina 

ĎALŠÍ JAZYK: 

Angličtina – B1 

Gréčtina – B1 

 

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI 

Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,  

Microsoft Teams Skype 

 

VODIČSKÝ PREUKAZ 

Vodičský preukaz B 

 

ZÁĽUBY A ZÁUJMY 

Výučba slovenského jazyka a literatúry 

Záujem o slovenskú modernú literatúru 

Tvorivé písanie 



V Bratislave, dňa 26.9.2021                       


