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Meno a priezvisko
pedagogického
zamestnanca

                               Názov  vzdelávania Kredity Dátum
vydania

osvedčeni
a

Mgr. Ľudmila 
Bedenská

Enviromentálna výchova ako prierezová  téma v materskej škole 6 27.06.2016

Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 01.12.2015

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet
_________________________________________________________
Integrácia didaktických technológií do predškolského kurikula
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako 
príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole

8
_______

15
-----------

      15

25.10.2017
_________
09.04.2018
----------------
29.06.2018

Mgr.Alexandra 
Beňová
Debnárova

Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 15 07.11.2018

Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 23. 5. 2014
Aktivizujúce metódy vo výchove ( ich význam pre formovanie 
hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

24 06.10.2015

Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre 
učiteľov  materských škôl

9 27.04.2016

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 08.06.2017

Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 10.06.2017

Eva Budinská Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 14.04.2014

Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie 
hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

24 06.10.2015

Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 01.12.2015

Enviromentálna výchova ako prierezová  téma v materskej škole 6 27.06.2016

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula

Rozvoj  predčitateľskej  gramotnosti  v predprimárnom vzdelávaní  ako
príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole

15

15

05.04.2018
----------------
29.06.2018

Mgr. Ivana
Čunderlíková

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 02.06.2017

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 22.09.2017

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako 
príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole

15 21.10.2017

Dieťa a hudba.....pohyb a hra 10 12.03.2018

Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 11.04.2013



Mária 
Hrušková

Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 11.04.2013

Mgr.Júlia 
Laktišová

Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 25.03.2014

Digitálne technológie v materskej škole 11 11. 042013

Mgr. Júlia 
Laktišová

Prvá atestačná skúška – Rozvíjanie prosociálneho správania u detí 
predškolského veku

03.11.2017

Mgr. Zuzana 
Muchová

Inovácie v didaktike pre učiteľov 25 30.08.2013

Tanečná príprava 6 05.11.2013

Rozvíjanie bazálnej jazykovej a literárnej gramotnosti detí 
predškolského a mladšieho školského veku

15 26.09.2018

Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách     15 20.03. 2019

Rozvíjanie fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné 
čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého 
ročníka základnej školy

15 03.12.2018

Daniela 
Pištová

Digitálne technológie v materskej škole 11 11.04.2013

Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 01.12.2015

Bc. Dana 
Psotková

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 04.06.2017

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 23.09.2017
Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako 
príprava na rozvoj čitateľskej zručnosti žiakov na základnej škole

15 24.10.2017

Mgr. Daniela 
Rajnohová

Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelaní 15 23.09.2017

Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako 
príprava na rozvoj čitateľských zručnosti  žiakov v základnej škole

15 24.10.2017

Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 09.04.2018

Prírodovedné a technické vzdelávanie v materských školách 15 07.11.2018

Katarína 
Štrbová

Šírenie výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania 8 01.12.2015

Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 10.03. 2016

Prvá atestačná skúška- Rozvoj komunikačných zručností 5-6 ročných 
detí v materskej škole

13.05.2018

Anna Wolfová Informačno – komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov

9 06.06.2013

Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole 7 14.04.2014

Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie 
hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)

24 06.10.2015



Rozvíjanie fonologického uvedomovania ako prípravy na konvenčné 
čítanie s porozumením u detí predškolského veku a žiakov prvého 
ročníka základnej školy

15 03.12.2018

Dieťa a hudba....pohyb a hra 10 13.12.2018

Bc. Janka 
Zimová

Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 20.02.2013

Bc. Janka 
Zimová

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo 
vyučovacom procese

15 24.08.2013

Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 25.09.2013

Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 26.09.2013

Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese 6 15.10.2013


