
        ŽIVOTOPIS 

 

 

Priezvisko/meno/titul: Zelená Marta, PhDr. 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI: 

 

2009 - doteraz  Jazyková škola Poprad – učiteľka jazyka nemeckého 

    Riaditeľka  Jazykovej školy v Poprade 

 

2004 - 2009   Jazyková škola Poprad – učiteľka jazyka nemeckého 

    Zástupkyňa riaditeľky Jazykovej školy v Poprade 

 

1992 – 2004   Jazyková škola Poprad – učiteľka jazyka nemeckého 

 

1983 – 1992   Stredné odborné učilište služieb SZVD Poprad 

    Učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov jazyk ruský, 

    psychológia, jazyk nemecký; výchovná poradkyňa  

VZDELANIE: 

 

1974 – 1978   Gymnázium Levoča 

 

1978 – 1983   Filozofická fakulta UPJŠ Prešov (ter. Prešovská univerzita) 

    Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov 

    Kombinácia: ruský jazyk a literatúra- psychológia 

 

1984    Inštitút A.S. Puškina v Moskve – postgraduálne štúdium 

                 externé 

 

1990 – 1994   Filozofická fakulta UPJŠ Prešov (ter. Prešovská univerzita) 

    Rozširujúce štúdium uznané ako náhrada I. atestácie 

    Predmet: nemecký jazyk a literatúra 

 

2006 – 2007   Metodicko-pedagogické centrum v  Prešove 

Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov  

 

2014  Škola plus.r.o- Moderný školský manažment v riadiacej 

práci školy a školského zariadenia 

                                                Funkčné inovačné štúdium 

 

2016    Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 

2. atestačná skúška, atestačná práca s názvom: „Literárny 

text   a produktívne jazykové zručnosti pri príprave na 

všeobecnú štátnu jazykovú skúšku“ 

 

 



KURZY: 

 

1992    Goetheho Inštitút   v Mannheime v SRN (dvojmesačný jazykový pobyt) 

 

1996-1997   Vzdelávanie multiplikátorov  pri KulturKontakt Austria 

    so zameraním na vyučovanie jazyka nemeckého 

v oblasti hospodárstva a turizmu 

 

1999    Robert Bosch- Stiftung – Univerzita Tübingen  v SRN 

    Metodika vyučovania jazyka nemeckého (mesačný kurz) 

 

2013 Metodický kurz: „Kreatívne metódy vo vyučovaní cudzích 

jazykov“ – Verein für Weiterbildung, Hamburg, SRN 

 

 MPC Prešov – Aktualizačné vzdelávanie: „Zvládanie 

záťaží v školskom prostredí-rozvoj relaxačných zručností 

pedagogického zamestnanca“ 

 

2015 Metodický kurz: „Tréning metód vo vyučovaní nemčiny 

ako cudzieho jazyka“ – Inštitút pre medzinárodnú 

komunikáciu, Düsseldorf, SRN  

 

2016 NSS-Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl. 

Žilinská univerzita v Žiline, Aktualizačné vzdelávanie:  

            „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“ 

 

2017 Inštitút pre kultúru a jazyk pri Spolkovom ministerstve 

Rakúska pre vzdelávanie, metodický kurz pre vyučovanie 

reálií: „Wiener Facetten“ 

 

2019 Medzinárodný inštitút ruského jazyka DURBEN 

 Lotyšsko, Riga 

 Metodický kurz ruského jazyka ako cudzieho jazyka 

 

 

JAZYKOVÉ A INÉ SCHOPNOSTI 

 

Nemecký jazyk   Štátna záverečná skúška  

Ruský jazyk  Štátna záverečná skúška 

Anglický jazyk Osvedčenie o absolvovaní základného kurzu jazykovej školy 

 

Počítačové znalosti: MS Word, MS Power Point, Internet, MS Excel (základy) 

 

 

 

 


