
Profesijný životopis  

 
  

Osobné údaje  
  

Priezvisko / Meno   Hulenová, Monika 
  

Telefón 02/44250803   
  

E-mail    riaditel@zakasarnou.sk 
  

Štátna príslušnosť Slovenská Republika 
  

Pohlavie 
 

Žena 

                                  Odborná prax 
 

 

                                             Od – do Od novembra 2017 - súčasnosť 
           Zamestnanie alebo pracovné  
                                         zaradenie 
      Hlavné činnosti a zodpovednosť 
      Názov a adresa zamestnávateľa 
               Druh práce alebo odvetvie  
                                   hospodárstva 
 

   riaditeľka školy 
 
   Riadenie materskej a základnej školy a činnosti s tým spojené 
   Základná škola s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava, Slovenská Republika 
   Školstvo 

                                             Od – do    Od septembra 2017 do októbra 2017 
           Zamestnanie alebo pracovné  
                                         zaradenie 
      Hlavné činnosti a zodpovednosť 
      Názov a adresa zamestnávateľa 
               Druh práce alebo odvetvie  
                                   hospodárstva 

   Zástupkyňa riaditeľa školy  
 
   Pedagogický zástupca riaditeľa pre I. stupeň ZŠ 
   Základná škola s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava, Slovenská Republika 
   Školstvo 

                                               
Od – do Od septembra 1997 do augusta 2017 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

Učiteľka anglického jazyka na základnej škole, vedúca Predmetovej komisie anglického jazyka ZŠ 
s MŠ Za kasárňou, vedúca Metodického združenia predmetovej komisie anglického jazyka MČ 
Bratislava – Nové Mesto 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Vyučovanie anglického jazyka, metodická a riadiaca činnosť 
Názov a adresa zamestnávateľa Základná škola s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava, Slovenská Republika 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 

Školstvo 

Od – do Od októbra 1996 do augusta 1997 
Zamestnanie alebo pracovné 

zaradenie 
         Hlavné činnosti a zodpovednosť 
         Názov a adresa zamestnávateľa 
                  Druh práce alebo odvetvie  
                                      hospodárstva 
 

Vychovávateľka v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava 
 
Výchovno-vzdelávacia činnosť 
Základná škola s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava, Slovenská Republika 
školstvo 

                   Vzdelávanie a príprava 
 
                                             Od – do 
               Názov získanej kvalifikácie 
              Hlavné predmety/profesijné 
                                           zručnosti 
                   Názov a typ organizácie  

 poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

 
 
Od apríla 2018 do júna  2018 
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania 
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 
 
Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29, 080 01 Prešov 
 



 
                                               Od – do 
                 Názov získanej kvalifikácie 
                Hlavné predmety/profesijné 
                                             zručnosti 
                      Názov a typ organizácie 
   poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 
 
                                               Od – do 
                 Názov získanej kvalifikácie 
                Hlavné predmety/profesijné 
                                             zručnosti 
                      Názov a typ organizácie 
  poskytujúcej vzdelávanie a prípravu  
                 

                                             Od – do 
               Názov získanej kvalifikácie 
              Hlavné predmety/profesijné 
                                           zručnosti  
                   Názov a typ organizácie 
Poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 
                             
                                             Od – do 
               Názov získanej kvalifikácie 
             Hlavné predmety/profesijné  
                                           zručnosti 
                   Názov a typ organizácie 
Poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 
 

 
Od marca 2018 do mája 2018 
Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania 
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 
 
Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29, 080 01 Prešov 
 
 
Od februára 2018 do apríla 2018 
Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania 
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 
 
Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29, 080 01 Prešov 
 
 

   Od septembra 2014 do septembra 2015 
   Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania 
   Riadenie školy a školského zariadenia 

 
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10/a 
 
 
Od septembra 2008 do septembra 2009 
Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške (2. atestácia) 
Rozvíjanie tvorivého myslenia žiakov vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ 
 
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, Ševčenkova 11 

Od – do Od januára 2007 do marca 2008 
Názov získanej kvalifikácie Doktor pedagogiky, PaedDr. 

Hlavné predmety / profesijné 
zručnosti 

Elementárna pedagogika, všeobecná a vývinová psychológia, socio-kognitívny vývin osobnosti 

Názov a typ organizácie 
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Račianska 59 
SK-813 34 Bratislava 

 
                                             Od – do 
               Názov získanej kvalifikácie 
            Hlavné predmety/profesijné 
                                           zručnosti 
                   Názov a typ organizácie 
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 
                 

 
  Od septembra 2004 – februára 2005 
  Osvedčenie o 1. kvalifikačnej skúške (1. atestácia) 
  Inovačný prístup k necvičiacim žiakom na I. stupni ZŠ 
 
  Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, Ševčenkova 11 

Od – do Od septembra 2000 do mája 2004 
Názov získanej kvalifikácie Magister pedagogiky, Mgr. 

Hlavné predmety / profesijné 
zručnosti 

Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 

Názov a typ organizácie 
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
Račianska 59 
SK-813 34 Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 
                                               Od – do 
                  Názov získanej kvalifikácie 
                 Hlavné predmety/profesijné 
                                              zručnosti 
                       Názov a typ organizácie  
     poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

ISCED 5 
 
 
Od apríla 2002 do júna 2002 
Štátna jazyková skúška 
Anglická jazyk 
 
Štátna jazyková škola v Bratislave, Palisády 38 

  
Od – do Od septembra 1995 do júna 1997 

Názov získanej kvalifikácie    Vyššie odborné vzdelanie 
Hlavné predmety / profesijné 

zručnosti 
   Špeciálna pedagogika so zameraním na surdopédiu a logopédiu 



  
Od – do Od septembra 1991 do júna 1995 

Názov získanej kvalifikácie Maturita 
Hlavné predmety / profesijné 

zručnosti 
Pedagogika, psychológia, biológia, dejiny výtvarného umenia 

Názov a typ organizácie 
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu 

Stredná pedagogická škola Ladislava Novomeského Modra 

 
 

Osobná spôsobilosť 

 

  
Materinský  jazyk Slovenčina 

  
Ďalšie  jazyky  

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

  Počúvanie Čítanie Ústna 
interakcia 

Samostatný 
ústny prejav 

 

Angličtina  C
1 

Skúsený 
používateľ 

C
1 

Skúsený 
používateľ 

C
1 

Skúsený 
používateľ 

C
1 

Skúsený 
používateľ 

C
1 

Skúsený 
používateľ 

Španielčina  A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
1 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
1 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

Ruština  A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

A
2 

Používateľ 
základného 

jazyka 

                                            
Sociálne zručnosti a kompetencie - tímový duch;  

- schopnosť adaptovať sa na multikultúrne prostredie získaná pracovnými skúsenosťami pri 
práci na medzinárodných projektoch;  

- dobré komunikačné zručnosti 
- vnímavosť, empatia, schopnosť pracovať s ľuďmi; 

  
Organizačné zručnosti 

a kompetencie 
- riadenie a zodpovednosť za viac ako 100 členný tím zložený z pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov materskej a základnej školy; 
- organizačné zabezpečenie celého školského roka spolu s organizovaním každoročných 

celoškolských aktivít, akými sú školský ples, food festival, vianočné akadémie žiakov, 
prednášky a vzdelávania pre pedagógov a rodičov žiakov a iné; 

- podieľanie sa na zakladaní a riadení jazykovej školy a výučby v jazykových kurzoch; 
- každoročné organizačné zabezpečenie medzinárodných Cambridgeských skúšok pre žiakov 

ZŠ Za kasárňou; 
- participovanie na medzinárodných projektoch EÚ Socrates, Comenius, Erasmus + 

  
Počítačové zručnosti a kompetencie Dobrá znalosť nástrojov MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), nástrojov Office 365 
  

Umelecké zručnosti a kompetencie Hra na flautu, základy hry na klavíri a gitare, spev, tanec 
  

Ďalšie zručnosti a kompetencie Šport – horská cyklistika, plávanie, lyžovanie, beh na lyžiach, tréner jumpingu  
  

Vodičský(é) preukaz(y) Vodičský preukaz kategórie B 

  

Záujmy a voľnočasové aktivity Turistika, šport, cestovanie, literatúra a kinematografia 
  

Doplňujúce informácie - podieľanie sa na vedení, organizovaní a výučbe v jazykových kurzoch od septembra 2010; 
- účasť v celoslovenskom finále  ankety o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý Amos 

2008/2009, 
- mesačná stáž na základnej škole alternatívneho typu  v meste  Karlstadt, Švédsko vo februári 

2002. 
 


