Profesijný životopis

Meno a priezvisko: Dušan Noga
Kontakt: +421 903 889 363
e-mail: d.noga@skolakalina.sk

Vzdelanie:
Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov:
telesná výchova – ruský jazyk
Gymnázium, Ivana Horvátha 12, Bratislava zameranie elektrotechnika
Základná deväťročná škola, Štefana Majora 12 (dnes Ostredkova 12), Bratislava

Zamestnanie:
Obdobie ROKY:

od roku 1997

doteraz.

Názov firmy:
Základná škola, Kalinčiakova 12
Pracovné zaradenie: zástupca riaditeľa školy, od 1.1.1999 riaditeľ školy
Opis pracovnej činnosti: Organizácia a riadenie školy, výchova a vzdelávanie v odbore telesná výchova – ruský
jazyk
Obdobie ROKY od roku 1987 do roku 1995
Názov firmy: Obvodný úrad BA II. Odbor školstva
Pracovné zaradenie: učiteľ telesnej výchovy a ruského jazyka pracovisko ZŠ Kalinčiakova 12, Bratislava
Opis pracovnej činnosti: výchova a vzdelávanie v odbore telesná výchova – ruský jazyk
Kurzy, školenia a skúšky:
V roku 1995
- Postgraduálne doktorandské štúdium, rigorózna skúška 30.11.1995 s výsledkom prospel (štúdium
nedokončené).
V roku 1996
- I. kvalifikačná skúška, ústna skúška a obhajoba záverečnej písomnej práce na tému Intelektualizácia
vyučovacieho procesu a jej vplyv na efektivitu rozvoja pohybových zručností žiakov 5. roč. ZŠ
V roku 2000
- Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov, obhajoba záverečnej práce a záverečný pohovor pred
skúšobnou komisiou
V roku 2010
- Aktualizačné vzdelávanie Snoubordingový inštruktorský kurz rozsah školenie 40 vyučovacích hodín,
záverečná prezentácia
- Aktualizačné vzdelávanie Environmentálna výchova vo vyučovacom procese samovzdelávanie,
záverečná prezentácia pred komisiou
- Aktualizačné vzdelávanie Projektové vyučovanie v edukačnom procese, samovzdelávanie, záverečná
prezentácia pred komisiou
Funkčné inovačné vzdelávanie Inovácie v riadení školy a školského zariadenia, rozsah 60
vyučovacích hodín, záverečná prezentácia a pohovor pred skúšobnou komisiou

- Aktualizačné vzdelávanie, Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích
programov pre učiteľov základných škôl – frekventanti, rozsah 60 vyučovacích hodín, prezentácia
- Aktualizačné vzdelávanie, Učiť moderne, inovatívne, kreatívne, samovzdelávanie, záverečná
prezentácia pred skúšobnou komisiou
- Aktualizačné vzdelávanie, Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní, rozsah 40 vyučovacích hodín
záverečná prezentácia
V roku 2011
- Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných
zamestnancov, rozsah 60 vyučovacích hodín, záverečná prezentácia
- Aktualizačné vzdelávanie, Olympijská výchova v základných a stredných školách, samovzdelávanie,
záverečná prezentácia záverečnej práce Praktické využitie metodických pomôcok v olympijskej
výchove pred skúšobnou komisiou
- Aktualizačné vzdelávanie, Využívanie IKT v práci učiteľa, samovzdelávanie, záverečná prezentácia
pred skúšobnou komisiou
V roku 2014
- II. atestácia, ústna skúška a obhajoba záverečnej písomnej práce na tému Vyučovací predmet
„základy športovej prípravy“ ako prostriedok na zvýšenie záujmu a zefektívnenie predmetu
telesná a športová výchova na ZŠ
V roku 2015
- Aktualizačné vzdelávanie Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe rozsah školenie 40
vyučovacích hodín, záverečná prezentácia
Jazykové znalosti:
Český jazyk – pokročilý
Ruský jazyk – pokročilý, aktívne (štátna záv. skúška)
Francúzsky jazyk – základy

Ostatné zručnosti:
-

Ovládam prácu s počítačom na pokročilej úrovni, pracujem v rôznych programoch Microsoft Office,
aSc agenda, grafických programoch a pod. pracujúcich v operačnom systéme Windows. Využívam
internet, interaktívne technológie.
- Z administratívnych znalostí: čiastočne ovládam ekonomický program „Trimel“ a mzdový „Vema“
používaný na škole, Dokážem zostavovať rozpočet pre rozpočtové a neziskové organizácie. Mám
praktické skúsenosti s legislatívnymi predpismi školstva a neziskových organizácií (hlavne občianskych
združení).
Som komunikatívny, moje komunikačné zručnosti využívam denne v praxi a na rôznych odborných
konferenciách v oblasti telovýchovy a športu a na iných verejných vystúpeniach.
Doplňujúce informácie :
Som vodič, vodičský preukaz B,B1, najazdených cez 350 000 km.
Tréner baseballu III. triedy.
Inštruktor lyžovania, snoubordingu, plávania.
Iné:
Zaujímam sa o športovú problematiku, som dobrovoľným pracovníkom v SOŠV (podpredseda Olympijského
klubu Bratislava, člen SOA ktorá sa stará o vzdelávanie v SOŠV). Pôsobil som v dozornej rade v Spoločnosti
Slovenská olympijská marketingová, a.s..
Pôsobím ako dobrovoľný pracovník v o.z. Slovenskej baseballovej federácii (v súčasnosti prezident SBF) a bol
som tiež medzinárodným komisárom CEB (v Európskej federácii baseballu) do r.2009.
Som členom Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport.
Som členom expertnej pracovnej skupiny pre prípravu projektu testovania žiakov ZŠ k identifikácii športového
talentu.
Pôsobím v komisii pre telesnú výchovu a šport pri ŠPU v Bratislave.
Pracujem ako externý metodik kabinetu telesnej výchovy pre ZŠ v pôsobnosti MČ Bratislava – Nové Mesto

Posudzoval som návrh pedagogického dokumentu z telesnej výchovy pre nižšie sekundárne vzdelávanie –
ISCED 2 (2008)
Pripomienkoval a dopracovával som koncepciu obsahového a výkonového štandardu ŠVP predmetu telesná
a športová výchova v ZŠ (2012)

Publikačná činnosť
PhDr. Milan Mikeš MC Prešov PhDr.Josef Sivák,CSc. Pedagogická fakulta UK Bratislava Paeddr. Viera
Bebčáková,CSc. Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov PhDr. Dušan Noga, ZŠ Bratislava Učebné osnovy
TELESNEJ VÝCHOVY pre 5. až 9. ročník základnej školy
Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97 – 151 s
platnosťou od 1. septembra 1997
Prof. Jaroslav Starší, CSc. PaedDr. Andrej Výboh PhDr. Ivan Frühwald Dušan Noga UČEBNÉ OSNOVY
ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V ĽADOVOM HOKEJI pre športové triedy základných škôl a osemročné
športové gymnáziá, Vydalo MŠ SR pod číslom 382/2003-41 s platnosťou 18.3.2003 Rok 2002
Noga Dušan, Vyučovacie aktivity v predmete "Základy športovej prípravy" s využitím čitateľských
stratégií.
Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe, Vydalo RP MPC Bratislava 2014
Dušan Noga, Mária Roučková, Olympijská výchova v praxi Vydalo RP MPC v Bratislave 2015, ISBN 978-80565-1353-8
Noga Dušan, Vyučovací predmet „Základy športovej prípravy“ ako prostriedok na zvýšenie záujmu
a zefektívnenie predmetu telesná a športová príprava na základnej škole, RP MPC v Bratislave, 2013
atestačná práca k II. atestácii
Noga Dušan, História horolezectva v Bratislave, 1987 diplomová práca

Prehlasujem, že hore uvedené skutočnosti sú pravdivé a doložené vierohodnými dokumentmi.

V Bratislave dňa 21. októbra 2019

Noga Dušan, v. r.

