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Osobné údaje 

 

 

Priezvisko / Meno titul 
 

CHLÁDECKÁ, Janka  PaedDr., PhD. 

Adresa Čerešňová 2, 900 25 Chorvátsky Grob. Slovenská republika 

Telefón(y) +421 905 744 251 

E-mail(y) janka.chladecka@gmail.com 

Štátna príslušnosť Slovenská republika 

Dátum narodenia 22.08.1962 

Pohlavie žena 

Zamestnanie riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzita Komenského, 
Bratislava a vysokoškolská učiteľka Fakulty manažmentu a Fakulty 
Farmácie UK v Bratislave 

 
Prax 

(posledných 5 rokov) 

 

Od - do 01.05.2012 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie riaditeľka CĎV UK a lektorka, vysokoškolská učiteľka (pracovná 
zmluva UK v Bratislave č. OS-11/2011-pers.) 

Názov a adresa zamestnávateľa Univerzita Komenského centrum ďalšieho vzdelávania, Odbojárov 
10, Bratislava 

Od - do 01. 02. 2010  = 30.04.2012 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie projektová manažérka a lektorka CĎV UK 

Názov a adresa zamestnávateľa Univerzita Komenského centrum ďalšieho vzdelávania, Odbojárov 
10, Bratislava 

Od - do  október 2010 – január 2011 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie MPC Bratislava, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie 

Od - do január 2009 – september 2010   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie MPC Bratislava, riaditeľka odboru 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

január 2008 – december 2008 
MPC Bratislava, riaditeľka pracoviska 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

január 2007 – december 2007 
MPC Bratislava, vedúca oddelenia 

Názov a adresa zamestnávateľa Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova 4,  Bratislava 

 
Vzdelávanie a príprava 

 

 

Od - do   2012 dizertačná skúška, KU Ružomberok - Sociálna komunikácia  
  školy a rodiny ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, študijný    
  odbor Sociálna práca, študijný program Sociálna práca)   

Od- do   2008 rigorózna skúška KU Ružomberok - Úloha rodiny a školy pri    
  výchove a vzdelávaní, študijný odbor Učiteľstvo pre 2. a 3. stupeň  
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Od - do   1986 – 1991 VŠ PF Banská Bystrica,  
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov   

Názov získanej kvalifikácie učiteľstvo pre školy II. cyklu 

Hlavné predmety / profesijné 
zručnosti 

ruský jazyk, psychológia a pedagogika  

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Pedagogická fakulta Banská Bystrica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

vysokoškolské 3. stupňa, ISCED 6 

Ďalšie vzdelávanie   2006 
  2. kvalifikačná skúška 
  2001 – 2003 
  Expert na riešenie konfliktov, MPC Bratislava a Rakúsky vzdelávací 
  inštitút 
  2000 -  2002      
  Manažment procesu MPC Bratislava a Rakúsky vzdelávací inštitút 
  2000 – 2001     
1. kvalifikačná skúška 

  Lektorské zručnosti MPC Bratislava 
  1998 – 2000 
  Manažment školstva a školy UMB Banská Bystrica 
  1993 – 1995 
  Etická výchova MC Banská Bystrica 
 

Osobná spôsobilosť 
 

 

Materinský jazyk slovenčina 

Ďalšie jazyky a sebahodnotenie 
podľa Europskej úrovne 

ruský jazyk A1, anglický jazyk B2, český jazyk A1, poľský jazyk 
B2 

Sociálne zručnosti a kompetencie - tvorca a garant niekoľkých programov kontinuálneho 
vzdelávania pre MPC i pre UK v BA, 

- schopnosť pracovať v tíme –  riadiace schopnosti,   
- dobré komunikačné zručnosti získané pedagogickou praxou, 
- predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády    

v cudzom jazyku,  
- predsedníčka pracovnej skupiny na prípravu novej formy    

maturity, 
- konferencie a semináre, 
- dobrá schopnosť adaptovať sa na multikulturálne prostredie 

získaná pracovnými skúsenosťami, 
- lektorská činnosť, 
- koncepčná činnosť pri tvorbe nových vzdelávacích programov. 

Počítačové zručnosti a kompetencie   Microsoft Office, Internet, Outlook Expres, Power Point, Excel 

Umelecké zručnosti a kompetencie tanec, hudba, literatúra, zumba, golf, badminton 

Ďalšie zručnosti a kompetencie držiteľka oprávnenia pre hru na golfových ihriskách, prednášková 
činnosť, lektorské zručnosti a koncepčná činnosť na tvorbe 
vzdelávacích programov   

Vodičský(é) preukaz(y) vodičský preukaz skupiny B 

Doplňujúce informácie od 2009 medzinárodná inštruktorka Zumby (ZIN), 

 členka výkonného výboru SAACV 

 


