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OSOBNÉ ÚDAJE 

Meno a priezvisko, tituly: Ján Kamoďa, PaedDr., PhD. 

Adresa: ul. Skalica 99, 981 01 Hnúšťa 

Telefón/e-mail:  +421 919 438 666, jankamoda@gmail.com 

Štátna príslušnosť: SR 

Dátum narodenia: 18.06.1950 

 

ODBORNÁ PRAX 

Doteraz – 2010 

 

Zamestnanie:     odborný asistent, Katedra pedagogiky  

riaditeľ Centra celoživotného vzdelávania  Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  

Hlavné činnosti:    prednášková, výskumná a publikačná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku  

Druh práce:     vysokoškolský učiteľ 

 

2010 – 2007 

 

Zamestnanie:  odborný asistent, Katedra pedagogiky,  

Katedra manažmentu 

Hlavné činnosti:   prednášková, výskumná a publikačná činnosť 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku  

Druh práce:     vysokoškolský učiteľ 

 

2007 

 

Zamestnanie:  vedúci úradu  

Hlavné činnosti:   odborné a metodické riadenie predmetových komisií   

            a výskumnej činnosti  

Názov a adresa zamestnávateľa:  Štátny pedagogický ústav, Bratislava  

Druh práce:     riadenie vo výkone štátnej správy Štátneho  

pedagogického ústavu  

 

 

mailto:jankamoda@gmail.com


2006 – 2000 

 

Zamestnanie:  kvestor 

Hlavné činnosti:   odborné ekonomické riadenie univerzity  

a zodpovednosť za hospodárske riadenie   

Názov a adresa zamestnávateľa:  Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica  

Druh práce:     riadenie univerzity v oblasti hospodárskej činnosti 

 

2000 – 1999 

 

Zamestnanie:  tajomník fakulty   

Hlavné činnosti:   ekonomické riadenie fakulty a zodpovednosť za  

hospodárske riadenie  

Názov a adresa zamestnávateľa:  Ekonomická fakulta, Univerzity Mateja Bela, Banská 

Bystrica 

Druh práce:     ekonomické činnosti  

 

1999 - 1996  

 

Zamestnanie:  odborný asistent, Katedra verejnej ekonomiky    

Hlavné činnosti:   prednášková, publikačná a výskumná činnosť   

Názov a adresa zamestnávateľa:  Ekonomická fakulta, Univerzity Mateja Bela, Banská 

Bystrica 

Druh práce:     vysokoškolský učiteľ  

 

2000 – 1995 

 

Zamestnanie:  vedecko-výskumný pracovník    

Hlavné činnosti:   vedecko-výskumná činnosť v oblasti pedagogiky 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Ústav technológie vzdelávania, Univerzita Konštantína 

Filozofa, Nitra  

Druh práce:     odborná a výskumná činnosť   

 

1995 – 1991 

 

Zamestnanie:  riaditeľ   

Hlavné činnosti: riadenie stredných škôl a zariadení v stredoslovenskom 

kraji  

Názov a adresa zamestnávateľa:  Školská správa II, Banská Bystrica 

Druh práce:     odborné a metodické riadenie  

 

 

 

 



1991 – 1989 

 

Zamestnanie:  vedúci odboru školstva   

Hlavné činnosti: odborné, ekonomické a metodické riadenie     stredných 

škôl a zariadení  

Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredoslovenský krajský národný výbor, Banská Bystrica 

Druh práce:     riadiaca činnosť v oblasti stredných škôl 

 

1989 – 1987 

 

Zamestnanie:  metodik    

Hlavné činnosti:   odborná a metodická pomoc stredným školám  

Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredoslovenský krajský národný výbor, Banská Bystrica 

Druh práce:     odborno-metodické usmerňovanie stredných škôl  

 

1987 – 1984 

 

Zamestnanie:  vedúci 

Hlavné činnosti:   metodické usmerňovanie škôl 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Okresné pedagogické stredisko, Čadca 

Druh práce:     pedagogická, metodická riadiaca činnosť 

 

1984 – 1975 

 

Zamestnanie:  stredoškolský učiteľ  

Hlavné činnosti:   učiteľ matematiky a fyziky  

Názov a adresa zamestnávateľa:  Stredoslovenský krajský národný výbor, Banská Bystrica 

Druh práce:     pedagogická činnosť  

 

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA  

 

2004 – 2002 

 

Názov získanej kvalifikácie:      PhD. 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti:   manažment školstva  

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie  

a prípravu:  Univerzita Mateja Bela,  

Banská Bystrica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 

klasifikácii:       tretí stupeň  

 

 

 



2004 – 2003 

 

Názov získanej kvalifikácie:      PaedDr. 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti: manažment v sociálnych 

systémoch   

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie  

a prípravu:  Univerzita Mateja Bela,  

Banská Bystrica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 

klasifikácii:       rigorózna skúška 

 

1996 – 1994 

 

Názov získanej kvalifikácie:      absolvent podiplomového štúdia 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti:   ekonomika a manažment školstva  

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie  

a prípravu:  Ekonomická fakulta,  

Univerzita Mateja Bela,  

Banská Bystrica 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 

klasifikácii:       4-semestrálne  

podiplomové štúdium   

 

1975 – 1969 

 

Názov získanej kvalifikácie:      magister 

Hlavné predmety/profesijné zručnosti:   matematika – fyzika  

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie  

a prípravu:  Univerzita Komenského, 

Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej 

klasifikácii:       učiteľstvo pre stredné školy  

 

OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ 

 

Jazyk:        nemecký jazyk – pasívne 

        ruský jazyk – pasívne 

Sociálne zručnosti:      komunikatívnosť, kooperatívnosť, 

        práca v tíme  

Organizačné zručnosti:  dlhoročná prax vo vysokých 

riadiacich funkciách  

Technické zručnosti:  držiteľ vodičského preukazu  

Počítačové zručnosti: Word, PowerPoint  

Ďalšie zručnosti: pôsobím v amatérskej astronómii  



ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH  

 

2006 – 2002 

Predseda Územnej školskej rady Banskobystrického kraja 

 

2006 – 1997 

Predseda školskej rady pri gymnáziu J. Chalupku v Brezne  

 

OCENENIA 

 

Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2005 
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