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Europass - životopis   

  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) Ing. FEDORČÍKOVÁ, Renáta 

Adresa(y)   Štúrova 33, 080 01  Prešov, Slovenská republika 

Telefón(y)  Mobil: 0907 158 233  

E-mail(y) renafedorcikova@gmail.com   
  

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika 
  

Dátum narodenia 11.06.1967 
  

Pohlavie Žena 
  

  

Prax  
  

Od - do od 01.07.2018   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Riaditeľka školy 

Hlavné činnosti a zodpovednosť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a 
pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce a za efektívne využívanie prostriedkov určených na 
zabezpečenie činnosti školy a za hospodárenie s majetkom 

Názov a adresa zamestnávateľa Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01  Prešov 
 

Od - do od septembera 2004   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Učiteľka odborných ekonomických predmetov 
Vedúca predmetovej komisie ekonomických predmetov 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Výchovno-vzdelávacia činnosť  

Názov a adresa zamestnávateľa Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 080 01  Prešov 
 

Od - do od 1.5.2014 do 31.3.2015 (25 % úväzok)   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Autor úloh z predmetu finančná gramotnosť 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Vytváranie autorsky originálnych, pôvodných, vlastných úloh z predmetu finančná gramotnosť  

Názov a adresa zamestnávateľa Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 
 

Od - do 2011   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Externý hodnotiteľ 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Externé hodnotenie projektov Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže  

Názov a adresa zamestnávateľa IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
 

Od - do máj 1991 – august 2004   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Komerčný pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Správa, poradenstvo  aktívnych aj pasívnych produktov banky  

Názov a adresa zamestnávateľa Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov  

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 

Bankovníctvo 
 

Od - do august 1990 – december 1990  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Bankový pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Správa a poradenstvo  v oblasti pasívnych produktov banky 
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Názov a adresa zamestnávateľa Česká státní spořitelna Praha 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Bankovníctvo 
 

 
 
 
 
 

 

Vzdelávanie a príprava  

Od - do od septembra 2016 

Názov získanej kvalifikácie Externá doktorandka  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti  

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Prešovská univerzita v Prešove 
Fakulta manažmentu 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

 

 
Od - do 

 
1986 - 1990  

Názov získanej kvalifikácie Vysokoškolské vzdelanie  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Rozpočtová teória, Finančná teória a politika podnikateľskej sféry, Menová teória a politika 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Vysoká škola ekonomická Bratislava 
Fakulta národohospodárska, odbor financie 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

2. stupeň 

Od - do 2005 -2006  

Názov získanej kvalifikácie Doplňujúce pedagogické štúdium  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Všeobecná pedagogika, učiteľská psychológia, didaktika odborných ekonomických predmetov 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Prešovská univerzita v Prešove 
Fakulta humanitných a prírodných vied 

Od - do 2005  

Názov získanej kvalifikácie Osvedčenie  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Podvojné účtovníctvo 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Akadémia vzdelávania 

Od - do 2006  

Názov získanej kvalifikácie Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na 
stredných školách 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Od - do 11.10.2006  -  8.6.2007  

Názov získanej kvalifikácie Certifikát 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Využitie Investlandu vo vzdelávaní ekonomických predmetov 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

P - mat. n. o., Bratislava 

Od - do 30.6.2008  

Názov získanej kvalifikácie Osvedčenie 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Úvodný seminár pre začínajúcich učiteľov v cvičnej firme 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Od - do 1.4.2008 – 15.7.2008  

Názov získanej kvalifikácie Certifikát ECDL Štart 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Práca s počítačom, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Informácie a komunikácia 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Slovenská informatická spoločnosť 
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Od - do 2. 9. 2008  -  31. 10. 2008  

Názov získanej kvalifikácie Certifikát 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Podnikateľské vzdelávanie pre učiteľov stredných škôl 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Združenie podnikateľov Slovenska 

Od - do 24.6.2010 – 27.10.2010 

Názov získanej kvalifikácie Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Finančná gramotnosť 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Metodicko – pedagogické centrum Bratislava 

Od - do September 2012 – Máj 2013 

Názov získanej kvalifikácie Certifikát o ukončení kontinuálneho inovačného vzdelávania 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Finančná gramotnosť 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

JASR, n.o. 

  

Osobná spôsobilosť  

Materinský(é) jazyk(y) slovenčina, čeština 

Ďalší(ie) jazyk(y)  

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

angličtina  
A2 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A2 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A2 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A2 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A2 

Používateľ  
základného 

jazyka 

ruština  
A1 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A1 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A1 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A1 

Používateľ  
základného 

jazyka 
A1 

Používateľ  
základného 

jazyka 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

Sociálne zručnosti a kompetencie Dobré komunikačné zručnosti dosiahnuté počas pôsobenia v bankovom sektore na rôznych 
pracovných pozíciách, počas pôsobenia ako stredoškolský pedagóg a lektor programu Škola 
rodinných financií, organizovaného Nadáciou pre deti Slovenska 

  

Organizačné zručnosti a 
kompetencie 

Výborné organizačné zručnosti nadobudnuté počas bankovej a pedagogickej praxe. 

  

Technické zručnosti a kompetencie Znalosť hodnotenia bonity a solventnosti bankových klientov pri aktívnych obchodoch, plnenie plánov 
akvizícií klientov, poskytovanie adekvátnych informácií o bankových produktoch, operatívne riešenie 
problémov. 

   Zručnosti nadobudnuté pri spracovaní projektov z ESF a následnej implementácie do vzdelávacieho 
   procesu.. 

Vedenie pedagogickej praxe účastníka doplňujúceho pedagogického štúdia. 
Externé hodnotenie projektov Programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže MŠVVŠ SR 
Porotca SOČ – člen komisie Ekonomika a riadenie 

  

Počítačové zručnosti a kompetencie Dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office TM  (Word, Excel, PowerPoint, Internet)  
  

Ďalšie zručnosti a kompetencie Inštruktorka lyžovania – základný kurz zjazdového lyžovania 
Lektorka Školy rodinných financií 

  

Vodičský(é) preukaz(y) Kategória B 
  

Doplňujúce informácie Rodinný stav: vydatá 
Počet detí: 2 

Prílohy  

Prešov 18. august 2020 


