
Ing. Martina Ďurišová 

Odborná prax: 

 

od 1.12. 2017 – doteraz - viac, ako 5 rokov pracujem na živnosť, ako súkromná  

         učiteľka anglického jazyka a chémie, vyučujem diaľkovo on-line  

         alebo  u mňa doma v Trenčíne, moji zákazníci sú všetkých  

         vekových kategórií, aj rôznych úrovní znalostí – žiaci základných  

                             a stredných školy, príprava na maturitu, príprava na prijímacie  

         skúšky na vysoké školy, príprava na pracovné pohovory, do  

         zamestnania, pre cestovanie a bežný život, príležitostne robím tiež  

                             anglické preklady, venujem sa tiež vydavateľskej činnosti  

                             (vydávanie a predaj elektronických vzdelávacích publikácií môjho  

                             manžela – prevažne v oblasti ochrany prírody, životného  

                             prostredia a verejnej správy);  

2009 - 2017 – viac, ako 8 rokov – Stredná odborná škola stavebná Emila Beluša  

                          v Trenčíne - učiteľka angličtiny a chémie, tiež školský, aj  

                          medzinárodný koordinátor projektov Comenius, v školskom roku  

                          2014/2015 tiež zástupkyňa riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie  

                          predmety a školský koordinátor pre ďalšie vzdelávanie učiteľov; 

2003 - 2006 -  3 roky, Základná škola na ul. Petra Bezruča v Trenčíne, učiteľka  

                          angličtiny, tiež školský koordinátor projektov Comenius; 

2002 – 2003 – počas rodičovskej dovolenky – lektorka angličtiny pre 

                          Vzdelávacie a informačné centrum Trenčín (VIAC, v súčasnosti je  

                          to Metodické centrum), vychovávateľka v školskom klube pri  

                          Základnej škole Kristíny Royovej v Trenčíne (v súčasnosti už  

                          zaniknutá); 

1996 - 1997 -  1 rok, Základná škola na Jilemnického ul. vo Zvolene, učiteľka  

                          angličtiny; 

1995 – 1996 – 1 rok, Základná škola na Pieninskej ul. v Banskej Bystrici, učiteľka  

                          angličtiny 

1995 -               2 mesiace, Základná škola v Slovenskej Ľupči, učiteľka angličtiny; 

1994 – 1995 – 10 mesiacov, KUKO s.r.o. Banská Bystrica, vedúca ofsetovej výroby  

                          (firma je v súčasnosti už zaniknutá); 

 

 



Vzdelanie:  

- som chemická inžinierka, absolventka Chemickotechnologickej fakulty 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1989 - 1994 ; 

- doplnkové pedagogické štúdium na Materiálovo-technologickej fakulte 

Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave, 1994 – 1996; 

- akreditačná skúška z anglického jazyka na Štátnom pedagogickom ústave 

v Bratislave, 1996; 

- štúdium a učiteľská štátnica z angličtiny na Fakulte humanitných vied 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1999 – 2002; 

- Stredné odborné učilište farmaceutické v Slovenskej Ľupči, maturita 

v odbore operátor chemickej výroby, 1985 – 1989; 

- Ďalšie odborné vzdelávanie: predatestačné pedagogické vzdelávanie k 2. 

atestácii, 2014, v rokoch 2009 – 2015 rôzne kurzy ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov v rámci programu Erazmus (informačno-

komunikačné technológie, inovatívne metódy vzdelávania a pod.); 

- V rámci koordinácie školských projektov Comenius som sa rokoch 2004 až 

2017 zúčastnila projektových stretnutí vo Veľkej Británii, v Litve, 

Lichtenštajnsku, v Holandsku, v Španielsku, v Rumunsku, v Bulharsku 

a v Poľsku. Bola som tiež na krátkodobých vzdelávacích stážach pre učiteľov 

v Írsku, vo Švédsku a vo Veľkej Británii; 

 


