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Životopis  

OSOBNÉ ÚDAJE 

Meno a Priezvisko: Ing. Eva Lazoríková 

Adresa: Ďačov 139, Lipany 082 71 

Telefón/fax/e – mail: tel.0907  971 373, e-mail: lazorikova@gmail.com 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

Dátum narodenia: 24. 12. 1962 

 
ODBORNÁ PRAX  
 
Od – do:   od 1. 8. 2020  -  doteraz 
 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie:  riaditeľka školy  
(poverená vedením školy do doby obsadenia miesta riaditeľa na základe výsledkov výberového konania) 
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Komenského 13, Lipany 082 71 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Od – do:   od 1. 8. 2000  - 31 7. 2020  
 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: zástupkyňa riaditeľky školy 
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Komenského 13, Lipany 082 71 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Od – do:   od 1. 9. 1993 doteraz 
 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: Učiteľka 
Hlavné činnosti a zodpovednosť: Výučba v gymnáziu 
Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Komenského 13, Lipany 082 71 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: Školstvo 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Od – do:  od 01. 08. 1986  do 1. 9. 1993 
 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: chemický laborant 
Hlavné činnosti a zodpovednosť: vnútropodniková kontrola v závodnom laboratóriu 
Názov a adresa zamestnávateľa: Frucona (Sabina)Sabinov 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva:  potravinársky priemysel 
 
 
VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA 
 
Od – do: Od 02. 2003 do 02. 2005 
 
Názov získanej kvalifikácie: Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti – špecializačné kvalifikačné štúdium 
Hlavné predmety/profesijné zručnosti: Informatika 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Metodicko-pedagogické centrum Prešov 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: vysokoškolské 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Od – do: Od 09. 1993 do 06. 1995 
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Názov získanej kvalifikácie: Získanie pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Pedagogika, učiteľská psychológia, didaktika chémie 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu:  Univerzita P. J. Šafárika, Pedagogická 
fakulta, Prešov 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: vysokoškolské 

 
Od – do: Od 09. 1981 do  06. 1985 
 
Názov získanej kvalifikácie: Chemický inžinier 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: Fyzikálna chémia, analýza potravín, konzervácia potravín 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: Slovenská vysoká škola technická 
v Bratislave, Chemickotechnologická fakulta 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: vysokoškolské 
 
OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ 
 
 JAZYK(Y)/ÚROVEŇ: 
 
 
 
 
 
 
Ruština 
 
Nemčina 
 
 
Angličtina 

 
(Úroveň podľa Európskeho referenčného rámca) 
 
SOCIÁLNE ZRUČNOSTI:  

 Dobré komunikačné zručnosti, dobré skúsenosti s riadením tímu so zmyslom pre organizáciu 
práce, spôsobilosti pre prácu s ľuďmi , asertívne a empatické správanie sa (kompetencie 
nadobudnuté formou priebežných vzdelávaní organizovaných Metodickým centrom) 

 
ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI:  

 Manažérske zručnosti, zručnosti vedúceho pracovníka (kompetencie nadobudnuté formou 
priebežného funkčného vzdelávania organizované Metodickým centrom, Prešov, 2006) 

 Inovácie v riadení školy a školského zariadenia (kompetencie nadobudnuté funkčným inovačným 
vzdelávaním, MPC Prešov, 2011) 

 Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl 
a zástupcov riaditeľov škôl) (kompetencie nadobudnuté funkčným inovačným vzdelávaním, MPC 
Prešov, 2018) 

 
TECHNICKÉ ZRUČNOSTI:  

 Dobré schopnosti pre skupinovú prácu, projektové vyučovanie  (kompetencie nadobudnuté  
priebežné vzdelávanie organizované Metodickým centrom, Prešov, 2008) 

Porozumenie Hovorenie Písanie 

Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 Samostatný používateľ 

Používateľ 
základného 

jazyka 
A2 

Používateľ 
základného 

jazyka 
A2 

Používateľ 
základného 

jazyka 
A1 

Používateľ 
základného 

jazyka 
B1 Samostatný používateľ 

Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 
Samostatný 
používateľ 

B1 Samostatný používateľ 
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 Tvorba školského vzdelávacieho programu (kompetencie nadobudnuté kontinuálnym 
aktualizačným vzdelávaním, ŠIOV Bratislava, 2011) 
 

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI:  

 Výborná znalosť nástrojov MicroSoft Office(Word, Excel, Power Point, Outlook, Acces), 

 Integrácia integračných  a komunikačných technológii do vyučovania (kompetencie 
nadobudnuté  v rámci kurzu Asociácie projektu Infovek – API, 2005) 

 Práca s Internetom (Kompetencie nadobudnuté v rámci pribežného vzdelávania EDIF – Učiteľ 
a Internet, organizované   Metodickým centrom, Prešov, 2007) 

 Tvorba a používanie školského informačného systému (kompetencie nadobudnuté priebežným 
vzdelávaním aSc  Košice, 2005) 

 Informačné technológie pri riadení školy (kompetencie nadobudnuté priebežným vzdelávaním 
Dataset  Prešov, 2007) 

 Držiteľ  certifikátu ECDL -Európskeho vodičského preukazu pre počítače  
( kompetencie nadobudnuté testovaním  Slovenskou informatickou spoločnosťou, 2009) 

 Využitie aktívnych prvkov softvéru Activstudio pri tvorbe predvádzacích zošitov ( kompetencie 
nadobudnuté inovačným vzdelávaním ,,Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“, MPC 
Bratislava, 2010) 

 Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom proces (kompetencie nadobudnuté 
kontinuálnych aktualizačným vzdelávaním, Interaktívna škola Prešov, 2015) 

 E-learning vo vyučovacom procese (kompetencie nadobudnuté kontinuálnych aktualizačným 
vzdelávaním, aSc  Agenda Bratislava, 2016) 

 Digitalizácia učebných materiálov (kompetencie nadobudnuté kontinuálnych aktualizačným 
vzdelávaním, Interaktívna škola  Prešov, 2017) 
 
 

ĎALŠIE ZRUČNOSTI:   

 Maturita – lektor (kompetencie nadobudnuté priebežným vzdelávaním, MPC Prešov 2006) 

 Vykonávanie funkcie predsedu predmetovej maturitnej komisie (kompetencie nadobudnuté 
v rámci priebežného vzdelávania, MPC Prešov, 2006) 

 Vzdelávanie učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na 
stredných školách (kompetencie nadobudnuté v rámci kurzu projektu ESF, ŠPÚ 2008) 

 Tvorba a vyhodnotenie školského testu (kompetencie nadobudnuté inovačným vzdelávaním, 
MPC Prešov, 2011) 

 Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie (kompetencie nadobudnuté aktualizačným 
vzdelávaním, MPC Prešov, 2011) 

 Kurz Prvej pomoci zameraný na detský vek (kompetencie nadobudnuté absolvovaním 
akreditovaného kurzu prvej pomoci, Falck Košice, 2011) 

 Základný kurz anglického jazyka –spoločný európsky referenčný rámec pre jazyka A1-A2 
(kompetencie nadobudnuté absolvovaním dvojročného kurzu, Jazyková škola, Prešov, 2017) 

 Vodičské oprávnenie skupiny B1,B,AM 
 

 
 
 
                                                                                                                         
Lipany 1. 8. 2020                                                                                             .............................. 
                                                                                                                                    Podpis 


