
 

 

         Gymnázium Štefana Moysesa 

            Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou 

 

 

 

Riaditeľ školy na základe § 47a ods. 13 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informácie 

o uznaných kreditoch pedagogických a odborných zamestnancov 

Priezvisko, meno, titul 
Druh 

vzdelávania 
Názov vzdelávania 

Počet 

získaných 

kreditov 

Platnosť 

Attres Peter Mgr. 

aktualizačné Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

aktualizačné Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

aktualizačné Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazd. lyžovania 10 13.2021 

aktualizačné Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 9.6.2021 

aktualizačné Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohyb. 

a športové aktivity I.,II. 
28 18.50.2022 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 24.3.2020 

Ballaschová Stanislava 

PaedDr. 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 20.3.2020 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov –rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

aktualizačné 
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 
14 3.11.2021 
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Borovská Zuzana RNDr. 

aktualizačné 
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

kvalifikačné Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z Anglického jazyka 60 22.3.2019 

aktualizačné 

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích 

nástrojov a metódy ich hodnotenia 
10 20.3.2020 

aktualizačné 

Plánovanie edukačných procesov – rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

aktualizačné 

Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže 

o pohybové a športové aktivity I.,II. 
28 18.5.2022 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 24.3.2020 

Bradová Iveta Mgr. 

špecializačné 
Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – 

Využitie IKT v predmete Matematika na SŠ 
35 8.9.2018 

aktualizačné 
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov – rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 20.3.2020 
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inovačné Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21 25.6.2020 

inovačné Cabri Geometria – základný kurz 21 28.5.2021 

 inovačné Viac ako peniaze 25 11.6.2024 

Dringuš Ján Mgr. 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov – rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

aktualizačné Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 28.9.2020 

aktualizačné Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazd. Lyžovania 10 13.2.2021 

aktualizačné Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 8.9.2021 

aktualizačné Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12 19.6.2021 

Fehérová Františka Mrg.  

aktualizačné 

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

aktualizačné 
Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10 10.5.2019 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 24.3.2020 

špecializačné Koordinátor drogovej prevencie 39 24.11.2020 

 

 

Graffy Gabriela Mgr. 

 

 

aktualizačné 

Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov – rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 
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aktualizačné 
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií – frekventanti 
14 4.11.2021 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 24.3.2020 

Jakab Erika Mgr. aktualizačné 
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 
14 4.11.2021 

Kissová Katarína Mgr. 

inovačné 
Integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v bežnej škole 
21 8.6.2022 

inovačné 
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese 

s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 
25 22.11.2023 

Kötelešová Juliana Mgr. 

aktualizačné 
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

aktualizačné Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 26.2.2019 

aktualizačné Práca v školskej knižnici 8 10.6.2020 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov – rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.20120 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 20.3.2020 

inovačné 
Využívanie informačno – komunikačných technológií vo 

vyučovaní 
25 23.3.2021 

Kövesiová Gabriela RNDr. 

aktualizačné 
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 
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aktualizačné Informatika v nižšom sekundárnom vzdelaní 8 14.4.2022 

inovačné Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21 26.6.2020 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 20.3.2020 

inovačné Cabri Geometria – základný kurz 21 28.5.2021 

 inovačné Viac ako peniaze 25 11.6.2024 

Mihaličová Silvia RNDr., 

PhD. 

kvalifikačné Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z Anglického jazyka 60 10.9.2021 

kvalifikačné Za vykonanie rigoróznej skúšky z biológie 60 10.9.2021 

Müller Martin Mgr. aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov – rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

Nagyová Csilla RNDr. 

aktualizačné 
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských 

vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií 
14 29.4.2018 

aktualizačné Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania  10 26.2.2019 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 24.3.2020 

kvalifikačné Za vykonanie rigoróznej skúšky z matematiky 60 9.1.2019 

Panyko Katarína Mgr. 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 18.1.2018 

aktualizačné 
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručností 
14 4.11.2018 

aktualizačné Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13 13.6.2019 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií pedag. 

zam. súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

rozširujúce Informatika 60 20.3.2022 
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Szalka Gawron Linda Mgr. 

inovačné Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 20.3.2020 

aktualizačné Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8 14.2.2020 

aktualizačné 
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií ped. 

zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 
6 8.7.2020 

aktualizačné 
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže 

o pohybové a športové  
28 18.5.2022 

Lešková Jarmila Mgr. 

aktualizačné 
Krízová intervencia  na školách pre psychológov, školských 

psychológov a sociálnych pedagógov  
8 19.8.2024 

aktualizačné 

Rozvíjanie kompetencií pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej 

komunikácie 

15 29.9.2024 

špecializačné Kariérové poradenstvo 39 11.11.2024 

 

 

 


