
Životopis 

Doc. RNDr. Edita Partová, CSc. 

Vzdelanie 

 1983 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika – fyzika, MFF UK 

Bratislava 

 1985- rigorózna skúška - teória vyučovania matematiky, MFF UK Bratislava 

 1998-obhajoba dizertačnej práce -  Pedagogika PdF UK Bratislava 

 2004- habilitácia - Teória vyučovania predmetov všeobecnej a odbornej povahy, PdF UMB 

Banská Bystrica 

Pedagogická prax 

 1983-1984 učiteľ, Základná škola Gbelce 

 1984-1989 učiteľ, Stredné odborné učilište stavebné, Bratislava,  Ivánska cesta 21 

 od 1989- 1.5.2005 odborný asistent, katedra matematiky, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 81334 Bratislava 

 1.9.2005- 10.2.2006 docent,  katedra matematiky a informatiky, Univerzita Konštantína 

filozofa v Nitre, vedúca katedry 

 1.5.2005 – 15.9.2010 docent,  katedra matematiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Račianska 59, 81334 Bratislava 

 1.9.2010- 1.9.2011 Univerzita J. Selyeho v Komárne, docent, prodekan pre vedecko 

výskumnú činnosť. 

 1.9.2011- 31.8.2014 Univerzita J. Selyeho v Komárne, docent 

 1.3.2014 – docent, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra pred 

primárnej a primárnej pedagogiky, Račianska 59, 81334 Bratislava, 

 1.1.2017- prodekan pre vedecko výskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Pedagogická 

fakulta, katedra pred primárnej a primárnej pedagogiky, Račianska 59, 81334 Bratislava, 

 1.9.2017 – vedúca katedry didaktiky prírodovedných predmetov pre primárne vzdelávanie. 

 

Vedecká činnosť:  

Oblasť výskumu: Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ a v predškolské matematické vzdelávanie 

Vedecké projekty ( vo funkcii vedúceho  alebo zástupcu vedúceho) 

 Vplyv internetom šírených vyučovacích materiálov na rozvoj matematických kompetencií 

žiakov1.stupňa ZŠ.     VEGA 1/9173/02                            

 Elektronická učebnica didaktiky elementárnej matematiky. Číslo projektu: 3/3073/05 

Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra matematiky 

 Názov: Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabule. 

KEGA 3/7027/09  UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra matematiky 

 Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre primárne a nižšie sekundárne 

vzdelávanie VEGA 1/0534/11 (2011-13)  

 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na 

Slovensku, KEGA 004UJS-4/2012 (2012-14) -  zástupca vedúceho 

 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a 

schopností žiakov mladšieho školského veku. APVV-15-0378- (2016-2020) 

Znalosť cudzích jazykov: maďarčina, angličtina,   

 

 

V Bratislave 25.10.2018 


