
ŽIVOTOPIS 

 

Osobné údaje 

Meno   Mgr. Kristína Nagyová 

Narodenie  25. 09. 1990, Bratislava 

Adresa   Šamorínska 60, 821 06, Bratislava II 

Mobil   +421 915 430 131 

E-mail   nagyova.kristina25@gmail.com 

 

 

Vzdelanie  

09/2015 – súčasnosť Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Špeciálna pedagogika, 

doktoranské štúdium 

09/2013 – 06/2015 Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Špeciálna pedagogika, 

   titul: Mgr. 

09/2010 – 06/2013 Univerzita Komenského v Bratislave, odbor: Špeciálna pedagogika, 

titul: Bc. 

09/2006 – 06/2010 Pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava 

 

Doplňujúce vzdelanie 

05/2013 Princípy liečby a starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti v detskom 

domácom hospici, PLAMIENOK, n.o.; certifikát 

07/2016 Montessori – 1.stupeň: "Aktivity každodenného života" pre vek 0-6 

rokov; 2.stupeň: "Rozvíjanie zmyslov" pre vek 0-6 rokov; certifikát  

11/2016 Práca s terapeutickými kartami; certifikát 

 

Pracovné skúsenosti 

09/2016 – súčasnosť Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum 

špeciálnopedagogického výskumu, vedecký (výskumný a vývojový) 

zamestnanec 

08/2016 – súčasnosť Klinický dobrovoľník, PLAMIENOK, n.o. 

08/2011 – 2016 Učiteľka v súkromných jasliach a súkromnej materskej škole 

08/2014 – 09/2014 Vedúca denného tábora 

 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk stredne pokročilá úroveň 

Maďarský jazyk aktívna úroveň  

 

 

http://www.plamienok.sk/index.php?pgid=67
http://www.plamienok.sk/index.php?pgid=67


Počítačové znalosti 

Internet pokročilá úroveň 

Mac pokročilá úroveň 

MS Office pokročilá úroveň 

Prstoklad stredne pokročilá úroveň 

Windows pokročilá úroveň 

 

 

Ďalšie skúsenosti a schopnosti 

08/2014 – 11/2014 Asistentka učiteľa v detskom centre Edukácia doma 

03/2012 – 09/2012 Dobrovoľníctvo na oddelení detskej neurológie a chirurgie v DFN 

Bratislava 

Vodičský preukaz Skupina B  

 

 

Vlastnosti 

Flexibilita, kreativita, zodpovednosť, organizovanosť, pedantnosť, pozitívny vzťah k práci 

v kolektíve, k práci s deťmi, príjemné vystupovanie. 

 

 

Záujmy 

Cestovanie, šport (turistika, bedminton, fitnes), literatúra (história, medicína, edukácia), 

sledovanie verejného diania u nás aj v zahraničí. 

 

 

Referencie 

- učiteľka v súkromných jasliach a súkromnej materskej škole 

Mgr. Jaroslava Kohlová, riaditeľka súkromných jasieľ s materskou školou Dubáčikovo 

E-mail: jarka@dubacikovo.sk 

 

- asistentka učiteľa v detskom centre 

PaedDr. Eva Dobošová, riaditeľka detského centra Edukácia doma 

E-mail: edukaciadoma@gmal.com 

 

- dobrovoľníctvo 

Mgr. Daša Stašová, psychologička v Poradenskom centre PLAMIENOK n.o. 

 

 


