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E-mail:       s.blchacova@gmail.com 

 

Vzdelanie  
 
1979 – 1983          vysokoškolské:   Vysoká škola poľnohospodárska, Agronomická fakulta, Odbor                 
                                                          fytotechnický,Nitra 
 
1975 – 1979          stredoškolské: Gymnázium E. Gudernu, Nitra 

 

Iné vzdelanie a vzdelávanie  
 
1987                     vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti: Vysoká škola poľnohospodárska,  
                                                                                                      Prevádzkovo- ekonomická fakulta,Nitra 
 
2001                    osvedčenie: Prvky etickej výchovy, MC BB 
 
2001                    osvedčenie: Projekt občan, MC BB                 

2002                    osvedčenie: Zážitkové učenie v NOS a občianskej výchove, MC BB 
 
2003                    osvedčenie: Projektovanie vyučovacích hodín v chémii každodenného života, MC, BB 
 
2003                    osvedčenie: Rozvoj profesionality výchovného poradcu školy, MC BB 



 

 

 
2006                    osvedčenie: Využitie informačných a komunikačných technológii v práci učiteľa, 
                                                  Infovek a mc.edu,s.r.o. 
 
2008                    osvedčenie: Kariérové poradenstvo, MC PO a K.A.B.A. Slovensko 
 
2008                    osvedčenie: Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti 
                                                  ukončovania štúdia na stredných školách, ŠPÚ,BA 
 
2011                    osvedčenie: Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa, AV, BA 
2011                    osvedčenie: Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu 
                                                  vyhorenia učiteľa, AV,BA  
 
2011                   osvedčenie: Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa, AV,  
                                                 BA 
 
2011                   osvedčenie: Emocionalita dospievajúcich žiakov a jej zvládanie, AV, BA 
 
2011                   osvedčenie: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích  
                                                programov pre učiteľov SOŠ – všeobecno-vzdelávacia zložka –  
                                                frekventanti, ŠIOV, BA 
 
2012                   osvedčenie: Riadenie školy a školského zariadenia, MPC, BA 
 
2013                   osvedčenie: Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi  
                                             výchovnými a vzdelávacími potrebami, ADEVEC s.r.o., Šaľa 
 
2016                   osvedčenie: Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti, ANDRAGOS, s.r.o., PB           
 
2017                   osvedčenie: Bezpečná práca s internetom, ANDRAGOS, s.r.o., PB  

2020                   osvedčenie: Funkčné  inovačné vzdelávanie:Riadenie zmeny v škole, školskom zariadení:   
                                                MPC Bratislava    
                           
2022                   potvrdenie: Absolvovanie akreditovaného inovačného vzdelávania, Nastavenie 
                                               demokratických procesov v školskom prostredí-právne minimum pre                
                                               pedagógov, SKU Bratislava 
         

 

 

Doterajšie zamestnania  
 



 

 

1983 – 1986       Vysoká škola poľnohospodárska, Agronomická fakulta, Katedra poľnohosporárskych      
                           sústav – interný aspirant 
1987 – 1991   Materská dovolenka / dve deti/  

1991 – 1992       fi POLI, LM – podnikateľ 

1992 – 1993        fi Čemice, LM – obchodný pracovník 

1993 – 1998        Vojenská Akadémia v Liptovskom Mikuláši – pedagóg, odborný asistent na Katedre 
                             logistiky 
1998 – doteraz    Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši – učiteľ všeobecnovzdelávacích 
                             predmetov 
           od 2002            - výchovný poradca 
           od 2006            - kariérový poradca 
           od  2008           - zástupca pre všeobecnovzdelávacie predmety  
 
           2019 – doteraz  - riaditeľka školy                    
 

Členstvo v organizáciiách 
 

r. 2000           členka SČK 

r. 2021           dozorná rada Asociácie SZŠ SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


