
1 
 

ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

akademický titul, vedecko-

pedagogický titul alebo umelecko-

pedagogický titul a vedecká hodnosť 

 Ivica Kolečáni Lenčová, rod. Hirnerová, doc. PhDr., PhD. 

Dátum a miesto   narodenia 1954, Nová Baňa, Slovensko 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

1973 – 1978 FiF UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo pre školy 

II. cyklu – aprobácia nemecký jazyk – ruský jazyk 

1982 FiF UK v Bratislave: štátna rigorózna skúška z teórie 

vyučovania nemeckého jazyka a literatúry (PhDr.) 

2004 FiF UK v Bratislave: doktorská dizertačná práca 

Integrovanie literárnych textov do vyučovania nemeckého 

jazyka pre začiatočníkov na základných školách 

a osemročných gymnáziách, philosophiae doctor (PhD.).  

2009 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta: 

habilitačná práca v odbore Pedagogika Literárny artefakt vo 

výučbe cudzích jazykov (doc.) 

Ďalšie vzdelávanie 

 

1995 Österreich-Institut Bratislava: Certifikát multiplikátora 

pre nemecký jazyk 

1997 Slovenská technická univerzita Bratislava: Osvedčenie o 

II. kvalifikačnej skúške (záverečná práca Curriculá pre 

nemecký jazyk) 

2001 Goethe-Institut Bratislava: Certifikát multiplikátora pre 

nemecký jazyk 

2003 Pädagogische Hochschule Steiermark, GPV 

(Gestaltpädagogische Vereinigung): Aufbaukurs I  

2006 Pädagogische Hochschule Steiermark, GPV 

(Gestaltpädagogische Vereinigung): Aufbaukurs II  

2012 Pädagogische Hochschule Steiermark, GPV 

(Gestaltpädagogische Vereinigung): Aufbaukurs III, IV 

Iné: ďalšie rozširovanie odborných vedomostí na 

zahraničných študijných pobytoch v Nemecku, Taliansku, 

Poľsku, Rakúsku, Českej republike a Mexiku (2001 – 2020) 

Priebeh zamestnaní 1978 – 1997: Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa, 

vyučujúca nemeckého a ruského jazyka 

1992 – 1997: externá metodička nemeckého jazyka na 

Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici  

1998 – 2014: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky, odborná 

asistentka, docentka 

2014 – trvá: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra 

nemeckého jazyka a literatúry, docentka  

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

1978 – 1997  Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa, 

vyučujúca nemeckého jazyka, ruského jazyka a estetiky 

1988: 2. miesto v celoštátnom kole súťaže učiteľov 

Pedagogického čítania (práca Literatúra a hudba) 

1994 – 1998: GI Bratislava, spoluautorka učebnicového 
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súboru Schau mal! 1 – 2 

1993 – 1997: MŠ, tvorba kurikúl nemeckého jazyka pre ZŠ a 

SŠ  

1994: GI v Bratislave,  1. miesto v medzinárodnej súťaži 

Denkmal 

Príprava študentov na olympiády v ruskom a nemeckom 

jazyku, recitačné súťaže v slovenskom a ruskom jazyku 

s najvyššími oceneniami študentov v domácich 

a medzinárodných súťažiach 

1992 – 1997 Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v 

Banskej Bystrici, externá metodička nemeckého jazyka: 

prednášky a semináre pre učiteľov nemeckého jazyka, 

workshopy pre žiakov ZŠ a SŠ, poradenská a publikačná 

činnosť (tzv. metodické listy – spolu 9)  

1998 – 2014 Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných 

vied, Katedra germanistiky: odborná asistentka, docentka 

v odbore učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk 

a literatúra. 

Úvod do štúdia nemeckej literatúry – 1.  stupeň 

Základy didaktiky nemeckého jazyka a literatúry – 1. stupeň 

Didaktika literatúry – 1. stupeň 

Hry vo vyučovaní nemčiny – 1. stupeň 

Čítanie s porozumením – 1. stupeň  

Kreatívne písanie – 1. a 2. stupeň 

Vizuálne médium vo výučbe nemeckého jazyka – 1. a 2. st. 

Od textu k projektu –  1. a 2. stupeň  

Didaktika nemeckého jazyka a literatúry II – 2. stupeň 

Didaktika nemeckého jazyka ako CJ II – 2. stupeň 

Didaktika nemeckého jazyka ako CJ III – 2. Stupeň 

Práca s literárnymi textami – 2. stupeň 

Alternatívne vyučovacie modely I, II – 2. stupeň 

Celostná pedagogika – 2. Stupeň 

Pedagogická prax 1. a 2. stupeň 

Garantka študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a 

literatúry (v kombinácii), koordinátorka pedagogickej praxe, 

oponentka dizertačných a habilitačných prác (UK Praha, MU 

Brno, UMB Banská Bystrica, UCM Trnava).  

2005 – 2013: koordinátorka e-lerningu, gestorka projektu  

Špecializačného inovačného štúdia 

1998 – 2000: GI Bratislava – spoluautorka učebnicového 

súboru Schau mal! 3 – 4 

2014 – trvá: Univerzita Komenského v Bratislave, PF, Ústav 

filologických štúdií, Katedra nemeckého jazyka a literatúry, 

docentka v odbore učiteľstvo akademických predmetov 

nemecký jazyk a literatúra (denné, externé):  

Úvod do didaktiky jazykov – 1. stupeň 

Úvod do didaktiky literatúry – 1. stupeň 

Didaktika nemeckého jazyka pre primárny stupeň – 1. stupeň 

Didaktika nemeckého jazyka pre predprimárny stupeň – 1. st. 

Didaktika jazykov I, II, III – 2. stupeň 
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Didaktika literatúry – 2. stupeň 

Jazykový seminár (zostavenie vyuč. hodiny) – 2. stupeň 

Pedagogická prax 2 A,B a 3 A, B – 2. stupeň 

Teoretické východiská metodiky vyučovania cudzích jazykov 

– 3. stupeň 

Nové trendy v didaktike cudzích jazykov – 3. stupeň 

Didaktika literatúry – 3. stupeň 

Doktorandské kolokvium – 3. stupeň 

Garantka a spolugarantka študijného programu nemecký jazyk 

v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii.   

Semináre a kurzy v rámci rekvalifikačného, rozširujúceho 

a ďalšieho vzdelávania učiteľov nemčiny – MPC, GI, Hueber 

Verlag, Volkswagen a iné vzdelávacie inštitúcie (1992 – trvá). 

Odborné alebo umelecké zameranie 

 

Didaktika cudzích jazykov 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie 

evidencie podľa vyhlášky č. 456/2012 

Z.z. 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

 1. Monografie (4)                  2. vysokoškolské učebnice (3) 

AAA 6,00 AH                             ACB 7,35 AH 

ACB 9,90 AH                             ACB  6,35 AH 

AAB 4,65 AH                             ACB 7,15 AH 

AAB 6,90 AH 

3. učebnice pre základné a stredné školy (16) 

BCB 5,15 AH      BCB 0,91 AH      BCB 0,46 AH 

BCB 3,55 AH      BCB 0,38 AH      BCB 0,43 AH 

BCB 0,83 AH      BCB 0,61 AH      BCB 0,68 AH 

BCB 0,46 AH      BCB 1,55 AH      BCB 0,47 AH 

BCB 0,80 AH      BCB 1,84 AH       

BCB 0,51 AH      BCB 1,50 AH 

4. skriptá a učebné texty (4) 

BCI 3,87 AH       BCI 2,65 AH   BCI 2,34 AH 

                             BCI 1,50 AH 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (145) 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch (9) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch (2) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (55) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (71) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (4) 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (4) 

Počet doktorandov: školených 

                                  ukončených 

6 

4 

Kontaktná adresa   

 

V Bratislave dňa  


