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ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, akademický 

titul, vedecko-

pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický 

titul a vedecká hodnosť 

Eva Severini, rod. Severini, PaedDr., PhD. 

Dátum a miesto 

narodenia 

1974, Kovačica, Srbsko 

Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

2013 – 2016: Philosophiae doctor (PhD.) Predškolská a elementárna 

pedagogika, PdF UK v Bratislave 

2010 – 2011: Doktor pedagogiky (PaedDr.) Predškolská a elementárna 

pedagogika, PdF UK v Bratislave 

2008 – 2010: Magister (Mgr.) Učiteľ primárneho vzdelávania, PdF UK v 

Bratislave 

2005 / 1994 – 1997: Bakalár (Bc.) Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní 

vydaného zahraničnou vysokou školou, UK v Bratislave; Vysoká škola pre 

vzdelávanie učiteľov, Novi Sad, ZR Juhoslávia 

Ďalšie vzdelávanie 

 

2014: Osvedčenie o II. atestácii – Názov atestačnej práce „Využitie digitálnych 

technológií vo výučbe v predprimárnom vzdelávaní“, Metodicko-pedagogické 

centrum, Bratislava. 

2012: Osvedčenie o I. atestácii – Názov atestačnej práce „Hodnotenie detí 

prostredníctvom portfólia v predprimárnom vzdelávaní“, Metodicko-

pedagogické centrum, Bratislava. 

2007: Certifikát ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače), Slovenská 

informatická spoločnosť, Euroakademia, Dunajská Streda. 

2003: Osvedčenie o absolvovaní kurzu anglického jazyka, SAV, Inštitút jazykov, 

Bratislava. 

1999: Certifikát o absolvovaní kurzu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (pre 

učiteľky MŠ), Metodické centrum UMB, Banská Bystrica. 
Priebeh zamestnaní 

(pracovisko/predmety) 

Od 2017 – trvá: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, PdF UK v 

Bratislave (odborný asistent; metodik pedagogických praxí v bakalárskom 

študijnom programe a zabezpečovanie pohraničných exkurzií v rakúskych 

materských školách pre študentov bakalárskeho študijného programu). 

2016 – 2017: Centrum výskumu predprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave (výskumný pracovník s 

kvalifikačným predpokladom PhD.; metodik pedagogických praxí pre študentov 

Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky v bakalárskom a magisterskom 

študijnom programe a zabezpečovanie pohraničných exkurzií v rakúskych 

materských školách pre študentov bakalárskeho študijného programu). 

2015 – 2016: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave (odborný asistent – dopĺňa si 

kvalifikáciu v rámci doktorandského štúdia; metodik pedagogických praxí v 

bakalárskom študijnom programe; katedrová koordinátorka AIS2). 

2014 – 2015: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave (odborný asistent – dopĺňa si 

kvalifikáciu v rámci doktorandského štúdia; metodik pedagogických praxí v 

študijných programoch Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky; 

katedrová koordinátorka AIS2). 

2013 – 2014: Katedra preprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave (odborný asistent – dopĺňa si 

kvalifikáciu v rámci doktorandského štúdia; metodik pedagogických praxí v 

bakalárskom študijnom programe; katedrová koordinátorka AIS2). 

2012 – 2013: Centrum výskumu preprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 
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pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave (výskumný pracovník – 

dopĺňa si kvalifikáciu v rámci doktorandského štúdia; metodik pedagogických 

praxí pre študentov Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky v 

bakalárskom študijnom programe). 

Od 2012 – trvá: Materská škola Macharova, Bratislava – Petržalka (triedna 

učiteľka; uvádzajúca učiteľka; vedúca metodického združenia pri materskej 

škole Macharova; vedúca metodického združenia materských škôl pre mestskú 

časť Petržalka; člen rady školy za pedagogických zamestnancov). 

2011 – 2012: Základná škola s materskou školou, Bratislava - Záhorská Bystrica 

(triedna učiteľka v materskej škole). 

2011 – 2012: Centrum pedagogického výskumu, Ústav pedagogických vied a 

štúdií, PdF UK v Bratislave (výskumný pracovník – dopĺňa si kvalifikáciu v 

rámci doktorandského štúdia). 

2003 – 2011: Súkromná materská škola „Kvietok“, Bratislava (triedna učiteľka; 

plánovanie bilingválnej výučby /slovensko-anglický/ s využitím multimédií vo 

výučbe). 

2002 – 2003: Súkromná materská škola „Domček“, Bratislava (pomocná 

učiteľka – plánovanie kombinovanej výučby zameranej na anglický jazyka). 

2001 – 2003: Šport-komplex TEMPO, Bratislava (inštruktor športových výcvikov 

pre deti – plávanie, korčuľovanie a lyžovanie). 

Od 2000 – trvá: Veľvyslanectvo Srbskej republiky v Slovenskej republike 

(učiteľka srbského jazyka pre deti; tlmočník/prekladateľ pre potreby 

veľvyslanectva; lektor srbského jazyka pre potreby MV SR, MZV SR a MO SR). 

1998 – 1999: Materská škola „Kolibrík“, Kovačica, Srbsko (učiteľka materskej 

školy – praktikant). 

Priebeh pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/predmety) 

2019 – 2020 / Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, PdF UK v 

Bratislave: 

Predprimárna pedagogika 

Semestrálny projekt (80 hodín súvislej praxe) 

Semestrálny projekt (40 hodín praxe) 

Rozvíjanie technickej gramotnosti (skupina B) 

Výskumné metódy v pedagogických vedách 

Kvantitatívna a kvalitatívne koncepty výskumu 

Predškolská pedagogika a predprimárne vzdelávanie 

Predprimárna a primárna pedagogika 

2018 – 2019 / Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, PdF UK v 

Bratislave: 

Predprimárna pedagogika 

Semestrálny projekt (80 hodín súvislej praxe) 

Semestrálny projekt (40 hodín praxe) 

Bakalársky seminár 

Rozvíjanie technickej gramotnosti (skupina B) 

Mediálna výchova (skupina B) 

Diplomový seminár 

Výskumné metódy v pedagogických vedách 

Kvantitatívna a kvalitatívne koncepty výskumu 

Predškolská pedagogika a predprimárne vzdelávanie 

Predprimárna a primárna pedagogika 

2017 – 2018 / Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, PdF UK v 

Bratislave: 

Didaktika materskej školy 

Semestrálny projekt 

Bakalársky seminár 

Mediálna edukácia 

Rozvíjanie technickej gramotnosti (skupina B) 
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Semestrálny projekt Mgr. (80 hodín súvislá prax) 

Diplomový seminár 

Semestrálny projekt Mgr. (40 hodín súvislá prax) 

Kvantitatívna a kvalitatívne koncepty výskumu 

Základy metodológie výskumu 

Predprimárna a primárna pedagogika 

Predprimárna pedagogika 

2016 – 2017 / Centrum výskumu predprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave: 

Metodika písania odborného textu 

Semestrálny projekt (80 hodín súvislej praxe) 

Semestrálny projekt (40 hodín praxe) 

Rozvíjanie technickej gramotnosti (skupina B) 

Didaktika materskej školy 

Didaktika telesnej edukácie v MŠ a ŠKD 

Bakalársky seminár 

Projektovanie v edukácii 

Predprimárna a primárna pedagogika 

Semestrálny projekt Mgr. 

Základy metodológie výskumu 

Predprimárna pedagogika 

2015 – 2016 / Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave: 

Semestrálny projekt (80 hodín súvislej praxe) 

Rozvíjanie technickej gramotnosti (skupina B) 

Mediálna výchova (skupina B) 

Bakalársky seminár 

Didaktika materskej školy 

Didaktika telesnej edukácie v MŠ a ŠKD 

Rozvoj digitálnej gramotnosti 

Projektovanie v edukácii 

Semestrálny projekt Mgr. 

Predprimárna pedagogika 

2014 – 2015 / Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave: 

Didaktika materskej školy 

Programy výchovy v materskej škole 

Didaktika telesnej edukácie v MŠ a ŠKD 

Didaktika predškolskej a mimoškolskej telesnej výchovy 

Bakalársky seminár 

Projektovanie v edukácii 

Predprimárna pedagogika 

2013 – 2014 / Katedra preprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave: 

Didaktika telesnej edukácie v MŠ a ŠKD 

Didaktika predškolskej a mimoškolskej telesnej výchovy 

Bakalársky seminár 

Didaktika technickej výchovy 

Rozvíjanie technickej gramotnosti 

2012 – 2013 / Centrum výskumu preprimárnej a primárnej pedagogiky, Ústav 

pedagogických vied a štúdií, PdF UK v Bratislave: 

Didaktika predškolskej a mimoškolskej telesnej výchovy 

Didaktika technickej výchovy 

2011 – 2012 / Centrum pedagogického výskumu, Ústav pedagogických vied a 

štúdií, PdF UK v Bratislave: 
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Didaktika predškolskej a mimoškolskej telesnej výchovy 

Technické modelárstvo 

Didaktika technickej výchovy 

Odborné alebo umelecké 

zameranie 

Predprimárna a primárna pedagogika 

Kvalitatívna metodológia 

Publikačná činnosť 

vrátane rozsahu 

(autorské hárky) 

a kategórie evidencie 

podľa vyhlášky č. 

456/2012 Z. z. 

1. monografia 

2. učebnica 

3. skriptá 

 

1) Monografia: 1 zahraničná + 2 domáce 

3) Skriptá 1 zahraničná + 2 domáce 

 

Ohlasy na vedeckú / 

umeleckú prácu 

Štatistika ohlasov (76): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch: 3 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 6 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 

35 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 30 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách: 2 

Kontaktná adresa  Pracovisko: 

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

Račianska 59 

813 34 Bratislava 

Te. číslo: +421 2 9015 9286; email: severini@fedu.uniba.sk 

Bytom: 

Mierová 119 

821 05 Bratislava 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 02.03.2020 

mailto:severini@fedu.uniba.sk

