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ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, akademický 

titul, vedecko-

pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický 

titul a vedecká hodnosť 

Martina Šipošová, rod. Jurišová, PaedDr., Ph.D. 

Dátum a miesto 

narodenia 

1972, Trnava, Slovensko 

Vysokoškolské vzdelanie 

a ďalší akademický rast 

2006 – 2012: Philosophiae doctor (Ph.D.), Pedagogika, Ústav pedagogických 

věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika 

2009 – 2011: Doktor pedagogiky (PaedDr.), rigorózne pokračovanie, Fakulta 

humanitných vied, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Mateja Bela v 

Banskej Bystrici 

1991 – 1996: Magister (Mgr.), učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: 

anglický jazyk – ruský jazyk, Filozofická fakulta v Prešove, Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach   

 

Ďalšie vzdelávanie 

 

 

13.5.2019 –17.5.2019; Certifikát o absolvovaní mobility vysoskoškolských 

pedagógov (ERASMUS+); ISCED14 Education, Teacher Training;  

The Pedagogical University of Cracow, Cracow, Poland; pozvaná prednáška 

7.11.2016 – 11.11.2016; Certifikát o absolvovaní mobility vysoskoškolských 

pedagógov (ERASMUS+); ISCED14 Education, Teacher Training; 

University of Granada, Faculty of Education, Granada, Spain; pozvaná 

prednáška 

21.10.2013 –  25.10. 2013; Certifikát o absolvovaní študijnej návštevy v rámci 

CEDEFOP (Study visit) pod názvom: “On the way to individualized teaching 

and learning“ in the framework of the European lifelong learning programme; 

State Seminar of Initial Teacher Training, Reutlingen, Baden-Wurttemberg, 

Germany (pozvaná prednáška) 

13.10.2013 – 19.10.2013; Certifikát o absolvovaní intenzívneho metodického 

kurzu pod názvom “Creative Methodology for the Classroom“, Pilgrims English 

language courses, Canterbury, United Kingdom 

20.05. 2012 – 26.05.2012; Certifikát o absolvovaní mobility vysokoškolských 

pedagógov (ERASMUS); výučba ESP (angličtina pre špecifické účely) a ruský 

jazyk  pre začiatočníkov; The University of Patras,  Greece 

11.08.2008 – 22.08.2008; Certifikát o absolvovaní intenzívneho metodického 

kurzu English Overseas Teachers pod názvom:  “Creative Methodology and 

Language Skills“ (Kreatívna metodológia vo vyučovaní AJ a rozvoj jazykových 

zručností); Oxford House College, London, United Kingdom 

02.10.2006 – 02.03.2007; Certifikát o absolvovaní kurzu: e-learningový kurz 

„Kvalitatívny výskum v pedagogických vedách“; Masarykova univerzita v Brně, 

FF, Ústav pedagogických věd 

 

Vzdelávanie v období pôsobenia ako stredoškolská učiteľka (vedúca 

predmetovej komisie pre anglický jazyk) 

21.03. 2005 – 01.04.2005; Certifikát o absolvovaní intenzívneho metodického 

kurzu pod názvom “Teacher Training Refresher Course“ (metodika výučby AJ, 

techniky výučby, rozvoj vlastných komunikatívnych zručností, úroveň advanced), 

írska história a kulturológia; Atlantic Language School, Galway, Ireland  

25.02. 2002 – 08.03.2002; Certifikát o absolvovaní intenzívneho metodického 

kurzu pod názvom “Teacher Training Refresher Course“ (anglický jazyk a 

metodika výučby angličtiny ako cudzieho jazyka, úroveň  advanced); The 
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Mayflower College of English, Ltd., Plymouth, United Kingdom 

1999 (1.10. – 31.10.); Certifikát o absolvovaní cyklického kurzu pod názvom 

“Teaching, Testing and the Maturita“; Metodické Centrum Banská Bystrica, 

The British Council, Slovensko  

 

Priebeh zamestnaní 

(pracovisko/predmety) 

 

Od 2016 – trvá: Katedra anglického jazyka a literatúry, PdF UK v Bratislave 

(vedúca katedry; odborný asistent; tútor externého štúdia). 

2012 – 2016: Katedra anglického jazyka a literatúry, PdF UK v Bratislave 

(odborný asistent; tútor externého štúdia). 

2010 – 2012: Ústav cudzích jazykov, Žilinská univerzita v Žiline  

(odborný asistent v kurzoch ESP – angličtina pre špecifické účely, ruský jazyk 

pre začiatočníkov) 

2005 – 2010: Katedra anglického jazyka a literatúry, Fakulta prírodných vied, 

Žilinská univerzita v Žiline 

(odborný asistent, tútor magisterského štúdia). 

1997 – 2005: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, Martin 

(triedna učiteľka; vedúca predmetovej komisie pre anglický jazyk; stredoškolská 

učiteľka: anglický a ruský jazyk). 

jún 1996 – december 1996: MADIS združenie, Martin  

(riaditeľka obchodného oddelenia, obchodná manažérka ) 

 

Priebeh pedagogickej 

činnosti 

(pracovisko/predmety) 

 

2020 – 2021 / Katedra anglického jazyka a literatúry, PdF UK v Bratislave: 

Didaktika anglického jazyka III, II, I 

Inovatívne metódy v mladšom školskom veku 

2019 – 2020 

Didaktika anglického jazyka II, I 

Inovatívne metódy v mladšom školskom veku 

Didaktika pre mladší školský vek I  

Čítanie s porozumením (externé štúdium) 

Vybrané kapitoly z didaktiky  I (externé štúdium) 

Prezentačné zručnosti (externé štúdium) 

2018 – 2019  

Didaktika anglického jazyka III, II, I 

Inovatívne metódy v mladšom školskom veku 

Didaktika pre mladší školský vek (externé štúdium) 

Čítanie s porozumením (externé štúdium) 

Vybrané kapitoly z didaktiky  I (externé štúdium) 

Prezentačné zručnosti (externé štúdium) 

2017 – 2018  

Didaktika anglického jazyka III, II, I 

Vybrané kapitoly z didaktiky I (externé štúdium) 

Didaktika anglického jazyka pre mladší školský vek I 

Didaktika anglického jazyka pre predškolský vek I 

2016 – 2017  

Didaktika anglického jazyka II, I 

Didaktika anglického jazyka pre predškolský vek I 

Vybrané kapitoly z didaktiky I (externé štúdium) 

Praktický jazyk – Advanced II 

Praktický jazyk – čítanie s porozumením 

2015 – 2016  

Didaktika anglického jazyka II, I 

Praktický jazyk – Advanced II 

Vybrané kapitoly z didaktiky I (externé štúdium) 
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Praktický jazyk – čítanie s porozumením 

Praktický jazyk – počúvanie s porozumením 

Praktický jazyk – základy prezentačných zručností 

2014 – 2015  

Didaktika anglického jazyka   

Praktický jazyk – čítanie s porozumením 

Praktický jazyk – počúvanie s porozumením 

Praktický jazyk – základy prezentačných zručností 

Seminár k didaktike anglického jazyka 

2013 – 2014  

Základy didaktiky 

Didaktika anglického jazyka 

Praktický jazyk – rozprávanie  

Praktický jazyk – čítanie s porozumením 

Reálie Veľkej Británie a USA 

2012 – 2013  

Základy didaktiky 

Didaktika anglického jazyka 

Praktický jazyk – rozprávanie  

Praktický jazyk – čítanie s porozumením 

Reálie Veľkej Británie a USA 

 

2010 – 2012 / Ústav cudzích jazykov, Žilinská univerzita v Žiline:  

Anglický jazyk pre špecifické účely (Fakulta riadenia a informatiky; Fakulta 

elektrotechniky a informačných technológií; Strojnícka fakulta)  

Ruský jazyk pre začiatočníkov (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a 

spojov)Ruský jazyk pre študentov doktorandského štúdia, študijný program 

Ekonomika a manažment podniku 

 

2005 – 2010 / Katedra anglického jazyka a literatúry, Fakulta prírodných vied, 

Žilinská univerzita v Žiline: 

bakalárske štúdium:  
81131 Didaktika anglického jazyka 1  

81126 Úvod do štúdia anglofónnych literatúr 

81136 Fonetické cvičenia 

81136 Praktické cvičenia – počúvanie 

81123 Jazykový seminár 3 

81123 Jazykový seminár 4 

magisterské štúdium: 
81131 Didaktika anglického jazyka 2 

81137  Výučba jazyka /slovnej zásoby/  prostredníctvom literatúry 

81138 Využitie autentických materiálov vo vyučovaní  

 

 

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 

 

1. Monografie (spolu 5):  

AAA 1x  zahraničná (1 AH) 

AAB 1x domáca  predkladaná v rámci habilitačného konania (10,4 AH) 

AAB 1x domáca (2,98 AH ) 

AAB 1x domáca (2,75 AH) 

             AAB 1x domáca (2 AH) 
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2. učebnica 

3. skriptá 

 

2. Vysokoškolské učebnice (spolu 2): 

ACB (2,75 AH) 

ACB (0,95 AH) 

  

3. Učebnice pre základné a stredné školy (spolu 2):  

BCB (9,07 AH) 

BCB (3,28 AH) 

 

4. Skriptá a učebné texty (spolu 3):  

BCI (3,08 AH) 

             BCI (1,6 AH) 

BCI (1,38 AH )   

Ohlasy na vedeckú / 

umeleckú prácu 

 

Štatistika ohlasov (81): 

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

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch: 2 

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

24 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 48 

[o5]Recenzie v zahraničných publikáciách: 2 

[o6] Recenzie v domácich publikáciách: 2 

 

Kontaktná adresa  Pracovisko: 

Katedra anglického jazyka a literatúry  

Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

Račianska 59 

813 34 Bratislava 

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

 
Trvale bytom: 

Š.B.Romana 4  

036 01 Martin  

 

Korešpondenčná adresa: 

Romanova 35 

851 02 Bratislava 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa  

mailto:siposova@fedu.uniba.sk

