Mgr. Miroslava Szitová PhD.
Osobné údaje

Priebeh
zamestnaní
a pracovné
skúsenosti

2016
Gymnázium, ul. Javorová Spišská Nová Ves, školský psychológ
2016
ZŠ Pov. sv. Kríža, Smrekova 38, Smižany, sociálny pedagóg
2017-2018 – Lektor – Národný projekt – Meranie efektívnosti poskytovaných
služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientksych centier a integrácia
spätnej väzby klientov
2012-2016 Podpredsedníčka KDH živnostník
2007-2013 VŠ pedagóg - Pedagogické pôsobenie: TI Spišská Kapitula 12,
Spišské Podhradie, Predmet: Sociálno-psychologický výcvik
2007-2012 vedúci učiteľ praxe pre študentov – UKF Nitra, UMB Banská
Bystrica – odbor – Socialny pedagóg, Sociálna práca
2009 -2012 Centrum pedagogicko-psycholgockého poradenstva a prevencie
Spišská Nová Ves
- zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia
- školský psychológ, pedagóg - sociálny pedagóg
2004- 2009 Centrum pedagogicko-psycholgockého poradenstva a prevencie
Spišská Nová Ves
- zástupca riaditeľa, vedúci oddelenia,
PPP: metodik pre výchovné a profesijne poradenstvo,
CVPP: pedagóg - sociálny pedagóg
2001-2004 Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a
psychologickej prevencie Levoča
metodik pre výchovné a profesijne poradenstvo
2000-2001 Vodžák s. r. o. – ekonom, prevádzkový pracovník,
zástupca majiteľa
1999-2000 PEMAW s. r. o. – ekonom, prevádzkový pracovník, zástupca
majiteľa

Zručnosti a
kompetncie

2011

Sociálno-psychologický tréning pre zamestnancov Gymnázia na
ulici Školskej v Spišskej Novej Vsi - lektor
2010
Sociálno-psychologický tréning pre zamestnancov Spojenej školy
internátnej v Levoči – lektor
2011-2012 Tréning pre učiteľky materských škôl – vzdelávanie
k preventívnemu programu pre materské školy
2017-2018 – Lektor – Národný projekt – Meranie efektívnosti poskytovaných
služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia
spätnej väzby klientov.
2017 - Lektor – Ako sa uplatním na trhu práce /KOMPAS/ Nova Training.
Skúsenosti: metodické vedenie školských psychológov v KE kraji, metodické
vedenie výchovných poradcov, koordinátorov prevencie na školách (porady,
prednášky, semináre, lektorská činnost, tvorba metodických materiálov,
príručiek), individuálna a skupinová diagnostika, poradenstvo klientom,
skupinová práca so žiakmi ZŠ, SŠ podia ťažkostí a problémov žiažkov,

organizácia a vedenie podujatí v rámci pracoviska (burzy stredných škôl,
diskusné fóra, porady, semináre, školenia…), vedúci učitel praxe – UKF Nitra,
UMB Banská Bystrica.
Vzdelanie
2010-2016 Doktorandské studium KU Ružomberok
2008-2010 Univerzita Komenského v Bratislava, Filozofická fakulta –
odbor: Školská psychológia
2005- 2007 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,Pedagogická fakulta odbor: Psychológia - učiteľstvo
2003-2004 Univerzita Konstantina Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta,
Doplňujíce pedagogické studium na získanie pedagogickej
spôsobilosti
1993-1998 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
odbor: Pedagogika – špecializácia Sociálna pedagogika
1989-1993 Ekonomika poľnohospodárstva a výživy na SPoŠ
v Spišskej Novej Vsi
1981-1989 ZŠ Smižany

Kurzy a
osvedčenia
(kompetencie)

2004-2005 Inštitút Virginie Satirovej – lektorské osvedčenie
k preventívneho programu „Povedz to priamo“ (97 hodín)
2006
Základný výcvik v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie
drogových závislostí v trvaní 100 hodín s osvedčením 2006
Výskumný ústav detskej psychologie a patopschológie,
Bratislava
2007
Nadstavbový výcvik v oblasti univerzálnej a selektívnej
prevencie drogových závislostí v trvaní 100 hodín
s osvedčením – Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie Bratislava
2007
Lektorské osvedčenie na prácu s preventívnym programom
„Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú
prevenciu“ – KPP Prešov
2007
Osvedčenie v prezenčnom a dištančnom modulovom
programe „Virtuálne autorské tímy pre dištančné online
vzdelávanie“ – Košice
2008
Osvedčenie o absolvovaní workshopu „Práca
s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore“
v trvaní 13 hodín – Košice
2008
Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania
„Zvyšovanie pedagogicko-psychologických zručností
výchovného poradcu“- 40 hodín, MPC Prešov 2006-2007
2007
MPC Prešov – Priebežné vzdelávanie výchovný poradcov
základných škôl okresu SNV a Gelnica,
pozícia:
lektor

2004

2007
2007
2010
2011
2011
2011

2011
2011

2011
2012
2012
2012
2013
Projekty

Inštitút Virginie Satirovej v SR, Preventívny program „Povedz
to priamo“
pozícia:
lektor preventívneho programu (certifikát)
Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú
prevenciu
pozícia:
lektor (certifikát)
EVAT – virtuálne autorské tímy
Test ruky – I-psychológia, osvedčenie o absolvovaní
Lüscherova klinická diagnostika - osvedčenie o absolvovaní
Test sémantického výberu - osvedčenie o absolvovaní
MPC BA - Ukončené inovačné vzdelávanie: Cesta k emocionálnej
zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie
kľúčových kompetencií
MPC BA – Ukončené inovačné vzdelávanie: Program efektívnej
drogovej prevencie v školách a v školských zariadeniach
MPC BA – Ukončenie špecializačného vzdelávania: Príprava
žiakov pre trh práce – kariérové poradenstvo v školách
a školských zariadeniach
KU Ružomberok – Ukončená prvá atestácia – Záujmové
zameranie žiakov jako jeden z prediktorov výberu povolania
UIPŠ – Ukončenie aktualizačního vzdelávania: Textový editor pre
začiatočníkov
UIPŠ – Ukončenie aktualizačního vzdelávania: Tabuľkový procesor
Excel pre začiatočníkov
UIPŠ – Ukončené aktualizačné vzdelávanie: Základná obsluha
počítača
MPC – Ukončené funkčné vzdelávanie: Riadenie školy a školského
zariadenia. Vedúci odborný zamestnanec

Ministerstvo vnútra SR – Národný projekt - Meranie efektívnosti
poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj
Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov.
Doba realizácie – 2017 – 2018 – 2019
Pozícia: lektor
Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum,
vývoj a vzděávaní, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ČR
(R.Č. Projektu: CZ.02.3.61/0.0/16_012/0000611
Projekt: „Zvyšování kompetencí žákú středních škol bez maturitní
zkoušky“.
Doba realizácie: 2016-2017
Pozícia: lektor časť – Rozvoj sociálnych a občianskych kompetencií
Ministerstvo školstva SR – Rozvojový projekt - „Psychologickou a
špeciálnopedagogickou diagnostikou – Od dieťaťa k učiteľovi
Názov projektu: Kvalitnou diagnostikou k správnemu výberu školy
Doba relizácia: jún – december 2011
Pozícia: autor projektu, realizátor projektu
Predkladateľ projektu: Krajský školský úrad Košice
Realizátor projektu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie Spišská Nová Ves
Európsky sociálny fond

Projekt: Sociálno-psychologické zručnosti pre uchádzačov o zamestnanie
(číslo akreditácie MŠ SR 1360/2010/1)
Júl – august 2010
Pozícia: lektor
Žiadateľ: Občianske združenie Dôstojný život Spišská Nová Ves
Úrad vlády slovenskej republiky
účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti
národnej protidrogovej stratégie pre rok 2010
Projekt: Stop drogám v našom meste II
Jún – december 2010
Pozícia: lektor, koordinátor
Žiadateľ: mesto Spišská Nová Ves
Úrad vlády slovenskej republiky
účelovej dotácie na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti
národnej protidrogovej stratégie pre rok 2010
Projekt: Stop drogám v našom meste
Jún – december 2009
Pozícia: lektor, koordinátor
Žiadateľ: mesto Spišská Nová Ves
Fond sociálneho rozvoja
Projekt č. 75/2004/IM Lokálne partnerstvá – vytvorenie pracovných
príležitostí, poskytovanie vzdelávania a sociálneho poradenstva pre
znevýhodnené skupiny.
Doba realizácie: 2005
Pozícia: vedúci riešiteľského kolektívu
Žiadateľ: OZ Ľudia a perspektíva, Krompachy
Európsky sociálny fond
Projekt Bilančná diagnostika osobnostných predpokladov uchádzačov o
zamestnanie pre posúdenie možností výberu vhodnej profesie a ďalšieho
vzdelávania a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie v okresoch
Spišská Nová Ves a Gelnica.
Doba realizácie: augus august – október 2008
Pozícia: lektor, expert
Žiadateľ: Občianske združenie Dôstojný život Spišská Nová Ves
Európsky sociálny fond
Tvorba a následná implementácia projektu ESF “ŠKOLA A SVET
PRÁCE“ na ZŠ okresu Levoča – koordinátor projektu, lektor, PPPaCVPP
Levoča
Protidrogový fond
Tvorba a následne implementácia projektu – Protidrogový fond: “Povedz to
priamo” – dva realizované projekty na prácu so žiakmi s poruchami správania.,
PPPaCVPP Levoča, koordinátor, lektor
Fond sociálního rozvoja
Tvorba a následná implementácia projektu FSR – Profesijné a kariérne
poradenstvo, PPPaCVPP Levoča, koordinátor, lektor
Publikačná

Vedecké práce v zahraničných zborníkoch

činnosť,
konferencie

Szitová, M., Degro, M., Pollák, M.: Local solutions to immigrant and Roma
integration. In: The Politics of Culture, Ethnicity and Religion. Wilfried Martens
Centre for European Studies (WMCES), Brussels, 2018
Vedecké práce v zahraničních karentovaných časopisoch
Szitová, M., Droppa Milan et al.(2017).Career Counseling as a Tool for
Successful Implementation of Managerial Competencies of Secondary School
Graduates in the Slovak Republic.TEM Journal, 6(4), 726-731.
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Klein, Vladimír - Šilonová, Viera - Szitová, Miroslava: Detekcia syndrómu
CAN v regióne Spiš. In: Technológia vzdelávania: Slovenský učiteľ. ISSN
1335-003X. Roč. X., č. 6 (2007), s. 14 - 17.
Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Šilonová, Viera -Szitová, Miroslava: Postavenie a úlohy sociálneho pedagóga
ako odborného zamestnanca. In Kotradyová, K. (edit.) Nové aspekty
v sociálnej práce II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Teologický inštitút. Spišské Podhradie. 2010. S. 281 – 293. ISBN
978-80-8084-544-5.
Szitová, Miroslava: Profesijné a kariérne poradenstvo na základných a
stredných školách –
jedna z kompetencií sociálneho pedagóga. In
Kotradyová, K. (edit.) Nové aspekty v sociálnej práce I. Zborník príspevkov zo
seminára. Teologický inštitút. Spišské Podhradie. 2010. S. 153 – 163. ISBN
978-80-8084-543-8.
Szitová, Miroslava: Postavenie výchovného poradcu ako pedagogického
zamestnanca špecialistu In: Výchovný poradca a jeho budúcnosť na
Slovensku.
Bratislava.
2010.
www.asociaciavp.wbl.sk/konferencia2242010.html. – zbornik v el. podobe.
Šilonová, Viera - Szitová, Miroslava: Sociálny pedagóg ako odborný
zamestnanec v škole a školskom zariadení. Prevenci. Informačný bulletin
zameraný na prevenci sociálno-patologických javov v školstve. Ústav
informácií a prognóz v školstve a MŠSR. Bratislava. 2010. S.57-62. ISSN
1336-3689. 1/2010 a 2/2010
Szitová, Miroslava: Odborná pomoc absolventom stredných škôl pri výbere
povolania a zaradení sa na trh práce. In: Pekarčák L., Janotová, E. (edit.)
Sociálna práca, manažment a ekonomka – s reflexivu na sociálne služby.
Zborník referátov z 2. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou
äčasťou. Verbum. Ružomberok. 2010. S. 231-236. ISBN 978-80-8084-621-3.
apríl 2010
Szitová, Miroslava – Šilonová, Viera: Prevencia sociálno-patologických javov
v prostredí základných škôl mesta Spišská Nová Ves. In Kaliská, L. (ed.)
Zdravá škola. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Občianske
združenie PEDAGÓG Banská Bystrica. 2010. S. 166-175. ISBN 978-80-5570111-0. november 2010.
Szitová, Miroslava – Šilonová, Viera: Projekt mesta Spišská Nová Ves „Stop
drogám v našom meste“. In Šilonová, Viera – Szitová, Miroslava (edit). Stop
drogám v našom meste II. Zborník príspevkov z odborného seminára.
Spišská Nová Ves. 10. december 2010. 91 strán. ISBN 978-80-970559-5-0.
S. 42-46.
Šilonová Viera – Szitová, Miroslava.: Výsledky prieskumu užívania drog u
žiakov 6. ročníka základných škôl mesta Spišská Nová Ves. In Šilonová,
Viera – Szitová, Miroslava (edit). Stop drogám v našom meste II. Zborník

príspevkov z odborného seminára. Spišská Nová Ves. 10. december 2010.
91 strán. ISBN 978-80-970559-5-0. S. 86-91.
Szitová, Miroslava: Sociálny pedagóg v škole a v školskom zariadení. In
Jenčová, Anna – Kříž, Tomáš, Szitová Miroslava. Koordinátori prevencie
a problémové správanie. Metodická starostlivosť o koordinátorov prevencie
na základných a stredných školách. Košice, 2011. 64 strán. ISBN 978-80970985-5-1.
Szitová, Miroslava: Pôsobenie školského psychológa v školách a v školských
zariadeniach. In Katova, Dana, Szitová, Miroslava, Šilonová, Viera.
Metodicko-odborná činnosť CPPPaP, ZŠ a SŠ Košického kraja. Metodická
starostlivosť o školských psychológov a o deti so ŠVVP. Košice 2011. 82
strán. ISBN 978-80-970985-2-0.
Leskovjanská, G., Šilonová V., Szitová M.: Pôsobenie rovesníckych aktivistov
v prevencii závislostí v prostredí základných škôl (najzaujímavejšie zistenia
z realizácie zážitkových besied). In Pedagogické rozhľady: Odbornometodický časopis. MPC. Banská Bystrica. ISSN 1335-0404, 5/2011, s. 7-9ˇ
Szitová, M.: Právo na vzdelanie. In JUDr. Martin Dilong M.I.L., MUDr. Mária
Orgonášová, CSc., PhDr. Janka Šípošová, CSc., Mgr. Miroslava Szitová, Ing.
Mgr. Pavol Kossey, Mgr. Ján Kmeť, Mgr. Martin Gazdík: Ľudské práva pre
všetkých, (alternatívny dokument k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory
ľudských práv v Slovenskej republike). Bratislava. Lúč, 2014. s.23-27. ISBN
978-80-7114-995-8.
Szitová, M.: Sociálna interakcia, vztah učiteľ – žiak a osobnosť učiteľa. In.
Výchova a vzdelávanie jako nástroj (de)formovania hodnotového systému
v spločnosti. Pozitívna autorita a jej vpyv na formovanie osobnostního
rozmeru mladého člověka. Zborník z konferencie, Spišská Nová Ves –
Smižany, 2016. VERBUM, Ružomberok, ISBN 978-80-561-0427-9
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Klein, Vladimír - Šilonová, Viera - Szitová, Miroslava: Detekcia syndrómu
CAN v regióne Spiš. In: Dieťa ako obeť násilia: zborník príspevkov z
medzinárodnej konferencie. Spišská Nová Ves: Humanitná spoločnosť
Prijatie, 2007. s. 101-110.
Szitová, Miroslava - Šilonová, Viera: Postavenie a úlohy sociálneho
pedagóga ako odborného zamestnanca. In Kotradyová, K. (edit.) Nové
aspekty v sociálnej práce II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Teologický inštitút. Spišské Podhradie. 2010. S. 281 – 293. ISBN
978-80-8084-544-5.
Szitová, Miroslava: Odborná pomoc absolventom stredných škôl pri výbere
povolania a zaradení sa na trh práce. In: Pekarčák L., Janotová, E. (edit.)
Sociálna práca, manažment a ekonomka – s reflexivu na sociálne služby.
Zborník referátov z 2. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou
äčasťou. Verbum. Ružomberok. 2010. S. 231-236. ISBN 978-80-8084-621-3.
apríl 2010
Postery v zborníkoch z domácich konferencií
Šilonová, Viera - Klein, Vladimír - Szitová, Miroslava: Detekcia syndrómu
CAN v regióne Spiš. In: Dieťa ako obeť násilia. Spišská Nová Ves: 2007. 1 s.

Szitová, Miroslava: Profesijné a kariérne poradenstvo na základných a
stredných školách –
jedna z kompetencií sociálneho pedagóga. In
Kotradyová, K. (edit.) Nové aspekty v sociálnej práce I. Zborník príspevkov zo
seminára. Teologický inštitút. Spišské Podhradie. 2010. S. 153 – 163. ISBN
978-80-8084-543-8.

Doplňujúce
informácie

Záľuby

MS Office (word, excel, powerpoint, outlook), internet, EvuPP, SVSMI –
Proforient, účtovnícke programy, strojopis, vodičský preukaz A,B
Od roku 2005 Decká cestovka CK Usmev Bratislava – hlavny vedúci v letných
zahraničných táboroch (Chorvátsko, Taliansko, Bulharsko)
Hra na Gitaru, spev, šport, organizácia podjatí, práca s mládežou aj dospelými,
literatura

