
 

 

Životopis  

štatutárneho zástupcu 

OSOBNÉ ÚDAJE 

Meno a priezvisko: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. 

Adresa:   Kukučínova  4239/1, Poprad 058 01,  

Telefón/fax/e – mail: 0905 895 660, 052/426 44 20, riaditel@stary-gympel.sk 

Štátna príslušnosť: Slovenská republika 

Dátum narodenia: 10. 4. 1959 

 
 
ODBORNÁ PRAX  
 
Od – do:    
2011 -  trvá    Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad  riaditeľ školy 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: riaditeľ školy. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadiaca činnosť. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 058 39. 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 

2019 -  trvá    Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad 
           riaditeľ školy 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: riaditeľ školy. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadiaca činnosť. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 058 39. 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 

 

1999 -  2010       SPŠ Poprad                         zástupca riaditeľa 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: zástupca riaditeľa školy. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadiaca činnosť. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  SPŠ Poprad, Mnoheľova 828/23, Poprad 058 01. 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 
 
2004 – 2006        MPC Prešov               metodik telesnej výchovy 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: metodik. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  metodická a vzdelávacia činnosť. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  MPC Prešov. 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 
 
1990 – 99    SPŠ Poprad                           učiteľ 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: učiteľ. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  vyučovanie a výchova. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  SPŠ Poprad, Mnoheľova 828/23, Poprad 058 01 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 
 
1989 – 90           FTVŠ UK Bratislava               odborný asistent 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: odborný asistent. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  vzdelávanie. 



 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  FTVŠ UK Bratislava. 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 
 
1985 – 89           SOUCH Svit                           učiteľ 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: učiteľ. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  vyučovanie a výchova. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  SOUCH Svit. 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 
 
1984 – 85          TJ Vagónka Poprad                metodik 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: metodik. 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  metodická činnosť. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  TJ Vagónka Poprad, Športová 1, 058 01. 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 
 
1983 – 84          ZŠ Hočiminova Bratislava     učiteľ 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie: učiteľ 
Hlavné činnosti a zodpovednosť:  vyučovanie a výchova. 
Názov a adresa zamestnávateľa:  ZŠ Hočiminova Bratislava 
Druh práce alebo odvetvie hospodárstva: školstvo. 
 
 
VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA 
 
Od – do:  
2007   Obhajoba dizertačnej práce FTVŠ UK 

Názov získanej kvalifikácie:  doktor filozofie. 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: vedecko-pedagogická činnosť. 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava   

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  ICED 6 

1986   Rigorózna skúška FTVŠ UK  

Názov získanej kvalifikácie: doktor pedagogiky.  
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: telesná výchova. 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava   

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  ISCED 5 

1978 - 1983  Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava   

Názov získanej kvalifikácie:  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov,  
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: telesná výchova – občianska náuka. 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: 
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Bratislava   

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  ISCED 5 

1974 – 1978  Gymnázium Stará Ľubovňa   

Názov získanej kvalifikácie:  stredné všeobecné vzdelanie. 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: prírodovedný odbor. 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: 
Gymnázium Stará Ľubovňa. 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  ISCED 3 

 



 

 

1969 – 1974  ZŠ Stará Ľubovňa 

Názov získanej kvalifikácie:  základné vzdelanie 
Hlavné predmety / profesijné zručnosti: základné vzdelanie. 
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: 
ZŠ Stará Ľubovňa. 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:  ISCED 2 

1966 – 1969  ZŠ Poprad   

Názov získanej kvalifikácie:   
Hlavné predmety / profesijné zručnosti:  
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu: 
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:   

 

OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ 

Jazyky  / úroveň: 
Anglický jazyk / B1, Ruský jazyk / B2. 
 
Organizačné zručnosti:  
Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov                          2003 – 2006 MPC Prešov 
Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov  2011                     Škola plus s.r.o. Prešov 
Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických pracovníkov  2016 – 2017      MPC Prešov 
Špecializačné štúdium - manažérstvo kvality vzdelávania                       2013                    Výskumný ústav  
                                                                                                                  ekonomiky a manažmentu, Švábovce 
  
Technické zručnosti:  
Vodičský preukaz B skupiny.             
 
Počítačové zručnosti:  
Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa          2005  mc.edu.        
Využitie interaktívneho dataprojektora a softvéru v edukačnom procese  2015  AV L. Mikuláš 
Využitie tabletu v edukačnom procese                                                       2015  AV L. Mikuláš 
 
Ďalšie zručnosti:   
Futbalový tréner UEFA PROFI Licencia. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                             
                
 


