Životopis
Meno, priezvisko, titul :
Dátum a miesto narodenia :
Štátna príslušnosť :
Stav :
Adresa :
Telefón :
E-mail :
Vzdelanie :
1980
1978

Marta Rácová, RNDr.
22.11.1953 v Cabaji
Slovenská republika
vydatá, 2 deti
Nitra, Na Čerešňovom vrchu 47
0905 720 910
mracova22@gmail.com
- rigorózna skúška na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK
Bratislava, v teórii vyučovania fyziky – získanie titulu RNDr.,
- Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – učiteľstvo pre školy
II. cyklu, aprobácia matematika – fyzika.

Absolvované vzdelávania a skúšky:
2013
- absolvovanie aktualizačného vzdelávania: „Ľudské práva
v edukačnom procese“,
2012
- absolvovanie aktualizačného vzdelávania: „Hlasovací systém
v procese výučby ...“,
2011
- absolvovanie inovačného vzdelávania: „Interaktívna tabuľa
v edukačnom procese“,
2011
- absolvovanie funkčného inovačného vzdelávania,
2005
- osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou:
„Využitie informačných a komunikačných technológií v práci
učiteľa“,
2003
- absolvovanie 2. kvalifikačnej skúšky záverečnou prácou,
1999
- osvedčenie o ukončení prípravy vedúcich pedagogických
pracovníkov,
1996
- uznanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky podľa §9 odst.1 písm.
a) Vyhl. č. 41/96 Z. z.,
Priebeh zamestnaní :
1978 – 1992

- stredoškolská učiteľka matematiky a fyziky na Gymnáziu,
Piaristická 6 (teraz Gymnázium, Golianova 68, Nitra)
1992 – jún 2014 - riaditeľka Gymnázia, Golianova 68, Nitra
1995 - 2009
- zakladateľka a riaditeľka Jazykovej školy, Golianova 68, Nitra
jún 2014- jún 2015 - stredoškolská učiteľka , Gymnázium, Golianova 68,Nitra

Publikačná činnosť :
2009
2005-2007
1995 – 1997
1996
1997

- lektorka učebnice Matematika I. časť a Matematika II. časť pre
druhý ročník gymnázií,
- autorka testov z matematiky pre prijímacie skúšky na Fakulte
sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava,
- autorka knihy „Matematika – prehľad stredoškolského učiva
pre maturantov“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Enigma,
- spoluautorka príručky „Požiadavky na prijímacie skúšky
z matematiky“, ktoré vydalo SPÚ v Nitre,
- spoluautorka „Zbierky úloh na prijímacie pohovory
do 1. ročníka gymnázia“, ktorú vydala Nadácia gymnázia.

Pracovné aktivity :
2013 - 2015
november 2009 - 2016
2009
1999
1999 - 2014
1994

- lektorka MPC Nitra pre kontinuálne vzdelávanie
- členka Akreditačnej rady MŠVVaŠ SR pre kontinuálne
vzdelávanie
pedagogických
zamestnancov
a odborných
zamestnancov,
- členka konkurznej komisie MŠVVaŠ SR na výber učebníc
matematiky pre I. a II. ročník gymnázií,
- spoluzakladateľka Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií
v Slovenskej republike,
- členka prezídia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií
v Slovenskej republike, zástupca Nitrianskeho kraja
zakladateľka Nadácie Gymnázia, Golianova 68, Nitra

Mimopracovné aktivity :
- vo volebnom období 1998 – 2002 nezávislá poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Nitre, predseda výboru mestskej časti Klokočina I., členka
správnej rady Nitrianskeho komunitného fondu,
- vo volebnom období 2002 – 2006 nezávislá poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Nitre, predseda komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ v Nitre , sobášiaca,
- vo volebnom období 2006 – 2010 nezávislá poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Nitre, predseda komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ v Nitre ,sobášiaca,
členka Mediálnej rady pri MsZ,
- vo volebnom období 2010-2014 nezávislá poslankyňa MsZ v Nitre, sobášiaca,
členka komisie školstva, mládeže a športu, členka VMČ č.4-Klokočina,
- vo volebnom období od roku 2014 nezávislá poslankyňa MsZ v Nitre,
predsedníčka VMČ č.4-Klokočina, členka Mestskej rady, sobášiaca, členka
komisie školstva, mládeže a športu ,členka Správnej rady Nitrianskej komunitnej
nadácie
- vo volebnom období od roku 2018 nezávislá poslankyňa MsZ v Nitre
- zakladateľka a organizátorka akcií pre občanov na sídlisku Klokočina : Mikuláš
v škôlke , Vianoce na sídlisku, Klokočinský jarmok,
Pracovné ocenenia :
2018
Cena mesta Nitra
2014
Ďakovný list predsedu NSK
za úspešnú riadiacu a pedagogickú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania
mládeže v nitrianskom regióne, ako i propagáciu kraja doma a v zahraničí
2013
- Pamätná medaila Filozofickej fakulty UKF Nitra
2012
Ocenenie Ministerstva školstva SR - Malá medaila sv. Gorazda
za dlhoročnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovnovzdelávacom
procese a za zásluhy a rozvoj školstva na Slovensku
2008
- Cena primátora mesta Nitry
2008
- Čestné uznanie ku Dňu učiteľov od NSK
2003
- Cena dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre za dlhoročnú pedagogickú
činnosť v prospech PF UKF v Nitre
2001
-Čestné uznanie Krajského úradu v Nitre
1994
- Uznanie prednostu okresného úradu v Nitre za rozvoj okresu Nitra
Jazykové schopnosti : -anglický jazyk – začiatočník
-nemecký jazyk , ruský jazyk - pokročilý

Ďalšie znalosti :
- znalosť školskej legislatívy,
- odborné zručnosti na hodnotenie programov kontinuálneho vzdelávania
programov doplnkového pedagogického štúdia, atestačných prác kontinuálneho
vzdelávania
- lektorské zručností pre vedenie odborných seminárov pre pedagogických
zamestnancov
- užívateľské ovládanie PC (MS Word, PowerPoint, Outlook, Internet),
- aktívny vodič, vodičský preukaz skupiny B,
Osobnostné vlastnosti a záujmy :
-pracovitosť, organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, tvorivosť,
flexibilita, rozhodnosť, otvorenosť, občianska bezúhonnosť, sociálne cítenie
-ochota pracovať nezištne pre ľudí a pomáhať im
- záujem o prírodné vedy, matematiku, metodiku a didaktiku vyučovania
- varenie a pečenie v domácnosti, práca v záhrade

Nitra 21.2. 2019

RNDr. Marta Rácová

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podpísaná RNDr. Marta Rácová, nar.: 22.11.1953, bytom: Na Čerešňovom vrchu 47,
949 11 Nitra súhlasím s použitím svojich osobných údajov pre potreby volieb do VÚC.

Nitra 22.02.2017

RNDr. Marta Rácová

Čestné prehlásenie

Podpísaná RNDr. Marta Rácová, nar.: 22.11.1953, bytom: Benkova 13, 949 11 Nitra
prehlasujem, že som spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

Nitra 22.05.2014

RNDr. Marta Rácová

