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OSOBNÉ ÚDAJE

Marová Marta

marta.marova@post.sk

TYP ŽIADOSTI
PRAX
01.01.2013–Súčasnosť

šéfredaktorka
Mestská príspevková organizácia mesta Poprad - noviny občanov mesta Poprad, Poprad (Slovensko)

01.02.1992–01.01.2013

redaktorka, zástupkyňa šéfredaktorky
Mestská príspevková organizácia - noviny občanov mesta Poprad, Poprad (Slovensko)

03.06.1991–01.02.1992

redaktorka rozhlasového vysielania rozhlasu po drôte a mestského rozhlasu
Popradská informačná agentúra Poprad, Poprad (Slovensko)

01.05.1991–03.06.1991

redaktorka podnikových novín Chemosvit Svit
Chemosvit Svit, Svit (Slovensko)

01.07.1977–01.05.1991

redaktorka podnikových novín a podnikového rozhlasu, zástupkyňa šéfredaktorky
Vagónka Poprad, Poprad (Slovensko)

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
01.09.1973–01.06.1977

Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore ekonomika
Stredná ekonomická škola v Poprade, Poprad (Slovensko)

01.09.1979–01.07.1984

vysokoškolské vzdelanie - externé štúdium v študijnom odbore
žurnalistika so špecializáciou na tlač a rozhlas
Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Bratislava (Slovensko)

06.1986

titul PhDr. - vykonanie rigoróznej skúšky v študijnom odbore
žurnalistika
Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Bratislava (Slovensko)

1992
- vydávanie Vestníka Okresného úradu v Poprade
1991–1992
- externá spolupráca so Slovenským rozhlasom
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2004–2005
- spolupráca s Rádio Tatras International v Poprade
OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenčina

Ďalšie jazyky

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

francúzština

B1

B1

A1

A1

A2

ruština

C1

B2

B1

B2

B1

maturitná skúška
Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručnosti
Organizačné a riadiace zručnosti

Pracovné zručnosti

- optimálne komunikačné zručnosti získané rokmi praxe a bohatými kontaktmi s ľuďmi

-- organizačné a riadiace zručnosti nadobudnuté počas dlhoročnej činnosti ako zástupkyne, neskôr
šéfredaktorky

- ovládanie tvorby novín po obsahovej a grafickej stránke,
- editorské schopnosti,
- profesionálne ovládanie slovenského jazyka v tlači aj rozhlase

Digitálna zručnosť

SEBAHODNOTENIE

Spracovanie
informácií

Komunikácia

Samostatný
používateľ

Skúsený používateľ

Vytváranie
obsahu

Bezpečnosť

Riešenie
problémov

Používateľ
Používateľ
Používateľ
základného jazyka základného jazyka základného jazyka

Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia

- dobré ovládanie softvéru na úpravu fotografií

Vodičský preukaz
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