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Europass - životopis   

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) Vrabec Norbert,  Mgr. , PhD. 

Adresa(y) Alexyho ul.16, 949 11 Nitra 

Telefón(y) +421 908 979 362   

E-mail(y) nvrabec@gmail.com 

Štátna(e) príslušnosť(ti) SR 

Dátum narodenia 03.12.1968 

 
Prax 

 

 

Od - do  
Názov zamestnávateľa 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
 

   Druh práce alebo odvetvie hospodárstva 
 

 
 

Od - do 

2010 - trvá 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie 
Vedúci Katedry mediálnej výchovy, vysokoškolský pedagóg, riaditeľ IMEC – Centra mediálnej 
gramotnosti 
Pedagogická činnosť – vedenie seminárov a prednášok z predmetov Teória a prax mediálneho 
výskumu I. a II., Didaktika mediálnej výchovy I. a II., Metódy hodnotenia a merania úrovne mediálnych 
kompetencií. Riešiteľ výskumných aktivít v oblasti mediálnej výchovy a mediálnej gramotnosti, 
príprava a implementácia projektov.   
 
 
 
2001 – 2010 

Názov zamestnávateľa Infoland, o.z. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť vzdelávacie aktivity v oblasti mediálnej výchovy a gramotnosti,  výskum mládeže, poradenstvo pre 
neziskový nestor, príprava a riadenie projektov 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

výskumné aktivity, vzdelávanie,  príprava projektov pre neziskové organizácie 

 
Od - do 

 
2006 – 2008 

Názov zamestnávateľa Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Pedagogická činnosť – vedenie seminárov a prednášok z predmetu mediálna gramotnosť 
a z predmetu ekonomická žurnalistika, publikačná a vedecká činnosť 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

vzdelávanie, veda a výskum 

 
Od - do 

 
1997 – 2009 

Názov zamestnávateľa Ecopress, a.s. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť ekonomická publicistika a spravodajstvo v denníku Hospodárske noviny 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

žurnalistika 

 
Od - do 

 
1996 – 2010 

Názov zamestnávateľa SZČO 
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Hlavné činnosti a zodpovednosť lektorská, poradenská a projektová činnosť 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 
lektorovanie, poradenstvo, tvorba projektov 

Od - do 1994 - 1995 

Názov zamestnávateľa RPIC Nitra 

Hlavné činnosti a zodpovednosť lektorská, poradenská a projektová činnosť 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 
lektorovanie, poradenstvo, tvorba projektov 

 
Od - do 

 
1992 – 1994   

Názov zamestnávateľa SZČO 

Hlavné činnosti a zodpovednosť lektorská, publikačná, poradenská a projektová činnosť 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 
lektorovanie, poradenstvo, publikačná činnosť 

 
Vzdelávanie a príprava 

 

Od - do 2006 – 2010 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Filozofická fakulta UKF Nitra – doktorandské štúdium v odbore masmediálne štúdiá 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

ISCED 6 

Od - do 1987 - 1991 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Pedagogická fakulta UKF Nitra - magisterské štúdium  

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

ISCED 5 

Od - do 1988 - 1990 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Filozofická fakulta UK Bratislava - medziodborové štúdium (žurnalistika)  

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

ISCED 5 

Od - do 1984 - 1987 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Gymnázium Senec 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

ISCED 3A 

 
Materinský jazyk 

 
slovenčina 

  

Ďalšie jazyky - Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

AnglickýJazyk   B1  C1  B1  B1  C1 

Český Jazyk   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 
  

Počítačové zručnosti a kompetencie -spôsobilosť aktívne pracovať s internetom a elektronickou poštou 
-spôsobilosť aktívne pracovať  s textovým editorom Microsoft Word 
-spôsobilosť aktívne pracovať s tabuľkovým editorom Microsoft Excel 
-spôsobilosť aktívne pracovať s databázovým programom Microsoft Access 
-spôsobilosť aktívne pracovať s prezentačným programom Microsoft Power Point 
-spôsobilosť vytvárať a spravovať webové stránky 
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Vodičský(é) preukaz(y) Sk. B 
  

 

Absolvované školenia, kurzy, 
workshopy 

 

  

2006 Akreditovaný vzdelávací kurz „Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu 
pomoci zo štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013“ (Realizátori kurzu: Ecoplanet Brusel , 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Euroformes). 

2006   Kurz: “Vytváranie kvalitných verejných priestranstiev a participatívne plánovanie” (Realizátori: Nadácia 
Ekopolis, Banská Bystrica a Nadace Partnerství, Praha,). 

2005 Workshop “Aktuálne možnosti využitia fondov Európskej únie vo verejnom sektore” (Realizátori: CKR, 
RPIC, Mesto Nitra). 

2005 Workshop „Grantový program EÚ MLÁDEŽ a praktické skúsenosti s prípravou europrojektov na miestnej 
úrovni” (Realizátori: CKR, RPIC, Mesto Nitra). 

2005 Medzinárodný workshop „Making New Connections – European Residents Agenda, Rotterdam 2005“, 
(Organizátor: LSA, Haag, 2005) 

2005 Medzinárodný worshop “The Cultural Dimension of an Enlarged Europe, Strasbourg, 2005” (Organizátori: 
Európska komisia a Strasbourg Club, 2005). 

2004 Medzinárodný workshop „Capital Cities and Major Regional Centres in Enlarged Europe”, Strasbourg, 
2004. (Organizátori: Európsky parlament a City of Strasbourg) 

2004 Kurz “Príprava projektov pre predvstupové a štrukturálne fondy EÚ (Realizátor: CVNO, 2004). 

2004 Workshop „Možnosti využitia eurofondov pre podnikateľské subjekty vo výrobe a cestovnom ruchu“ 
(Realizátori: CKR, RPIC, Mesto Nitra, 2004). 

1995 Kurz „Tvorba a hodnotenie podnikateľských projektov“ (Realizátor: Slovensko-Americký podnikateľský 
fond, Bratislava). 

Účasť na výskumných 
projektoch 

 

2013 - 2015 
 
 

2012-2013 
 
 
 

2011-2012 

Riešiteľ projekt APVV -  „Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií 
monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej gramotnosti v Slovenskej republike.“ 

Riešiteľ a koordinátor projektu ESF - „Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu 
a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave“ 
 

Autor a koordinátor výskumu Vplyv mediálnej komunikácie na nové vzory mládeže. (Realizátor: IMEC 
– Centrum mediálnej gramotnosti, Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Iuventa – Slovenský inštitút mládeže) 

2008 – 2009 
 

Autor a hlavný koordinátor výskumu ON-LINE GENERÁCIA – Informácie, komunikácia a digitálna 
participácia mládeže v informačnej spoločnosti  (Realizátori: Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, 
Infoland) 

                                               2007 - 2008 Autor a hlavný koordinátor výskumu MLÁDEŹ A MÉDIÁ – Mediálna gramotnosť mladých ľudí na 
Slovensku (Realizátori: Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Agentúra sociálnych analýz ASA, 
Infoland) 

Participácia na príprave 
dôležitých materiálov a 

stratégií 

 

2008 - 2009 Spoluúčasť na tvorbe „Koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania 
v Slovenskej republike“ (Koordinátor: Ministerstvo kultúry SR) 

2009 Spoluúčasť na tvorbe vzdelávacieho programu „Kvalifikačné štúdium predmetu mediálna výchova 
pre učiteľov stredných škôl“ (FMK UCM ) 
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2010 Spoluúčasť na príprave a realizácii cyklu vzdelávacích seminárov pre učiteľov „Mediálna výchova 
v školskom vzdelávaní“ (Koordinátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, SR) 

2008-2009 Členstvo v pracovnej skupiny na prípravu Koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného 
vzdelávania, ako aj odbornej komisie pre predmet mediálna výchova pri Štátnom pedagogickom 
ústave (SR) 

2007-2011 Signatár európskej iniciatívy The European Charter for Media Literacy.  
Skúsenosti s externou 

spoluprácou na rôznych 
projektoch s nasledovnými 

inštitúciami 

 

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Metodicko-pedagogické centrum, Ministerstvo kultúry SR, FMK 
UCM, Štátny pedagogický ústav,  Európske informačné centrum Europe Direct,  Regionálne 
poradenské a informačné centrum Nitra, SINA Nitra, Centrum komunitného rozvoja, OSF-NOS, 
Nadácia Ekopolis, Tranparency International, Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ, InsData, Slovenský 
živnostenský zväz, Priemyselný park Nitra – Sever ai. 

  

Pracovné skúsenosti  

 Lektorská a poradenská činnosť v oblasti rozvoja mediálnej výchovy, príprava projektov pre čerpanie 
prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ; konzultácie v oblasti strategického plánovania 
a vytvárania projektových partnerstiev; publikačná činnosť; prezentačná a školiaca činnosť; mediálne 
poradenstvo a public relations. 

 

 


