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...Vzdelanie 

2017 – súčasnosť Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe 
„Umenie terapie“ 
ISZ centrum, Húskova 47, Košice  

2016 – 2017 špecializačné štúdium v odbore Klinická psychológia (prerušené) 
 Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava 
2015 – 2016 príprava na výkon práce v zdravotníctve 
 Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava 
2011 – 2013 magisterské štúdium v študijnom programe Psychológia 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 
Gondova 2, Bratislava  

2008 – 2011 bakalárske štúdium v študijnom programe Psychológia  
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 
Gondova 2, Bratislava 

2004 – 2008   Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra 
 

...Pracovné skúsenosti 
8/2017 – súčasnosť psychologička  
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole 

Dúbravská cesta 1, Bratislava 
 [psychodiagnostika, terapia a poradenstvo pre deti s viacnásobným 

postihnutím a ich rodičov] 
3/2015 – 7/2017  psychologička – terapeutka 

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia 
DIALÓG, spol. s r.o. 
[odborná pracovníčka na úseku denného detského sanatória] 

9/2013 – 2/2015 koordinátorka online psychologickej poradne  
Internetová poradňa pre mladých IPčko, o.z.  
[konzultantka, lektorka, školiteľka, koordinátorka dobrovoľníkov, PR] 

1/2010 – 12/2013 konzultantka 
Linka detskej istoty (Slovenský výbor pre Unicef) 

   [telefonické sprevádzanie detí v ich náročných životných situáciách] 

 



 
 
 
...Dobrovoľnícke aktivity 
10/2013 – 6/2014  dobrovoľníčka v programe Buddy – tvoj kamoš, OZ Provida 

[animátorka zážitkových programov a sebarozvojových hier pre deti 
z detského domova] 

1/2013 – 2/2015 dobrovoľníčka– poradkyňa internetovej poradne pre mladých IPčko.sk 
 [poskytovateľka online psycho-sociálnej a krízovej podpory] 

5/2009 – súčasnosť pomoc ľuďom bez domova 
   Komunita sv. Egídia, Bratislava 
 

 
 
...Certifikáty a kurzy 
. Pomoc deťom a rodinám po strate blízkeho 
 Plamienok, n.o., Bratislava 
 Rozsah 72 hodín 
. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina  
 Dialóg spol.s r.o., Bratislava 
 Rozsah 14 hodín 
. Úvod do systemické praxe – Systemikem snadno a rychle?  

Stredisko ISZ – Management centrum Praha 
Rozsah 32 hodín 

. Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu  
 OZ Inštitút Prijatia, Bratislava 
 Rozsah 180 hodín 
. Základy sociálnej práce s mládežou – Terénna sociálna práca s deťmi a mládežou 
 OZ PERSONA, Bratislava 
 Rozsah 160 hodín 
. Školiaco-výcvikový kurz pre konzultantov Linky detskej istoty 
 Linka detskej istoty, Bratislava  

 
...Jazykové znalosti 
Anglický jazyk – aktívne 
Nemecký jazyk – mierne pokročilý 

 
...Vlastnosti a záujmy 
. Komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, kreativita, empatia, nadšenie a spoľahlivosť 
. Čítanie kníh, počúvanie hudby, prechádzky v prírode 

 


