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Vzdelanie:






Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava (1982 – 1986)
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava – štátna rigorózna skúška
v odbore právo, udelenie titulu doktor práv, „JUDr.“ (1991)
Queen Mary and Westfield College, postgraduálne štúdium – obchodné právo,
Londýn (1992)
Slovenská advokátska komora – advokátske skúšky (1995)
ARK, prvá mediačná spoločnosť, s.r.o., Bratislava – mediácia – odborná príprava
(2004)

Profesijné zameranie:
V roku 1995 som sa stala advokátom, v roku 2004 mediátorom. V svojej praxi som mala
možnosť venovať sa veľmi rôznorodej agende, čo bolo vždy obrovskou výzvou a hnacím
motorom pre ďalšie vzdelávanie. K prípadom, ktoré som riešila a riešim, sa snažím vždy
pristupovať individuálne, s úctou nielen voči odbornosti, ktorú samotné riešenie vyžaduje, ale
predovšetkým k ľudskému faktoru. S každým prípadom si veľmi intenzívne uvedomujem, že
klienti sa pokúšajú nájsť východisko zo závažného problému a okrem mojej snahy
participovať na jeho vyriešení viem, že do budúceho života si odnesú nielen výsledok
riešenia, ale aj spomienku na našu spoluprácu.

Mojím cieľom je, aby tá spomienka zostala pozitívna a aby si ľudia začali viac uvedomovať,
že my sami sme zodpovední za seba a za svoj život.
Moja prax je širokospektrálna, zahŕňa obchodnú, pracovnú, občiansko-právnu agendu,
prevody nehnuteľností, rodinné veci, vysporiadanie majetkových práv a iné, vrátane množstva
súdnych sporov. Venovala som sa i lektorskej činnosti v rámci odbornej prípravy budúcich
mediátorov. V posledné roky riešim veľmi veľa rodinných vecí, vrátane úpravy rodičovských
práv a povinností k maloletým deťom.
Spojenie môjho vzdelania a advokátskej a mediátorskej praxe je pre mňa spojením, ktoré mi
umožňuje vytvoriť pre klienta čo najoptimálnejšie individuálne podmienky na riešenie jeho
problému.
Vítam interdisciplinárnu spoluprácu v určitých oblastiach mediácie, napríklad v rodinnej
mediácii, ktorá sa konečne začína na Slovensku rozvíjať vďaka dlhodobému entuziazmu
skvelých odborníkov v daných profesiách. Verím, že tieto snahy prinesú reálne výsledky
a pozitívny posun nielen v jednotlivých konkrétnych prípadoch, ale postupne aj
v celospoločenskom vnímaní určitých tém. A samozrejme sa teším, že môžem byť pri tom aj
ja a spolupracovať s kolegami.

