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Vzdelanie

Rigorózne  konanie  na  Katolíckej  univerzite  v Ružomberku  na  tému:  Využitie  mediácie
v rozvodovej situácii v okrese Prievidza.

Magisterské vzdelanie v odbore sociálna práca na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Bakalárske vzdelanie v odbore andragogika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Kurzy a doplnkové vzdelanie

Kouč – 90 hodinový akreditovaný vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva
VVaŠ SR.

Supervízia v pomáhajúcich profesiách – 250 hodinový vzdelávací program akreditovaný
Ministerstvom školstva VVaŠ SR.

Poradenská  propedeutika –  200  hodinový  kurz  akreditovaný  Asociáciou  manželských
a rodinných poradcov.

Profesionálne skúsenosti

Prácu s ľuďmi v pomáhajúcich profesiách som začínala na úrade práce, ako odborná
poradkyňa Referátu  poradensko-psychologických  služieb.  Tu  som  pôsobila  9  rokov
a venovala  som  sa  poradenstvu  jednotlivcom,  párom  aj  rodinám  v čase  rozvodu,
predchádzaniu rozvodu, partnerským krízam aj výchovných problémov s deťmi.

Aktuálne vediem neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje službu včasnej intervencie.
Okrem manažérskej  práce  aktívne  pracujem s rodinami  a sprevádzam ich  na  ťažkej  ceste
životom.

Aktívne  sa  venujem  poskytovaniu  supervízie  v sociálnych  službách,  ale  aj  pre
mediátorov,  koučov,  poradcov  a všetkých,  kto  pracuje  s ľuďmi  a využíva  supervíziu  a jej
benefity.



Mojou profesionálnou srdcovkou je  koučing a jeho neskutočný potenciál  pri  práci
s ľuďmi. Využívam ho ako metódu v každej oblasti mojej práce a poskytujem aj individuálny
koučing.

Mojou  veľkou  záľubou  je  aj  vzdelávanie.  Vediem  rôzne  akreditované  kurzy
(Mediátor,  Lektor,  Inštruktor  sociálnej  rehabilitácie)  aj  neakreditované  kurzy  (soft-skills,
manažérske, predajné, osobnostné zručnosti a pod.).

Mediáciu  poskytujem od roku 2013.  Venujem sa najmä  oblasti  rodinnej  mediácie
a medziľudských vzťahov medzi susedmi, kolegami.

Prácu  s ľuďmi  mám  veľmi  rada,  rada  sa  s ľuďmi  rozprávam.  Za  najdôležitejšie
považujem vnímať a počúvať, čo ten druhý skutočne chce, čo cíti, po čom túži, čo mu pomôže
posunúť  sa  na  svojej  ceste  vpred  alebo  čo  mu  pomôže  pochopiť,  prečo  nie  je  schopný
žiadneho pohybu, čo mu v tom bráni a čo ho brzdí. Rešpektujem každého človeka s celým
jeho  príbehom,  preto  nesúdim  a nehodnotím,  ale  snažím  sa  byť  s každým  v tej  situácii,
v ktorej aktuálne je.


