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VZDELANIE  

Po gymnaziálnom vzdelaní vyštudovala anglický jazyk, telesnú 
výchovu a psychológiu na slovenských univerzitách: UPJŠ  
v Prešove, UMB v Banskej Bystrici  a UK v Bratislave.  
Absolvovala certifikované kurzy Praktická škola Public 
Relations a Diplomatický protokol, business protokol 
a spoločenská etiketa v praxi. 
 
ODBORNÁ PRAX  

V univerzitnom prostredí pôsobí od roku 1997, aktuálne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
na poste docentky a garantky študijného programu, ako aj externá školiteľka na doktorandskom štúdiu 
na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasne pracuje v oblasti 
poradensko-konzultačnej činnosti v rámci športovej psychologickej prípravy výkonnostných 
a vrcholových športovcov. Zaoberá sa tiež problematikou zdravia a kvality života. Prednášala na 
univerzitách v Prahe, Budapešti, Stockholme, Kodani, Porte, Záhrebe a Czestochowej.   

V rokoch 2004 – 2008 pôsobila ako vedúca Katedry športovej humanistiky a kinantropológie Fakulty 
športu PU v Prešove a v rokoch 2012 – 2014 prednášala na AJD v Czestochowej v Poľsku. 

Spolupracovala s regionálnymi médiami (moderovanie v rádiu a prispievanie do novín). Poradenstvo 
v oblasti spoločenskej etikety a biznis protokolu, semináre, školenia a tréningy osobnostného rozvoja 
a zdravého správania realizuje v rámci svojej firmy Bien Protocol Service od roku 2008.  

V roku 2009/2010 manažovala holandský projekt NBBU na Slovensku, ktorý sa týkal koordinácie 
pracovného trhu medzi Holandskom a Slovenskom.  

Participovala na projekte Dreams and Teams s British Council Slovensko (2009 – 2010). 

Má skúsenosti v oblasti organizovania svetových športových podujatí, medzinárodných odborných 
a vedeckých podujatí.  

Je členkou FEPSAC (Európska federácia psychológie športu),  v rokoch 2003 – 2011 pôsobila v exekutíve 
tejto organizácie.  Získala ocenenie tejto federácie za rozvoj psychológie športu v Európe. Od roku 2014 
je členkou APS (Asociace psychologů sportu ČR). 

 
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Komunikuje v slovenčine, češtine, angličtine a čiastočne v ruštine a poľštine. 

Medzi jej záujmy patrí sebarozvoj v oblasti zdravého životného štýlu, cestovanie, šport a cvičenie, 
hlavne v prírode.  Športu sa venovala súťažne. Má rada výtvarné umenie, divadlo a klasickú hudbu.  

 


