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Kvalifikácia / Hlavné oblasti pôsobenia 

 

- manažment štátnych kultúrnych inštitúcií, poznanie špecifík verejného sektora 

- organizovanie, dramaturgia a marketing koncertov, divadelných predstavení a plesov 

- skúsenosť s vlastným podnikaním (event manažment, rozpočty, marketing a PR, predaj, riadenie tímu) 

 

Pracovné skúsenosti 

 

od 2015 CULTUS Ružinov a.s.  

 riaditeľka, predseda predstavenstva (2015-2019) 

 - manažment firmy, ľudských zdrojov a procesov 

- manažment podujatí, marketing a PR, predaj, rozpočty, cenotvorba, verejné obstarávanie 

  - tvorba novej marketingovej stratégie 

 - tvorba inovatívnej dramaturgie podujatí (Ružinovská lýra, Ružinovská galéria, Ružinovská 

promenáda, Ružinovský folklórny festival, Legendy Ružinova, Kapela Ružinova, Nedeľná hip 

hop siesta a iné) 

 - tvorba a kontrola obchodného a finančného plánu 

 - písanie grantov, oslovovanie sponzorov 

 - personálny audit: proces hodnotenia efektivity pracovných pozícií 

 - ekonomický audit: efektivita spravovania kultúrnych domov v Ružinove, hodnotenie zmlúv 
 

2011 - 2013 MČ Bratislava - Karlova Ves 

 vedúca kultúry a kontaktu s médiami 

 - organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí 

 - dramaturgia kultúrnych podujatí, manažment domu kultúry 

 - komunikácia s médiami, tvorba PR stratégie mestskej časti  

 

2007 - 2009 Slovenská televízia 

 redaktor domáceho spravodajstva 

 - výroba reportáží domáceho spravodajstva, oblasť kultúry 

 - výroba reportáží do Správ STV, Správ a komentárov STV 

 - monitoring tlače 

 - zahraničný spravodajca Praha 

 

2008 - 2015 L.A.V.1 s.r.o. 

 konateľ 

 - zastupovanie umelcov 

- organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí 

 - dramaturgia kultúrnych podujatí 

 - marketing 

 

2003 - 2007 Slovenský rozhlas 

 vedúca hudobného vydavateľstva, moderátorka 

 - realizácia činnosti hudobného vydavateľstva SRo 

 - dramaturg, redaktor a moderátor hudobnej relácie 

 - marketing vydavateľstva 

  

 



 

 

Kurzy 

 

2009 - 2010 EF anglický jazykový pobyt v zahraničí 

 Miami, Malta 

2000 - 2001 Goethe Institut 

 nemecký jazyk, Mittelstufenprüfung 

 

Vzdelanie 

 

2001 - 2006 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 

  magisterské štúdium 

  odbor: Manažment kultúry a turizmu 

 

1994 - 1998 Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava 

 

Jazykové znalosti 

 

Maďarský jazyk – pokročilý (C1) 

Nemecký jazyk – stredne pokročilý (B2) 

Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1) 


