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Vzdelanie
2009			
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1995-1999		
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obhájená dizertačná práca na Katedre psychológie FFUK v Prahe (odd. 		
klinickej psychológie), pod vedením školiteľa Prof. PhDr. Petra Weissa,Ph.D.
päťmesačná stáž na University of Glamorgan v UK
Katedra psychológie na FFPU v Prešove, ukončená štátnou záverečnou 		
skúškou z klinickej psychológie v školskom roku 2002/2003 absolvovanie
dvojsemestrálnej stáže na Katedre psychológie FFUK v Prahe
gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach, v triede z rozšíreným
vyučovaním jazyka anglického; ukončené maturitou

Ďalšie vzdelávanie
2014			

seminár na proces orientovaný prístup k práci s traumou jednotlivca aj
spoločnosti s Arlene Audergon ,PhD. Dipl PW a Mgr. Stáňou Študentovou,
Dipl PW
2012			
kurz Biosyntézy I. a II. s Y. Luckoua B. Janečkovou (48 hodín)
2012			
kurz Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy s Y. Luckou
			
a B. Janečkovou (32 hodín)
2012			
kurz Psychoterapie sexuálních dysfunkcí s Prof. Kratochvílom (32 hodín)
2011 			
workshop Psychoterapie a spiritualita – gestalt přístup se S. Schoenem, M.D.
			
(15 hodin)
2011 a 2012		
seminár Pesso-Boyden terapie s Y. Luckou, L. Kobrlem (3,5 dňa)
			
a A. Pessom (2 dni)
2010, 2011 a 2014
tri semináre orientovaných na procesy (tematicky: vzťahy, láska, konflikt a
tendencie k závislosti) s Ivanom Vernym, M.D. (40 hodín)
2009			
kurz Krizová intervence organizované SVSKI (v rozsahu 18 hodín)
2007 a 2009		
kurz Hypnóza I. a II. u Prof. Kratochvíla v Kroměříži		
2007 			
ukončenie psychoterapeutického výcviku komunity KOV III
			
výcvikového systému SUR
2007 			
Kurz neverbálnych techník u Dr. Vodňanskej (v rozsahu cca. 100 hodín)
1999-2004		
na VŠ som okrem iného absolvovala aj 3kurzy špeciánych dovedností pre
			
psychológov (komunikácia, asertivita, empatia a psychologické hry, kurz 		
			
grafológie a kurz Bálintovských skupín
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Prax
od 2014		
2013 - 2014		
od 2013		
			
od 2012		
			
2011 po súčastnosť
2010 - 2012		
			
2009 - 2011		
			
2009 - 2011		
2006 - 2012
2005 - 2008		
			
2005			
2005			

tvorba koncepcie a lektorovanie programu “Sexualita seniorov“ a “Sexualita
ľudí s mentálnym handicapom“ pre VISK
psychológ v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie vo Vlašimi
výuka predmetu Ľudská sexualita na katedrách psychologie FF UPJŠ
v Košiciach a PU v Prešove
lektor komplexného sebaskúsenostného výcviku v psychoterapii SUR
(2012-2017)
súkromná psychologicá/terapeutická prax (Praha a Košice)
tvorba koncepcie a lektorovanie programu “Prevencia sexuálneho rizikového
správania I. a II.“ pre IPPP (terajší NVÚ)
spolupráca s o.s. Spolu dětem a Náhradní rodina, ako lektor sexuálnej 		
výchovy pre deti z detských domovov
psycholog a psychoterapeut v GONA s.r.o. (soukromé sexulogické centrum)
psychoterapeut v dennom stacionári SANANIM o.s.
výuka psychológie osobnosti pre Gracent (vzdělávací
a poradenské centrum, v.o.s)
poradca pri vybere kandidátov do TV reality show Vyvolení II pre Primu
výcvik komunikačných schopností pracovníkov ČD pre CASTM s.r.o.

Stáže
2012			
			
2011			
			
2011			
2010 - 2011		
2008			
			
2006			
2004			
2003			
			
2002			
			
2001 - 2002		
			

odborná trojtýždňová predatestačná stáž v detskom centre
pri Thomayerovej nemocnici
odborná predatestačná týždenná stáž v Thomayerovej nemocnici
na odd. detskej psychiatrie
odborná predatestačná mesačná stáž na OB klinike (klinika obezitológie)
odborná predatestačná mesačná stáž v PL Bohnice na odd. akútneho príjmu
odborná stáž v Apolináři, inštitúte liečby závislosti na alkohole a iných
návykových látkach
odborná stáž v terénnom programe SANANIM o.s.		
mesačná stáž v dennom sanatóriu Horní Palata
mesačná prax na oddelení ochrannej liečby so sexuálnymi deviantami a 		
pacientmi s alkoholovou závislosťou v Psychiatrickej liečebni Bohnice
mesačná prax na psychiatrickom oddelení s lekársko-psychologickou 		
stanicou vo Vojenskej nemocnici v Košiciach
práca s detskými pacientmi pod vedením MUDr. Terézie Rosenbergerovej v
ambulancii detskej psychiatrie Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach

Jazykové znalosti
anglický jazyk		
francúzky jazyk		
španielsky jazyk
ruský jazyk		

pokročilý
mierne pokročilý
mierne pokročilý
začiatočník

Dobrovoľné pracovné aktivity
aktívna účasť na odborných seminároch a konferenciách z oblasti sexuológie a psychoterapie
písanie odborných článkov z oblasti sexuológie
príležitostné prednášky sexuálnej psychológie študentom psychológie na FFUK
prednášanie sexuálnej výchovy žiakom siedmych až deviatych ročníkov základnej školy
doúčanie problémových detí
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