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Vzdelanie a kvalifikácia: 

 

1989 – 1993                   Pedagogická fakulta UK v Bratislave 

                                       študijný odbor: vychovávateľstvo pre osoby vyžadujúce 

                                       osobitnú starostlivosť, (štátne skúšky – surdopédia, psychopédia,   

                                       etopédia, špeciálna pohybová výchova  Mgr. 

 

2010                               študentka doktorandského štúdia v študijnom programe                    

                                       Špeciálna pedagogika, externá forma štúdia 

 

 
Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov:  

 

2009 - doteraz    Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Hrdličkova17, 

Bratislava,                

                         Pozícia: odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg, logopéd, surdopéd 

      Náplň práce: špeciálnopedagogická diagnostika, ranná intervencia,    

      logopedická intervencia, poradenstvo  pre rodiny, metodická a konzultačná    

      činnosť, vedenie prednášok a seminárov pre učiteľov zo ZŠ, školských    

      špeciálnych pedagógov, organizácia tréningových pobytov pre rodiny, klub   

      rodičov detí s poruchou sluchu 

 

2010 - doteraz     Pedagogická fakulta UK v Bratislave  

            Pozícia: asistentka na katedre špeciálnej pedagogiky so zameraním na  

            pedagogiku sluchovo postihnutých, na čiastočný úväzok 

                          Náplň práce: vedenie  seminárov a praxí kurzy:   

                          Individuálne vzdelávacie programy pre SP, Neverbálna komunikácia,     

                        Pedagogika viacnásobne postihnutých u SP,   metodička praxe, vedenie  

                        bakalárskych prác, výučba posunkového jazyka, sociálna rehabilitácia u SP 

  2002 -  2009    Pedagogická fakulta UK v Bratislave  

          Pozícia: asistentka na katedre špeciálnej pedagogiky so zameraním na  

          pedagogiku sluchovo postihnutých, na plný úväzok 

                        Náplň práce: vedenie  seminárov a praxí (kurzy:  Základy posunkového jazyka,   

                        lexika PJ, Práca v občianskom združení, Základy rehabilitácie pre SP, Teória   

                       výchovy SP, metodička praxe, vedenie bakalárskych prác) 
 

1996 – 2001  Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím,  

                      Hrdličková 17, Bratislava 

                      Pozícia: špeciálny pedagóg – školský  logopéd 

                      Náplň práce: logopedická diagnostika, logopedická intervencia,                                          

                      Nácvik komunikačných schopností, hrová terapia, tréningové programy pre   
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                      rodiny detí s poruchou sluchu 

 

1993 – 1996   Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Budatínska 59/a, Bratislava 

                       Pozícia: odborná pracovníčka na problematiku osôb s poruchou sluchu               

                       (nedoslýchaví,  rodičia detí so sluchovým postihnutím) 

                      tlmočníčka posunkovej reči 

                       Náplň práce: tlmočenie do posunkovej a tlmočenie z posunkovej reči do  

                       hovoreného jazyka, organizovanie sociálno-rehabilitačných kurzov pre   

                       osoby  nedoslýchavé, nepočujúce, rodičov detí s poruchou sluchu,  

                       organizácia detských táborov, kurzov posunkovej reči, lektorská a metodická  

                       činnosť, poradenstvo pre  klientov s poruchou sluchu, koordinátorka  

                      projektov 
 

 

Vedecko-výskumné zameranie:  teória výchovy u osôb s poruchou sluchu, rehabilitácia 

a kvalita života u osôb s poruchou sluchu, posunkový jazyk, neverbálna komunikácia, 

mimovládne organizácie, sociálno-psychologické aspekty poruchy sluchu v dospelostii 

/získaná porucha slucha), tréningové programy, poradenstvo 

 


