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Životopis 
 
 
 
 
Profesionálna prax: 
 
 od roku 2004 som zamestnaná ako riaditeľka Základnej umeleckej školy /ZUŠ/ 

Exnárova 6A, 821 03 Bratislava 
 v rokoch 2001-2004 som bola zamestnaná ako umelecký pedagóg a zástupkyňa riaditeľa 

ZUŠ Exnárova 
 v rokoch 1981-2001 som bola zamestnaná v divadle Nová Scéna /NS/ ako člen orchestra 
 v rokoch 1995-1999 som zastávala funkciu umeleckej šéfky orchestra NS 
 v rokoch 1990-2010 účinkovanie v  Slovenskej filharmónie 
 príležitostné účinkovanie v symfonických, divadelných a komorných  orchestroch 

doma(SOSR, SND, Musica Aeterna, ŠKO ZA i v zahraničí (United Philharmonic 
Orchestra, Barokový orchester Francúzsko, Symfonický orchester Singapur) 

 v rokoch 1993-2004 som vykonávala funkciu výkonnej tajomníčky, viceprezidentky 
a hovorkyne ÚNIE profesionálnych hudobníkov Slovenska 

 od roku 2005 pôsobím ako prezidentka ÚNIE profesionálnych hudobníkov Slovenska 
 v rokoch 2003-2004 som pôsobila v komisii pre pristupujúce krajiny EÚ v rámci FIM 

/International Federation of Muzicians/ 
 od roku 2005 spolupracujem s členmi viacerých komisií EÚ 
 v rokoch 2004-2006 som pôsobila ako členka Rady SRo 
 v rokoch 2008-2010 som pôsobila ako členka Rady STV 
 od roku 2015 pôsobím ako členka Rady FPU /Fond na podporu umenia/ 
 od roku 2017 pôsobím vo Výbore Slovgramu /organizácia kolektívnej správy/ 
 od roku 2019 pôsobím v Správnej rade Akadémie umenia v BB 
 
Aktivity v profesii: 
 
 5. Svetový kongres hudobníkov FIM (Švajčiarsko) 
 10. Medzinárodný festival starej hudby (Francúzsko) 
 Medzinárodná konferencia pristupujúcich krajín do EÚ 
 Európska sociálna politika v sektore živého umenia (Brusel) 
 Európsky sociálny dialóg v oblasti živého umenia (Talin) 
 7. Svetový kongres hudobníkov FIM (Londýn) 
 Európsky sociálny dialóg v oblasti živého umenia (Varšava) 
 Európsky sociálny dialóg (Praha, Brusel) 
 Stretnutie zástupcov orchestrov z celého sveta (Berlín) 
 členka sektorovej rady pre kultúru, umenie a vydavateľstvo  projekt podporovaný EÚ, 
 Národná  sústava povolaní/NSP/, Národná sústava kvalifikácií /NSK/, zosúladenie 

vzdelávacieho systému Slovenskej republiky s trhom práce  
 



Vzdelanie: 
 
 v rokoch 1972-1978 som absolvovala vyššie odborné vzdelanie konzervatória 
 v rokoch 1978-1982 som ukončila VŠMU v Bratislave, Hudobnú fakultu v odbore harfa 
 v roku 2002 som absolvovala I. kvalifikačnú skúšku 
 v roku 2004 som absolvovala funkčné školenie 
 v rokoch 2006-2007 som absolvovala prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov 
 v rokoch 2007-2008 som absolvovala vzdelávanie v oblasti manažérskych zručností pre 

všetky úrovne riadenia 
 v roku 2011 som absolvovala odborný seminár Riešenie konfliktov a mediácia v praxi 
 v roku 2012 som absolvovala inovačné vzdelávanie s názvom Použitie digitálnych 

mobilných zariadení vo vzdelávaní  
 v roku 2012 som získala certifikát Národný projekt Tvorba vzdelávacieho programu 

kontinuálneho vzdelávania 
 v roku 2013 som absolvovala aktualizačné vzdelávanie s názvom Sociálny dialóg, rodová 

rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 
 v roku 2015 som  absolvovala funkčné inovačné vzdelávanie, 
 v roku 2016 som absolvovala vzdelávanie v oblasti odborných kompetencií pedagógov 

v oblasti integrácie detí, 
 v roku 2016 som absolvovala vzdelávanie v oblasti e-learningového vzdelávania, LMS 

Moodle 
 seminár diplomatický protokol a etiketa v praxi - príprava na "SK PRES" /2017/ 
 odborný seminár "Judikatúra vo veciach skončenia pracovného pomeru"  
 odborný seminár „Výkon a aplikácia finančnej kontroly“ 
 odborný seminar E-government /2019/ 
 priebežne absolvujem školenia a semináre k novelám právnych predpisov /2020-22/ 
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