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Vzdelanie 
9/2020- 
 
 
2014-1/2018 
 
 
 
 
 
2011-2014 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

• Doktorandské štúdium, Fakulta medzinárodných vzťahov, KMPV 

• Zameranie výskumu: Transformácia zahraničnej politiky Turecka v 21. storočí 
Vysoká škola ekonomická v Prahe 

• Ing., Fakulta medzinárodných vzťahov 

• Obor: Mezinárodní politika a diplomacie 

• Vedľajšia špecializácia: International Business Strategies 

• Diplomová práca: Vybrané prospekty One Belt, One Road pre oblasť Blízkeho 
východu (prípadové štúdie Saudská Arábia a Irán) 

Vysoká škola ekonomická v Prahe 

• Bc., Fakulta medzinárodných vzťahov 
9-1/2013-2014  
 

Hogeschool Universiteit Brussel, Brusel 

• Fakulta ekonómie a podnikania (Erasmus) 
7/2013 
 

Hochschule Bremen, Brémy 

• Intensivkurs Management und Wirtschaft (DAAD štipendium) 
2003-2011 Gymnázium Jána Papánka, Bratislava 

 
 

Pracovné skúsenosti 
2/2020-10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/2018-4/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5/2017 
 
 
 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Kancelária primátora – samostatný 
odborný referent na Oddelení zahraničných vzťahov a protokolu 

• zástupca HMBA na úrovni sherpa v rámci platformy Pakt slobodných miest  
(hlavný kontaktný bod – odborné zastrešovanie agendy a koordinátor pre súvisiace 
problematiky) 

• rozvoj bilaterálnych vzťahov s vybranými mestami (Krakov, Budapešť) 

• tvorba návrhov na zahraničné aktivity mesta 

• príprava podkladov, zabezpečovanie písomného styku, organizačné a obsahové 
zabezpečovanie vybraných podujatí primátora 

 
Deloitte Advisory s. r. o. – konzultant pre Smart Cities 

• poradenská činnosť pre projekty v oblasti Smart City 
o Koncepcia rozvoja elektro-mobility (projekt na úrovni mesta) – 

zodpovednosť za obsahovú a formálnu stránku projektu, koordinácia 
konzultantov, komunikácia s expertmi, prezentácia finálneho výstupu 
v mene spoločnosti (pozn. prezentácia expertnej časti) 

o Analýza dátových zdrojov na úrovni mesta – rozšírenie Smart City dimenzie 
projektu 

• rozvoj Smart City agendy v spoločnosti Deloitte Slovensko 
o založenie platformy pre budovanie kapacity pre rozvoj projektov v oblasti 

Smart City – nadviazanie spolupráce s expertmi zo zahraničných členských 
firiem a podnikateľskej sféry, prieskum trhu, účasť na konferenciách 

o vytvorenie firemného service offering, navrhovanie projektov  

• podpora pri projektoch z ďalších oblastí consultingu (energetika, fintech, atď.) 
 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe – stáž 

• účasť na rokovaniach a oficiálnych podujatiach – reporting 

• účasť na reprezentačných podujatiach – organizačná výpomoc 
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5-12/2016 
 
 
 
 
 
 
3/2015-4/2016 
 
 
 
 
 
10-12/2014 
 
 
 
 
8-9/2014 
 
 
7-8/2011-2012 

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ, Brusel – samostatný odborný referent-
asistent počas Slovenského predsedníctva v Rade EÚ (Politický a bezpečnostný výbor) 

• účasť na zasadnutiach pracovných skupín pre Maghreb, Mašrek, Blízky východ a Záliv 
(80 %); Východné partnerstvo, Strednú Áziu a Rusko (20 %) – reporting 

• účasť na podujatiach think-tankov – reporting 

• organizačná výpomoc 
 
PwC Česká republika, Praha – Corporate Services 

• koordinácia agendy Learning and Development pre Českú republiku – organizácia, 
propagácia a realizácia projektov, podpora kontroly rozpočtu 

• rozvoj spolupráce s oddeleniami Corporate Services  

• prezentácia spoločnosti na veľtrhoch pracovných príležitostí 
 
Stála misia Slovenskej republiky pri OSN, New York – stáž  

• účasť na rokovaniach stáleho predstaviteľa, Bezpečnostnej rady OSN, výborov 
Valného zhromaždenia OSN a koordinačných rokovaniach EÚ – reporting 

• účasť na reprezentačných podujatiach – organizačná výpomoc 
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava – stáž  
v Podnikateľskom centre  

 
E.T.K.M., s.r.o., Bratislava – administratívna výpomoc na sekretariáte spoločnosti 
 
 

Účasť na projektoch, konferenciách 
Medzinárodné vzťahy 
11/2018 
 
 
2015-2016 

4th China-CEE Economic Forum, Vysoká škola ekonomická v Prahe 

• prezentácia na tému Selected Prospects of BRI for the Middle East  
(Case Studies Saudi Arabia and Iran) 

XXI. Pražský studentský summit, Asociace pro mezinárodní otázky (organizácia projektu) 

 

 
Schopnosti 
IT a počítačová gramotnosť  
 
Mini Tech MBA for Women – absolvovanie vzdelávacieho programu v oblasti IT (10/2019-1/2020) 
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Lotus Notes – užívateľská znalosť  
 
Jazykové schopnosti 

Slovenský jazyk C2 (rodný jazyk) 
Anglický jazyk C2 

• CAE, grade A (1/2016) 
Nemecký jazyk 
 
 
 

B2-C1 

• Goethe Institut Bratislava - C1 Prüfungsvorbereitungskurs (6/2018) 

• Teilnahmebescheinigung - Intensivkurs Management und Wirtschaft (2013) 

• Test onDaF (2012) 
 

 

 


