
Vzdelanie a kvalifikačný rast 

 

Akademický titul: 

 Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (Mgr.; 1999 – 2004) 

 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PaedDr.; 2009) 

 Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (Bc.; 2007 – 2012)  

 

Ďalšie vzdelávanie - certifikované kurzy: 

 kariérové poradenstvo v podmienkach sluchového postihnutia (2006) 

 tlmočník posunkového jazyka nepočujúcich – III. kategória (2009) 

 medzinárodný posunkový systém a jeho tlmočenie pre nepočujúcich tlmočníkov (2010) 

 lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka (2012) 

 lingvistické koncepty a zásady prekladu pre slovenský posunkový jazyk (2017) 

 zabezpečenie kvality prekladateľských produktov (2021) 

 

Súčasný pracovný pomer: 

 od r. 2020 – doteraz: odborný asistent v odbore filológia slovenského posunkového jazyka                                    

na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, študijný program slovenský jazyk 

v komunikácii nepočujúcich (plný úväzok) 

 

Ďalšie pedagogické, odborné a lektorské činnosti: 

 september 2004 – september 2007: špeciálny pedagóg (učiteľ a vychovávateľ) v Spojenej 

škole internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave (plný úväzok) 

 apríl 2007 – december 2009: šéfredaktor časopisu Infonep v občianskom združení 

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) v Bratislave (plný úväzok) 

 február – máj 2008: pedagóg voľného času v Jazykovom centre Ulita v Stredisku záujmovej 

činnosti pri Strednej, základnej a materskej škole pre sluchovo postihnutých na Výmolovej 

ulici v Prahe (skrátený pracovný úväzok) 

 marec 2010 – október 2012: lektor slovenského posunkového jazyka, školiteľ kurzu 

lektorského minima pre lektorov slovenského posunkového jazyka, konzultant 

posunkového jazyka a referent kultúry nepočujúcich v občianskom združení Myslím – 

centrum kultúry Nepočujúcich v Bratislave (plný úväzok) 



 november 2010 – júl 2013: prekladateľ webových stránok pre konferenciu                                               

do medzinárodného posunkovania – v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými 

nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu) 

 február 2012 – júl 2013: vyučujúci dvoch predmetov úvod do posunkových jazykov pre 

informatikov a úvod do posunkových jazykov pre jazykovedcov v Stredisku pre pomoc 

študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej univerzite v Brne 

(práca na dohodu) 

 september 2012 – júl 2013: špeciálny pedagóg (vychovávateľ) v Spojenej škole 

internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave (plný úväzok) 

 august 2013 – december 2014: odborný pracovník na oddelení posunkového tlmočníctva 

v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás)                                 

na Masarykovej univerzite v Brne (plný úväzok) 

 október 2013 – doteraz: externý programový pracovník RTVS – moderátor Správ RTVS 

v slovenskom posunkovom jazyku v Rozhlase a televízii Slovenska v Bratislave (zmluva 

o podaní výkonu fyzickou osobou) 

 január – jún 2015: odborný pracovník na oddelení posunkového tlmočníctva v Stredisku 

pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás) na Masarykovej 

univerzite v Brne (skrátený pracovný úväzok) 

 február 2015 – marec 2021: odborný pracovník v Centre podpory študentov                                         

so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave (skrátený pracovný 

úväzok); v rámci pracovnej náplni aj: 

o február 2016 – december 2018: lektor kurzu slovenského posunkového jazyka                              

na Univerzite Komenského 

o február 2017 – marec 2021: lexikograf Prekladového slovníka slovenského jazyka – 

slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu  

o január 2019 – marec 2021: lexikograf slovníka Dictio: Viacjazyčný výkladový slovník 

online  – posunková zásoba slovenského posunkového jazyka 

 júl 2015 – december 2018: odborný konzultant, jazykovedec českého posunkového jazyka 

v tíme pre vytváranie všeobecnej posunkovej zásoby českého posunkového jazyka 

v Stredisku pre pomoc študentom so špecifickými nárokmi (Stredisku Teiresiás)                                  

na Masarykovej univerzite v Brne (práca na dohodu) 

 február – júl 2016: odborný konzultant v oblasti jazykovedy a lexikografie českého 

posunkového jazyka vo vzťahu k slovníku a odborný konzultant v oblasti medzinárodného 



posunkovania vo vzťahu k slovníku na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého 

v Olomouci (práca na dohodu) 

 júl – november 2017: lexikograf slovníka Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského 

jazyka – slovenského posunkového jazyka v občianskom združení Spolok nepočujúcich 

pedagógov v Bratislave (práca na dohodu) 

 apríl 2017 – máj 2020: konzultant slovenského posunkového jazyka pre projekt Biblia                    

pre nepočujúcich (práca na dohodu) 

 júl 2020 – jún 2021: externý pracovník na Ústave jazykovedy a baltistiky na Filozofickej 

fakulte Masarykovej univerzity v Brne, odbor Tlumočnictví českého znakového 

jazyka (práca na dohodu) 

 jún – august 2021: editor SignWritingu – zápis (transkripcia) posunkov pomocou 

SignWritingu pre slovník Dictio: Viacjazyčný výkladový slovník online  – posunková 

zásoba slovenského posunkového jazyka, Centrum podpory študentov so špecifickými 

potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave (práca na dohodu)  

 


