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VZDELANIE

FÁMU, Praha
1986 - 1991, Odbor filmová a televízna Produkcia (individuálne štúdium popri zamestnaní v STV 

Bratislava)

Gymnázium, Pezinok SR
1977 - 1981, všeobecné gymnázium, maturitná skúška

PRIEBEH ZAMESTNANIA 

FOR VISION PRODUCTION, s.r.o.
od 2003 - doposiaľ : konateľka a majiteľka produkčnej agentúry (okrem rokov 2008 - 2013, kedy 
bola agentúra "uspatá")

• PR a marketing pre spoločnosť FOLKLORE GARDEN s.r.o, v Prahe (www.folkloreqarden.cz) 
- stabilná externá spolupráca od roku 2018

• Organizácia spoločenských akcí a eventov - Slovenské plesy na Žofíne v Prahe (2003 - 2005), 
založenie a organizácia akcie Československý bál v Obecnom dome v Prahe (2006 - 2008), 
založenie, organizácia a produkovanie divadelných festivalov Slovenského humoru v Mladej 
Boleslavi a Českého humoru v Pezinku (2002 - 2008)

• produkcia hraného seriálu Svatby v Benátkach, 39 dielov, TV Primá, 2013 - 2014
• produkcia televíznych programov pre Českú a Slovenskú televíziu:

Kousek nebe ■- CT, 2014 - 2015 (podobný program ako Modré z neba)
Mapa úspěchů - ČT, 2016,
Ahoj, republika! - ČT +. RTVS, vysielané 09 - 10/ 2018, deti z Pezinka - 

časť 4,, vysielanie 30.9.2018, možno vidieť na iVysieianí RTVS

http://www.folkloreqarden.cz


Barrandov Productions, s.r.o.
01/2008 - 03/2013, výkonná riaditeľka

» práx v riadiacej funkcii
e rozpočtovanie televíznych programov vyrábaných pre (v roku 2009 založenú) TV Barrandov
• dramaturgia a dohľad nad organizáciou spoločenských akcií organizovaných vo filmových 

štúdiách na Barrandove (eventy, plesy, apod.)
• vedenie týmu ľudí od 20 - 150 osôb (podľa veľkosti akcie)

TV NOVA
OS/199’4 - 11/2000, vedúca produkcie

• produkcia zábavných programov (Bingo, Čundrcountry show, Riskuj, Kolotoč, My rádi jíme)

STV Bratislava (predtým Československá televízia)
08/1981 - 04/1994, produkčná
V redakci publicistiky a dokumentu som sa podieľala na produkcii mnohých dokumentárnych filmov 
a magazínov, predovšetkým z oblasti kultúry ( a dodnes reprízovaných v RTVS - z oblasti divadla, 
životopisy, atd.) Zároveň som popri zamestnaní moderovala detský program Pionierska lastovička 
(1982 -83).

Znalosti, schopnosti, záujmy

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2)
Český jazyk - Expert (C2)

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Ruský jazyk - Stredne pokročilý (BI) - neaktívny

Schopnosti, záujmy a povahové vlastnosti

e Schopnosť koordinovať vätší počet pracovníkov
• Asertivita, pozitívny, priateľský a ľudský prístup, nadhľad
® Odolnosť voči stresu, schopnosť rýchleho a samostatného rozhodovania
• Riadiace, organizačné a prezentačné schopnosti
• Analytické a koncepčné myslenie 
® Motto - vždy s úsmevom

• záujmy - hra na klavír (ZUŠ Pezinok, I,+11.cyklus), spev, kultúra všeobecne (divadlo, 

hudba, film, písanie), chalupa

Vodičský preukaz
sk, B, aktívne

Kurzy : mesačný Jazykový kurz anglický, úroveň Intermediate 
2011, GEOS LANGUAGE INSTITUTE, NYC v Pezinku, 20.2.2020


