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V sociálnej oblasti som začala pracovať v roku 1980. Od začiatku som sa venovala sociálnym
problémom starších ľudí – seniorov a osôb so zdravotným postihnutím vrátane detí. Pri tejto práci som
poskytovala poradenstvo, vybavovala sociálne dávky na kompenzácie nepriaznivej sociálnej a zdravotnej
situácie, vykonávala terénnu sociálnu prácu a zabezpečovala umiestňovanie týchto občanov do rôznych
typov zariadení sociálnej starostlivosti. Po vyštudovaní vysokej školy ekonomickej som, ako ekonómka
odboru sociálnych vecí okresu Komárno, zabezpečovala sociálnu starostlivosť aj po finančnej stránke –
tvorba a vyhodnocovanie rozpočtu, plánovanie rozvoja sociálnej starostlivosti, čo sa už dotýkalo všetkých
cieľových skupín v sociálnej oblasti, t.j. aj rodín s deťmi, neprispôsobivých občanov a ďalších.
Po spoločenských zmenách po roku 1989 som bola vedúcou oddelenia sociálnych vecí obvodného
úradu. Po vzniku sociálneho školstva, čiže vzniku katedry sociálnej práce na Pedagogickej fakulte
Univerzity Komenského som vyštudovala odbor sociálna práca. V tomto období vznikol nový sociálny
fenomén – nezamestnanosť. Vznik úradov práce a práca s nezamestnanými si vyžadovali učiť sa novým
postupom najmä zo zahraničia. Na úrade práce som pracovala ako ekonómka, neskôr aj personalistka
a taktiež som zabezpečovala vzdelávanie zamestnancov zamerané na osvojenie si postupov sociálnej práce
s nezamestnanými.
V rokoch 2007 až 2011 som pracovala v samospráve ako vedúca oddelenia sociálnych vecí mestskej
časti Bratislava – Staré Mesto, kde som zabezpečovala realizáciu sociálnej politiky tejto mestskej časti,
ktorá bola zameraná na všetky sociálne skupiny obyvateľstva – rodiny s deťmi, seniorov, osoby so
zdravotným postihnutím, nezamestnaných, osoby ohrozené sociálnym vylúčením (bezdomovci, osoby so
závislosťami a pod.). Tu som rozvíjala komunitnú prácu a nevyhnutnú spoluprácu s mimovládnymi
organizáciami.
Neskôr som pracovala na odbore sociálnych služieb MPSVR SR, kde som zabezpečovala metodiku
uplatňovania zákona o sociálnych službách. Posledné tri roky som pôsobila v Implementačnej agentúre
MPSVR SR najprv v rámci implementácie národného projektu Komunitné centrá a od roku 2016 ako
garant odborných aktivít národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.
Najväčší dôraz počas svojej profesie sociálnej pracovníčky som kládla na svoje sústavné vzdelávanie,
absolvovaním rôznych nadstavbových vzdelávacích kurzov, ako je supervízia, mediácia a v súčasnosti
končím tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca. Taktiež sa už vyše 10 rokov
venujem aj odovzdávaniu svojich vedomostí a praktických skúseností budúcim sociálnym pracovníkom
ako externá vysokoškolská učiteľka a školiteľka záverečných prác študentov odboru sociálna práca.
Počas vykonávania sociálnej práce som registrovala nepochopenie a s tým súvisiace nedocenenie
sociálnej práce v ponímaní verejnosti a z toho vyplývajúce podceňovanie samotných sociálnych
pracovníkov. Preto som uvítala schválenie zákona o sociálnej práci, na základe ktorého vznikla aj
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, za členku ktorej som sa prihlásila
a na ustanovujúcom sneme komory som bola zvolená za členku Predstavenstva komory. Po odstúpení
predsedu komory a vyhlásení doplňujúcich volieb ma dvaja členovia navrhli za kandidáta na funkciu
predsedu. Túto kandidatúru som prijala z dôvodu, aby sa v nasledujúcich dvoch rokoch tohto volebného
obdobia zachovala kontinuita položených základov v činnosti komory. V tomto období nastáva potreba
zvýšenej aktivity všetkých volených orgánov komory, najmä však Predstavenstva, nakoľko tento rok končí
dvojročné obdobie financovania komory zo štátneho rozpočtu. Od budúceho roka sa stáva komora finančne
nezávislá a teda musí vykonávať také aktivity, ktorými si zabezpečí dostatočný príjem na svoju činnosť,
ktorej základným pilierom musí byť zvýšenie statusu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce,
vrátane ohodnotenia ich práce, ktoré má byť adekvátne jej kvalite, ako aj porovnateľné s ostatnými
pomáhajúcimi profesiami. Pre možnosť realizácie tejto neľahkej úlohy sa uchádzam o dôveru a podporu
členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
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