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PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť | junior výskumník
• analytická činnosť v projektoch Nový model fungovania mestských
firiem, Transparentné a efektívne nakladanie so štátnymi
nehnuteľnosťami, Participácia, informovanosť a tvorba verejných
politík na úrovni samospráv - Odkaz pre starostu 2.0 a Politizácia
miestnej štátnej správy
Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti | odborný asistent
• analytická činnosť v projekte Efektívne zapojenie občianskej
spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním
participatívnych postupov
ALFA | junior analytik
• zber dát a rešerše k vlastným výstupom a sprievodným policy
briefom k programu strany
#SIEŤ | organizácia Ideovej
konferencie 2015 | správa webu a sociálnych sietí | podcasty |
newsletter
SIEŤ – politická strana | junior analytik
• zber dát a rešerše | previerkový proces v prijímaní členov
Prezidentská kampaň Radoslava Procházku | stážista
• administratívny chod kampane | tematicky zamerané briefy
k verejným vystúpeniam kandidáta

VZDELANIE A KURZY
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Politológia (magisterské štúdium)
• člen komisie hodnotiacej projekty uchádzajúce sa o prostriedky
zo štipendia fakulty na podporu činnosti študentských spolkov
• účasť na tvorbe metodiky a zbere dát vo výskume Katedry
politológie o českých dezinformačných weboch
• účasť na zbere dát exit pollu ku krajským voľbám v ČR (2016)
• účasť na výmennom pobyte na Universität Wien po dobu 1
semestra v rámci programu Erasmus+ (10/2017 – 01/2018)
• prospel s vyznamenaním
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Politológia a Hospodárska politika (bakalárske štúdium)
• dvojodborové štúdium v kombinácii s Ekonomicko-správní
fakultou

od 03/2017

09/2017 – 03/2018

04/2015 – 09/2015

06/2014 – 03/2015
10/2013 – 03/2014

02/2016 – 06/2018

09/2012 – 01/2016

DOBROVOĽNÍCTVO
Slovenská debatná asociácia
• lektor kurzu Liberálna demokracia na Letnej akadémii Discover
• člen projektového (fundraisingového) výboru
• člen výboru pre stredoškolský program
o hlavný metodik začiatočníckych seminárov v Bratislave
a Žiline (09/2013)
Modelový Európsky parlament
• hlavný metodik a člen organizačného tímu celoštátnej súťaže pod
záštitou Iuventy

08/2017; 08/2018
09/2012 – 09/2013
09/2013 – 09/2014

2013

OSTATNÉ
jazyky
• anglický | IELTS 7,5/9 v roku 2011
• nemecký | A2
• španielsky | A2
práca s PC
• Microsoft Word | stredne pokročilý
• Microsoft Excel | stredne pokročilý
• SPSS | základy štatistickej analýzy dát
• MailChimp | tvorba a administrácia newslettra
• AudaCity | strihanie a úprava zvukových stôp
• PiktoChart | tvorba infografiky
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