
OSOBNÉ ÚDAJE   Bc. Ivana Ivanová   

 

 

        ivana@pdcs.sk   

 
        0910 163 573   

 
  

   VZDELANIE  
 

 

 

 
2013 - 2016 Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, bakalársky program 

(Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych štúdií)   

 

 
KURZY, 

ŠKOLENIA 

 
 

 
 

2021 Tvorba fundraisingovej kampane (Vanda Hlaváčková)  

2020 International Worlds Schools Debate Academy  

 

2019 
Training of trainers (International Debate Education 
Association) – certifikovaná ako Master Trainer  

2012 - 2013 Junior Achievement, špecializácia: ekonómia (certifikát)  

 

 
 

PRAX 
 

 

 

2013 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – 2021 

 

 

 

2018 – 2018 

Slovenská debatná asociácia (rozvojová manažérka)   

▪ komunikácia s klubmi, školami, vyššími územnými celkami   

▪ koordinovanie dobrovoľníckeho tímu (približne 40 ľudí)   

▪ organizovanie seminárov, letných debatných akadémii, medzinárodnej debatnej 

akadémie, Finále ligy 

▪ písanie projektových žiadostí (regionálnych, národných, medzinárodných,  

celoeurópskych), koordinovanie projektov (príprava, realizácia, vyúčtovanie)   

▪ firemné školenia (Orange, JOJ, Milk&Folk, Curaprox, Grandalirio, Vagus)   

▪ spravovanie sociálnych sietí (Facebook, Instagram), komunikácia s komunitou 

a verejnosťou (newsletter)  

 
Letná akadémia Discover  

▪ koordinácia študentov a študentských prihlášok (približne 400 prihlášok/rok)   

▪ členka prípravného výboru (rozpočet, fundraising, propagácia) 

▪ lektorovanie argumentácie a kritického myslenia   

  

Stáž v poslaneckej snemovni   

▪ analýza politického marketingu a práca na dôvodových správach   
  
  



  

2017 – 2018 

  
Masarykova univerzita - cvičiaca   

▪ vedenie seminárov na povinnom bakalárskom predmete (Česká zahraničná  
politika)  

  

2015 – 2017 Agentúra O.K.- animátorka, neskôr hlavná vedúca   

▪ detské letné tábory – tvorba programu, vedenie oddielu a tímu, koordinovanie 
ostatných animátorov a animátoriek   

 
2013 – 2015 

  
Dobrovoľníctvo – UNICEF, Aliancia Fair-play, Asi-milovaní, Kolégium Antona  
Neuwirtha   

▪ prednášky a workshopy z oblasti ľudských práv pre škôlky, ZŠ a SŠ (UNICEF)   

▪ analýza a spracovanie zmlúv Slovenského pozemkového fondu (FAIR-PLAY)   

▪ organizácia medzinárodnej konferencie – Hrozby extrémizmu (ASI-MILOVANÍ)  

▪ organizácia esejistickej súťaže Sofia a Letnej univerzity o etike, politike a kultúre 

(KOLÉGIUM)  
 

 
 

  

OSOBNÉ 
ZRUČNOSTI   

 

 

 

Jazyky   POROZUMENIE   HOVORENIE   PÍSANIE   

 
Počúvanie   Čítanie   

Ústna  
interakcia   

Samostatný  
ústny prejav   

 

anglický jazyk   
samostatný 

používateľ (B2)  
samostatný 

používateľ (B2)  
samostatný 

používateľ (B2)  
samostatný 

používateľ (B2)  
samostatný 

používateľ (B2)  

      

nemecký jazyk   
samostatný 

používateľ (B2)  
samostatný 

používateľ (B2)  
samostatný 

používateľ (B1)  
samostatný 

používateľ (B1)  
samostatný 

používateľ (B2)  

      

 
Vodičský preukaz   

 
B kategória 
  
  
  

    

 


