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VZDELANIE, LICENCIE A ODBORNÉ SKÚSENOSTI: 

IMD Business School 
(október 2019) 
 

Strategic Finance program 

Institute of Internal Auditors 
(október 2018 – doteraz) 
 

Certified internal auditor (CIA) – licencia interného 
audítora 

Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) 
(jún 2000 – doteraz) 
 

Medzinárodne uznávaná účtovnícka kvalifikácia (FCCA) 

ACCA Achievement Award - 2014 

Slovenská komora audítorov 
(SKAU) 
(január 2003 - doteraz) 
 

licencia štatutárneho audítora 

 

Ekonomická univerzita 
Bratislava 
(1993 – 1995) 
 

Ekonomická inžinierka – špecializácia účtovníctvo 
a audítorstvo  

Slovenská technická univerzita 
Bratislava  
(1988 – 1993) 
 

Chemická inžinierka – špecializácia automatizácia 
riadenia chemických procesov 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI: 

Úrad pre dohľad nad výkonom 
auditu 
(od 10.2.2020 - doteraz) 
 

Generálna riaditeľka 
Generálny riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom 
Úradu, ktorý riadi jeho činnosť; rozhoduje o všetkých 
otázkach týkajúcich sa Úradu, ktoré nie sú podľa zákona 
č. 423/2015 Z.z. vyhradené do výlučnej pôsobnosti Rady 
alebo výborov.  
 
Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva minister 
financií SR na základe návrhu Rady. 
 

Európska investičná banka 
(2016 – 2019) 
 
 
 

Secretariat General 
Vedenie tímov zodpovedných za koordináciu a 
zabezpečenie riadnej organizácie rokovaní Rady 
guvernérov, Rady riaditeľov, Predstavenstva a Výboru pre 
audit (= štatutárne orgány); dohľad nad rámcovou 
zmluvou s externým audítorom;  rozvoj a riadenie vzťahov 
s útvarmi/výbormi pre audit podobných inštitúcií a s 
dohliadacími úradmi (napr. ECB/SSM); vedenie 
kľúčových interných projektov spojených s 
implementáciou Best Banking Practices, racionalizácia a 
digitalizácia interných procesov a kontrol. 



Európsky investičný fond 
(2013 – 2015) 
 
 

Rada riaditeľov - členka 
Nominovaná väčšinovým vlastníkom fondu (= EIB).  

Rada riaditeľov EIF je zodpovedná za schvaľovanie 
všetkých operácií EIF (investície do fondov 
a poskytovanie záručných mechanizmov)  a zodpovedá sa 
iba valnému zhromaždeniu. 

Európsky stabilizačný 
mechanizmus 
(2012 – 2015) 
 
 

Rada audítorov – predsedníčka a členka 
Rada audítorov je nezávislý orgán, ktorý je zložený 
z piatich členov schválených Radou guvernérov. 

Rada audítorov (1) vykonáva nezávislé audity, (2) 
preveruje účty ESM, (3) overuje správnosť, súlad, 
výkonnosť a riadenie rizík, (4) monitoruje a preveruje 
procesy interného a externého auditu a ich výsledky. 

Úrad pre dohľad nad výkonom 
auditu 
(2008 – 2015) 
 
 

 
 

Rada – podpredsedníčka 
 
Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho 
auditu – predsedníčka 
 
Skúšobná komisia - členka 
 

Rada je najvyšším riadiacim orgánom UDVA, členov 
Rady vymenúva a odvoláva minister financií SR. 

Výbor pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu 
dohliada na dodržiavanie medzinárodných audítorských 
štandardov, etického kódexu, dodržiavanie relevantnej 
slovenskej legislatívy, previerky zabezpečenia kvality 
auditu vykonávaného SKAU a na sústavné vzdelávanie. 
Zabezpečuje výkon previerok, dohľadu a prešetrení 
skutočností. 

Skúšobná komisia prerokováva žiadosti prihlásených 
uchádzačov, aktualizuje a zverejňuje okruhy tém 
a zabezpečuje organizáciu skúšok.  

Európska investičná banka  
(2005 – 2015) 
 
 

Rada riaditeľov -  členka 
Rada riaditeľov EIB sa zodpovedá výhradne banke. 

Rada riaditeľov (1) prijíma rozhodnutia o úveroch, 
zárukách a pôžičkách, (2) dohliada na to, že banka je 
riadne spravovaná a riadená v súlade so zakladacími 
listinami Banky a rozhodnutiami Rady guvernérov. 

Ako druhý služobne najstarší člen Rady – členstvo vo 
Výbore pre etiku a súlad. 

Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky 
(2004 – 2015) 
 
 
 

Generálna riaditeľka sekcie štátneho 
výkazníctva 
Vedenie odboru zodpovedného za účtovné a výkaznícke 
štandardy pre verejný sektor, konsolidáciu finančných 
údajov za verejnú správu podľa národných, ESA 
(Eurostat) a MMF štandardov. 

Implementácia reformy účtovníctva a výkazníctva 
verejného sektora (prechod z hotovostného účtovníctva 
na akruálne), ktorá ovplyvnila viac ako 8 tisíc účtovných 
jednotiek zo štátnej správy a samosprávy. 

Vedenie odboru zodpovedného za strategické riadenie 
štátneho dlhu a likvidity, vrátane informačných systémov 
pre riadenie verejných financií. 



Vedenie odboru zodpovedného za rokovanie 
a administráciu úverov z medzinárodných finančných 
inštitúcií, administráciu štátnych záruk a ostatných 
štátnych špecifických operácií (napr. PPP projekty) a za 
rokovania o zmluvách o ochrane investícií a riešenia 
sporov z nich vyplývajúcich. 

Členka viacerých medzi ministerských pracovných skupín 
zodpovedných za špecifické operácie štátu, členka 
dozornej rady Eximbanky (2005 – 2010), predsedníčka 
a členka dozornej rady Centrálneho depozitára cenných 
papierov (2004 – 2006), členka Rady riaditeľov 
Medzinárodnej banky pre hospodársku spoluprácu (2010 
– 2013) a Medzinárodnej investičnej banky (2010 – 
2013). 

 
Poradca   
(2003 – 2004)  
  

Administrácia a koordinácia grantu Svetovej banky 
poskytnutého na reformu účtovníctva a audítorstva na 
Slovensku. 
  

KPMG Slovensko, spol. s r. o . 
(1995 – 2003) 
 
 
  

      

Od asistenta audítora po manažéra auditu 
Plánovanie a vedenie externých auditov v rôznych 
subjektoch (obchodné a výrobné spoločnosti), príprava 
správ pre klientov. Audit účtovných závierok 
pripravených podľa slovenských a/alebo 
medzinárodných účtovných závierok.  
 
Práca na viacerých Due Diligence zákazkách. 
 
Koučovanie a mentorovanie služobne mladších členov 
tímu. Riadenie vzťahov s klientami vrátane každodennej 
komunikácie počas zákazky, rokovaní o zmluve 
a prezentácie výsledkov. 
 
Dvojmesačná stáž v KPMG Belgicko. 
 

INÉ ODBORNÉ AKTIVITY   

 Členka tímu zodpovedného za návrh nového účtovného 
a audítorského vzdelávacieho programu na slovenských 
univerzitách, vrátane prípravy učebníc a školení pre 
univerzitných učiteľov (program financovaný Svetovou 
bankou). 
 
Spoluautorka prekladu medzinárodných audítorských 
štandardov (IFAC 2003) do slovenského jazyka. 
 
Spoluautorka publikácie pre univerzity a audítorov 
„Audítorstvo“ (Súvaha 2009), viacerých odborných 
článkov venujúcich sa reforme účtovníctva a výkazníctva 
vo verejnom sektore, publikácie „Účtovníctvo, 
výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospráve“ 
(Andra 2011). 
 
Lektorka viacerých odborných školení pre Slovenskú 
komoru audítorov. 
 
Prednášateľka na viacerých národných 
a medzinárodných konferenciách (napr. Trend 
konferencia: Implementácia IAS na Slovensku, 2005; 
REPARIS Workshops on Accounting and Audit 
Regulation, Viedeň 2006; World Congress of Accountants 
organizovaný IFAC v Istanbule, 2006; International 
accounting and auditing conference organizovaná 
Svetovou bankou v Almaty, Kazachstan, 2007; The 1st 
Luxembourg Foreign Trade Conference: Sovereign 



Wealth - Friend or Foe?, 2008; Seminar: The IPSASB in 
dialogue with users, Zurich, 2008; IFAC General Council 
Workshop: Hot topics in public sector financial 
management and governance, Kapské mesto, 2012; 
European Women Forum – 10 Years, 10 Countries, 10 
Stories, Berlín, 2014; Good Governance Conference/10th 
Anniversary of the EIB Inspectorate General, 
Luxembourg, 2015; 19th European Corporate 
Governance, Bratislava, 2016; Audítorská konferencia 
organizovaná SKAU, Vysoké Tatry, 2019). 
 
Profilový rozhovor v medzinárodnom odbornom časopise 
„Accounting and Business“: 
https://careers.accaglobal.com/careers-advice/sectors-
and-specialisms/accounting-and-public-
practice/children-of-the-revolution.html 
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