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2018 - PhD., neurológia (LF UK v Bratislave) 
Dizertačná práca: Poruchy postoja a chôdze 
pri Parkinsonovej chorobe 

Ďalšie vzdelávanie 2020 - špecializácia v odbore neurológia (LF UK v Bratislave)
Priebeh zamestnaní 2011-2014 - II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave 

denný doktorand, lekár 
2014-2015 – Medtronic, produktový špecialista 
2014-2018 - II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave 
externý doktorand, lekár 
2015-trvá - II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave 
lekár 
2018-trvá - II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave,
odborný asistent  
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denný doktorand, II. neurologická klinika LF UK a UNB v 
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všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave 
Vedenie diplomových prác, oponentské posudky 
Od roku 2020 školiteľka dizertačných prác na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave 
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