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Kde a na akej pozícii pracuješ?
Pracujem ako zoológ na správe CHKO Strážovské vrchy.
Akú máš náplň práce (a čo Ťa najviac baví a prečo)?
Náplňou mojej práce je agenda – stanoviská, spracovanie výsledkov od mapovateľov vtáctva
a samotný terénny výskum – vtáky, obojživelníky, menej motýle, chrobáky – to ma baví
najviac.
Čo si zo štúdia na FEE využila?
Zoológiu, botaniku, envirovýchovu, aplikované ekologické predmety, ktoré učili Michal Wiezik,
Milan Novikmec, ekologické poľnohospodárstvo, EIA (Erika Kočická)... A také predmety,
z ktorých som si nič nevzala, tak tie slúžili ako vzor, ako prácu nerobiť, takže sa dá vyťažiť asi
zo všetkých skúseností 
A čo Ti naopak chýba/lo?
To, čo mi chýbalo sme si s partiou vyhľadali sami, pretože sme sa o veľa vecí zaujímali a už sme
sa aktívne zapájali napr. do výskumov vybraných skupín bioty v NP Malá Fatra alebo
ornitologického mapovania v spolupráci so SOS Birdlife Slovensko.

Ak si sa počas štúdia venovala rôznym mimoškolským aktivitám – prosím, spomeň niektoré.
V ktorých by si radila študentom pokračovať a prečo? Odporúčaš študentom aj počas štúdia
venovať sa mimoškolským aktivitám ? Pomôže im to podľa Teba v budúcnosti nájsť
si prácu ?
Počas druhého stupňa sme založili školský časopis, tiež občianske združenie a veľa sme chodili
po teréne – hlavne neorganizovane – tak pre seba, aby sme spoznali fungovanie prírody.
Celkom sme nemali čas sa venovať konzumácii alkoholu . Pamätám sa, že sme si vychutnávali
kvalitné vínko z Tokaja, čo sme si priniesli z cesty Maďarskom po NP Hortobágy. Takže život
ako aj vínko si treba vychutnávať v kruhu priateľov.
Dôležitou črtou bolo to, že sme sa o veci zaujímali, pracovali s chuťou, proste sme si ekoaktivity
užívali, nič sa nám nedalo robiť s odporom alebo z pozície boja. K pozitívnemu postoju bez
agresivity ma priviedol blízky kamoš. Proste to išlo a aj ide, pretože máme chuť sa stretávať
a vymýšľať, čo sa dá robiť lepšie. Práca v zmysle plateného zamestnania samozrejme neprišla
hneď, ale až za rok.
Proste keď ste naladení nejakým smerom, tak vás tam vietor popoženie, ak máte správne
natočené plachty na plachetnici.

