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Osobné údaje 

Adresa: ČSA 2822/24, 024 04 Kysucké Nové Mesto 

Dátum narodenia: 6.9.1973 
 

Vzdelanie: 

Gymnázium, Kysucké Nové Mesto 1988 – 1991 

Profesionálny kurz podvojného účtovníctva - 1992 

Univerzita Komenského Bratislava, štud.odbor: manažment 2005-2010 

Základné vzdelávanie mládežníckych vedúcich 2014-2015 

Transnational Training and Cooperation Activities, Erasmus+ 2015 

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2018-2020 

Priebeh zamestnaní:  

1992 – 1995 :  administratívny pracovník, Mestský úrad KNM, 

1995 – 1998 :  materská dovolenka 

1998 – 2013 :  hlavná ekonómka ADMI s.r.o. 

2013 – doteraz : administratívny pracovník, ochrana osobných údajov, SZUŠ M.Haľamovej     

                           21, Martin 

2014 – doteraz : manažér spoločnosti DEEP DANCE CENTER, s.r.o., Martin 

2015 – doteraz : zástupkyňa Súkromného centra voľného času TK DEEP, M.Haľamovej 21,  

                           Martin 

 

Jazykové znalosti:  anglický jazyk – mierne pokročilý 

                                ruský jazyk – maturitná skúška  

Počítačové znalosti : Microsoft Word - pokročilý 

                                  Microsoft Excel – pokročilý, 

                                  Microsoft PowerPoint – pokročilý              

Andrea Cibulová počas svojej dlhoročnej praxe nazbierala bohaté skúsenosti a znalosti 

z oblasti práva, daní a účtovníctva, manažmentu a personalistiky. Dlhodobo pracovala na 



vedúcich pozíciách a má skúsenosti so spracovaním zmlúv a právnych dokumentov,  vedením 

a organizáciou ľudských zdrojov, prípravou, spracovaním a zúčtovaním projektov,. 

Andrea Cibulová je aktívnou členkou SZTŠ, venuje sa koordinácii klubovej a športovej 

činnosti športového klubu DEEP DANCE CLUB Martin, organizuje tuzemské a 

medzinárodné súťažné výpravy tanečného klubu, vedie jeho právnu, administratívnu 

a účtovnú evidenciu. V predošlej tanečnej organizácii disciplín IDO, ktorá sa stala súčasťou 

SZTŠ, bola členkou KRKu, pravidelne sa zúčastňuje ako prísediaca na rokovaniach vedenia 

sekcie disciplín IDO a módnych tanečných štýlov, aktívne sa zapája do činností 

prispievajúcich k rozvoju tanca , súťažných a nesúťažných podujatí tanečného športu na 

Slovensku. .     

Andrea Cibulová v roku 2019 úspešne absolvovala kurz a skúšky na usporiadateľa 

a bezpečnostného manažéra športového podujatia, na základe ktorého získala aj platné 

osvedčenie (ako jedna zo 4 členov SZTŠ). 

Andrea Cibulová je komunikatívna, spoločenská, ale zároveň aj zodpovedná, flexibilná, 

dokáže  pracovať samostatne a pod stresom. Venuje sa literatúre, číta knihy najmä z oblasti 

manažmentu, práva a spoločenských vied. Zo športu obľubuje tanec, v mladosti sa venovala 

profesionálne volejbalu. Sleduje verejné dianie, má rada kultúru, venuje sa práci s deťmi a 

mládežou. Patrí medzi tvorivé a pozitívne naladené osoby, má príjemné vystupovanie a rada 

pracuje s ľuďmi. Má rada nové výzvy a dokáže sa zhostiť náročných úloh. 

 

 


