
 
 

ŽIVLJENJEPIS, EVA KOVAČ 
 
Je študirala psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že  v času študija se je veliko ukvarjala 
s športno psihološkim svetovanjem. S športniki se je ukvarjala tudi  v njenem diplomskem 
delu,  ki obsega obsežno študijo o učinkih psihološke priprave športnikov na tekmovanja. 
Aktivno sodeluje z različnimi športniki in športnimi ekipami; košarkarji, hokejisti, atleti, 
borilnimi športniki (judo, karate, tekwando, kickbox, rokoborba, boks), plesalci, plavalci, atleti, 
gimnastičarkami in drugimi. 
 
Sodelovala je  tudi na projektu Fakultete za šport, »Biopsihosocialni dejavniki uspešne 
rehabilitacije športnika po poškodbi.« 
 
Je tudi ena izmed soustvarjalk programa Dayact, preko katerega se učenci učijo 
konstruktivnega učenja in razvijajo različne psihološke veščine, ki jim pomagajo tako na učnem 
področju kot tudi kasneje v življenju. Ukvarja s svetovanjem na področju učenja, motiviranja 
in reševanja  problemov.  Veliko se ukvarja s psihološkim testiranjem, diagnosticiranjem in 
profiliranjem. 
 
Predava na različnih športnih društvih, Olimpijskem komiteju, šolah in podjetjih. Predava 
psihologijo športa trenerjem različnih športnih panog pri pridobivanju trenerskih licenc. 
Soustvarja različne delavnice in seminarje na temo stresa in načinov spoprijemanja s stresom, 
komunikacije, neverbalne komunikacije, team bulidingov, psihološke priprave na pomembne 
nastope in dogodke, izgorelostjo (burn out), zadovoljstvom pri delu in samopodobo ter 
najrazličnejša področja, ki zajemajo psihologijo in psihologijo športa. 
 
Ukvarja se z izvedbami teambulindngov in sestavlja različne teambuliding delavnice. Delavnice 
za krepitev zaupanja, delavnice za spoznavanje med člani novo nastalih ekip, delavnice 
komunikacije in delavnice za boljše funkcioniranje posameznega teama. Poleg športnikom, 
svetuje tudi višjim vodstvenim delavcem v podjetjih ter ljudem z različnimi težavami 
(anksiozne motnje, strahovi, depresivnimi motnjami, pomanjkanja samozaupanja in 
asertivnosti). 
 
Skupaj s prof. Tuškom sta glavna nosilca in ustvarjalca psihološkega dela mednarodnega 
projekta 24alife, ki je namenjen ozaveščanju pomena zdravega življenjskega sloga. 24life 
projekt strmi k preprečevanju negativnih učinkov sodobnega življenjskega sloga (stres, 
nezdrava prehrana in pomanjkanje rekreacije) na posameznikovo njegovo zdravje in počutje.   
 
Je članica društva psihologov Slovenije in sekcije za psihologijo športa, društva za medicinsko 
hipnozo Slovenije ter društva za VKT. 


