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a rozvoj cestovného ruchu v Rakúsku“ 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta managementu 
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Ďalšie vzdelávanie 1983 – Cestovný ruch na Univerzite Paris Lodron 

Salzburg, Rakúsko 

2002 – Európske finančné účtovníctvo 
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1980 – 2007 organizácia a riadenie rekreačného 

strediska v Korutánsku –Rakúsko, v rámci 

organizácie Junge Hotels  -  ÖJHW – 
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2007 – 2016  pedagogická činnosť na Spojenej 
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nemeckého jazyka a odborných ekonomických 

predmetov) 

 

09. 2011  odborný asistent na KEF Fakulty 

managementu UK, odborné predmety prednášané  

v nemeckom jazyku, vedenie prednášok a  

seminárov v nemeckom jazyku 
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Unternehmertum in deutschsprachigen Ländern - 

Podnikanie v nemecky hovoriacich krajinách   
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1. stupeň 

Ökonomie  - Ekonómia       1. stupeň 

 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen – 

Medzinárodné ekonomické vzťahy  - 1. stupeň 
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Cena rektora za diplomovú prácu: Crowdfunding – 

financovanie inovatívnych projektov podnikateľov 

 

Odborné alebo umelecké zameranie Tourismus in Österreich, Kollaborative Wirtschaft, 

Soziales System in Deutschland und Österreich, 

Publikačná činnosť a začlenenia podľa 

smernice č. 13/2008-R o bibliografickej 

registrácii a kategorizácii publikačnej 

činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov  

(AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica 

Štatistika kategórií (záznamov spolu): 139 

AAA Vedecké monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (2) 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách (7) 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch (5) 



3. skriptá  

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

(9) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (6) 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách (24) 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách (32) 

BAB Odborné knižné publikácie učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách (3) 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných 

zborníkoch (7) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných 

zborníkoch (22) 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 

(2) 

DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3) 

EDJ Prehľadové práce,, odborné práce (4) 

FAI (Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (8) 

Ďalšie aktivity Členka Slovenskej akadémie manažmentu pri 

Ekonomickej univerzite v Bratislave 

Spoluriešiteľka medzinárodných vedeckých 

projektov The INFORM project is implemented 

with the support of JUST Programme 

of the European Commission under Gran 

Agreement № 763866. 
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[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (33) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované 

v citačných indexoch (8) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách  

neregistrované v citačných indexoch (49) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (121) 

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (1) 

Počet doktorandov:  

školených  / ukončených  
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