
PROFESIJNÝ  ŽIVOTOPIS 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Pavol Križo, Ing. PhDr., PhD.,MBA. 

Dátum a miesto narodenia  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický 

rast 

Ing., Banská Bystrica,  Univerzita Mateja Bella 
Ekonomická Fakulta, odbor manažment, verejná 
ekonomika  (1992-1997) 
 

PhD., Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bella 
EF, odbor verejná ekonomika (2003-2005) 
 

PhDr., Bratislava, VŠEMVS  (2013-2017) 
Manažment malého a stredného podnikania 
 

MBA., Prešov, Vysoká škola medzinárodného 

podnikania ISM Slovakia - Manažérska etika  (2015) 
 
 

 

Ďalšie vzdelávanie 

(2016) – DNV GL 
      Certifikovaný interný auditor kvality ISO 9001 
 
(2019) - Doplnkové pedagogické štúdium 
              (ekonomika a manažment) 



Priebeh zamestnaní (2015 - )  SAD, a.s,  riaditeľ dopravného 

závodu 

 

(2011- 2015) Festap, s.r.o.,  riaditeľ výrobného 

závodu 

 

(2010 -  )    Vysokoškolský asistent, VŠEMVS  

Bratislava 

- člen katedry ekonómie a financií 

- člen katedry malého a stredného 

podnikania 

- vedenie prednášok a cvičení 

z predmetov Finančný manažment, 

verejné financie, podnikanie v MSP 

- vedenie BC., DP a rigoróznych prác 

- publikačná činnosť 

- členstvo vo výskumných projektoch 

-  erasmus 

 

(2017-2020) Vysokoškolský asistent, Katolícka 

Univerzita Ružomberok 

 

- člen katedry manažmentu 

- vedenie prednášok a cvičení 

z predmetov Finančný manažment,  

podnikanie v MSP 

- vedenie BC, DP prác 

- publikačná činnosť 

 

 

(2003 - 2011) Všeobecná úverová banka, a.s. 

riaditeľ regionálneho obchodného centra Stred  

 

(1997 - 2003)  Prvá komunálna banka,a.s. riaditeľ 

pobočky banky 

 

 



Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

Predmety vyučované na VŠEMVS v 

Bratislave:  

 

Finančný manažment  

2. stupeň. prednášky, semináre 

 

Finančný manažment vo verejnom sektore  

2. stupeň. prednášky, semináre 

 

Podnikanie v MSP. 

2. stupeň, prednášky, semináre 

 

Podnikové financie. 

2. stupeň, prednášky, semináre 

 

Teória verejných financií. 

1. stupeň, prenášky, semináre 

 

Regionálna politika Európskej Únie. 

 1. stupeň, prenášky, semináre 

 

Financie a mena.   

1. stupeň   prednášky, semináre 

 
 

Vedenie bakalárskych, diplomových,, rigoróznych 

prác 

 

Predmety vyučované na Katolíckej 

Univerzite v Ružomberku – Inštitút Štefana 

Nahálku Poprad – katedra manažmentu:  

 

Financie a mena.   

1. stupeň      prednášky, semináre 

 

Finančná analýza 

2. stupen   prednášky, semináre 

 

Vedenie bakalárskych, diplomových prác 

 

Odborné alebo umelecké zameranie manažment, financie, spoločensky zodpovedné 
podnikanie 

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: 27):  

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách (3) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch (2) 



3. skriptá ADF Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch (3) 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách (2) 

AFD Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách (6) 

 

Ďalšie aktivity Spoluriešiteľ/vedúci  vedeckých projektov: 

 

Projekt IGA – 1/2014-M-4.4 „Fungovanie 

Euroregiónv Karpatského, Tatry a 

Beskydy. Čiastková úloha: „Monitorovanie 

účinkov svetovej finančnej a hospodárskej 

krízy v podmienkach poľského a 

slovenského hospodárstva“ 

   
  Projekt GA VŠEMvs 10/23 „Determinanty   

  rozvoja malého a stredného podnikania na  

  regionálnej úrovni v špecifickom prostredí.“ 

 

Projekt IGP 4/2020 - Aktuálne otázky 

ekonomiky podnikov v dôsledku 

prebiehajúcich zmien svetového 

hospodárstva 

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika ohlasov (25): 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch (15) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (1) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (9) 

Počet doktorandov: 
školených / ukončených 

                                 - 

Kontaktná adresa VŠEM v Bratislave 
Katedra ekonómie a financií 

Furdekova 16 

851 04 

Bratislava 
e-mail: pavol.krizo@vsemvs.sk  

 


