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2005: titul docent, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Fakulta managementu, odbor 

3.3.15. manažment  

2003: vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu, vedný odbor: 62-90-9 

Podnikový manažment 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: 

1995, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta, odbor: Sociológia 

Ďalšie vzdelávanie - 

Priebeh zamestnaní Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta 

managementu 

2007 – doteraz: prodekan pre denné štúdium  

2004 – doteraz: vedúci Katedry marketingu 

2002 – 2004: odborný asistent/tajomník katedry 

1997 – 2002: asistent/tajomník katedry 

1995 – 1997: CVS – Oddelenie pre vedu, 

výskum a rozvoj 

Československá obchodná banka, a. s. 
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predmet (3. stupeň); participuje vybranými 
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Marketingové aplikácie – povinný predmet (2. 

stupeň) a predmetu Smery rozvoja jednotlivých 

oblastí manažmentu (časť marketing 

manažment) – povinný predmet (3. stupeň).  

2004 – 2008: Lekárska fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave – prednášky 

a semináre predmetu Marketing manažérstva 

Odborné alebo umelecké zameranie Marketingový manažment, marketing, 

medzinárodný marketing 
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