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30.8.2013 – LL.M. – Ústav práva a právni vědy
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Praha, špecializácia Commercial Law
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a manažmentu, pedagóg, október 2018 - doteraz
NR SR asistent poslanca, 2012 - doteraz
Paneurópska vysoká škola, FEP - 2015 – 2018,
dekan, pedagóg
EKORDA sro, 2011 -2012 marketingový riaditeľ
Ministerstvo životného prostredia SR 2009 – 2011
Generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a rozpočtu
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predseda predstavenstva
Transpetrol trading, 2000-2002, riaditeľ
ČSOB – 1993 – 1998 Riaditeľ úseku stratégie a
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Slovenská sporiteľňa 1989-1993 Riaditeľ úseku
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1994-1995 Ekonomická univerzita, OF, katedra
medzinárodného obchodu - prednášky, semináre,
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záverečné
práce
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komisií, prednášky, semináre, cvičenia a
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AAB Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách (10)
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané
v domácich vydavateľstvách (2)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách (1)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných
časopisoch (3)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných
časopisoch (1)
ADF Vedecké práce v ostatných domácich
časopisoch (10)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS (14) + 3 v tlači = (17)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách (3)
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných
vedeckých zborníkoch, monografiách (1)
AFC Publikované príspevky na zahraničných
vedeckých konferenciách (22) + 1 v tlači = (22)
AFD Publikované príspevky na domácich
vedeckých konferenciách (63) + 7 v tlači = (70)
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných
konferencií (6)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
(1)

BAB Odborné monografie vydané v domácich
vydavateľstvách (4)
BCI Skriptá a učebné texty (3)
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných
časopisoch (31)
BDF Odborné práce v ostatných domácich
časopisoch (29)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
(2)
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (1)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných) (1)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (3)
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno
zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (9)
XXX Nezaradené (1)
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3. skriptá
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[1] Citácie v zahraničných publikáciách,
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[2] Citácie v domácich publikáciách, registrované v
citačných indexoch Web of Science a databáze
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[3] Citácie v zahraničných publikáciách
neregistrované v citačných indexoch (41)
[4] Citácie v domácich publikáciách
neregistrované v citačných indexoch (157)
[5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)
[6] Recenzie v domácich publikáciách (5)
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