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Ing. ŽU v Žiline 1999 Prevádzka a ekonomika spojov 

PhD. ŽU v Žiline 2004 Odvetvové a prierezové ekonomiky 

doc. UMB Banská 2012 Verejná ekonomika a služby 
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Kategória Druh publikácie Počet 

AAB Vedecké monografie l 
ACB Vysokoškolské učebnice 4 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaflých čas~isoch l 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 14 
AED Vedecké práce v domácich rezenzovaných zborníkoch 2 
AFA Publikovanépozvané referáty na zahraničných konferenciách 4 
AFB Publikované pozvané referáty na domácich konferenciách 7 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 7 

konferenciách 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 17 
BCI Skriptá a učebné texty IO 
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch 8 
BDE Odborné práce v domácich časopisoch 4 
DAl Kvalifikačné práce l 
Gil Rôzne publikácie 9 
EDI Recenzie v časopisoch, recenzné posudky 9 
GAl Výskumné štúdie a priebežné SQľávy l 
Ohlasy [3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných IO 

indexoch 
Ohlasy [4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 24 

indexoch 

Regionálna ekonomika a politika. Regionálny rozvoj. Hospodárska politika. 

Projekty 
Dlhodobý špecialista projektu Phare 2002 GS Rozvoj ľudských zdrojov, Tvorba stratégií zamestnanosti na 
regionálnej a lokálnej úrovni- 2004 až 2005 
Modelové hodnotenie výrobno - technologických investícií v strojárskom priemysle. VEGA 1/0419/03. 
spoluriešiteľ. 

Definovanie potrieb vzdelávania a jeho zosúladenie s požiadavkami trhu práce. VEGA 1/0476/03 . 
spoluriešiteľ 

Optimalizácia odvetvovej skladby tvorby pridanej hodnoty. VEGA 1/2592/05 . Zodpovedný riešiteľ. 
Hodnotenie efektívnosti poisťovní v SR a ČR metódou analýzy obalu dát. VEGA 1/0414/08. spoluriešiteľ 
Regionálna ekonomika a politika. KEGA. 231-0 14TUAD-4/20 l O. Vedúci autorského kolektívu pre 
spracovanie monografie. 



AHELO-Ekonómia. Centrálny rozvojový projekt OECD. Inštitucionálny koordinátor TnU AD. 
Digitalizácia TnUAD. Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov. 
Operačný program Vzdelávanie. Garant predmetu Regionálna ekonomika a spoluriešiteľ. 2012-2103 
IG 03/2012 Faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov SR. spoluriešiteľ. 
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Rok Názov 
~003- 2010 Člen vedeckej rady FSEV TnU AD v Trenčíne 
~005- 2008 Člen vedeckej rady ÚPHV TnU AD v Trenčíne 
~007 - doteraz Člen vedeckej rady VŠEaMVS v Bratislave 
~004- 2010 Člen redakčnej rady Sociálno -ekonomická revue, Vedecký čas~is FSEV TnU AD 
~007- 2010 Člen redakčnej rady Academia. ÚIPŠ. Bratislava 
~007- 201 o Člen vedeckej rady ŠPÚ. Bratislava 
~008- 2011 Člen vedeckej rady TnU AD v Trenčíne 
~006 - doteraz Podpredseda komisie pre regionálny rozvoj pri zastupiteľstve TSK 
~006- 2009 Člen komisie pre územné plánovanie a investície pri zastupiteľstve TSK 
~006- 2009 Člen monitorovacieho výboru pre SOP Priem_ysel a služl>y_ MH SR 
~006- 201 o Člen Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR 
~O 12 - doteraz Člen pracovnej skupiny Slovenskej spoločnosti p_re kvalitu v oblasti vzdelávania 
~O 12 - doteraz Člen PS MŠVVa š SR pre aplikovaný výskum a vývoj 
~O 12 - doteraz Predseda vedeckej rady TnU AD v Trenčíne 


