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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE: 
2016 – 2019  Žilinská univerzita v Žiline 
   Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
   Študijný program: Technika a technológia dopravy 
   Dizertačná práca: Metodika navrhovania liniek verejnej osobnej dopravy v regióne 
   (doktorát – PhD.) 
2011 – 2016    Žilinská univerzita v Žiline 
    Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
    Študijný program: Železničná doprava 
   Diplomová práca: Návrh dopravnej obsluhy regiónu horného Šariša verejnou osobnou dopravou 
   Bakalárska práca: Analýza potenciálu železničnej osobnej dopravy v Žilinskom kraji 
   (Bc. + Ing.) 
 
PRÍKLADY ČINNOSTÍ POČAS DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA: 
2018 – 2019 Hodnotenie ekonomických a technologických aspektov pri zabezpečovaní konkurencieschopnej 

verejnej dopravnej služby v integrovaných dopravných systémoch (VEGA) 
(účasť na výskumnom projekte) 

2017   Potenciál regionálnych železničných liniek v rámci funkčných dopravných regiónov Slovenska 
   In: Logistika – Ekonomika – Prax (zborník z medzinárodnej konferencie) 
   Dostupné online: http://www.logistickymonitor.sk/images/prispevky/zbornik-lep-2017-web.pdf 
   (strana 7) 
2016 – 2018 Hodnotenie kvality spojenia na dopravnej sieti ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti 

systému verejnej osobnej dopravy (VEGA) 
(účasť na výskumnom projekte) 

2016   Návrh racionalizácie systému verejnej osobnej dopravy v južnej časti okresu Bardejov 
   In: Železničná doprava a logistika (odborný časopis) 
   Dostupné online: http://zdal.uniza.sk/images/zdal/archiv/zdal_2016_02.pdf 
   (strana 27) 
2016   Návrh reorganizácie nosných liniek verejnej dopravy v hornošariškom regióne 
   In: Svet dopravy (odborný časopis) 

Dostupné online: http://www.svetdopravy.sk/navrh-reorganizacie-nosnych-liniek-verejnej-
dopravy-v-hornosarisskom-regione/  

 
DOPLNKOVÉ ŠTUDIJNÉ AKTIVITY Z POSLEDNÝCH ROKOV: 
2018   Kurz poľského jazyka na Warsaw University of Technology (úroveň B2) 
2018   Študijný pobyt Erasmus+ na Warsaw University of Technology v Poľsku 
2016 – 2018  Kurz ruského jazyka na Inštitúte celoživotného vzdelávania pri Žilinskej univerzite (úroveň A2)  
2016 – 2017  Kurz anglického jazyka na jazykovej škole Elefant Education v Žiline (úroveň B2) 
2015   Kurz chorvátskeho jazyka na University of Zagreb (úroveň B1) 
2015   Študijný pobyt Erasmus+ na University of Zagreb v Chorvátsku 
 
ZAMESTNANECKÁ PRAX V OBLASTI DOPRAVY: 
2018 – 2019  Referent na odd. osobnej dopravy odboru dopravy Úradu Prešovského samosprávneho kraja 

Vedúci odd. IDS na odbore dopravy Úradu Prešovského samosprávneho kraja (od februára 2019) 
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI: 
Anglický jazyk  B2 (doklad v prílohe) 
Chorvátsky/Srbský jazyk B1 (doklad v prílohe) 
Poľský jazyk  B2 (doklad v prílohe) 
Ruský jazyk  A2 (doklad v prílohe) 
 



NEZISKOVÉ AKTIVITY: 
2017 Spoluautor inovatívnej turistickej mapy Bardejova a regiónu horného Šariša: 

www.detepe.sk/mapa-bardejova-regionu-horneho-sarisa/  
2016 – súčasnosť Štatutárny zástupca neziskovej organizácie Bardejov.travel, zameranej na turistickú propagáciu 

hornošarišského regiónu: https://www.bardejov.travel/about_us  
2015 Ideový návrh siete liniek MHD Bardejov v rámci projektu Bardejovské zásahy: 

http://www.presov.korzar.sme.sk/c/8011171/mladi-autori-navrhli-novy-koncept-mestskej-
dopravy-v-bardejove.html  

2013 – súčasnosť  Koordinátor turisticko-propagačného projektu Bardejov.travel: www.bardejov.travel 
2013 – súčasnosť  Organizácia kultúrnych podujatí v rámci občianskeho združenia Kandelaber: www.kandelaber.sk 
2013 2. miesto v medzinárodnej súťaži reklamnej tvorby študentov Cirkulátor (kategória Reklamný 

text / Slogan) za prácu s názvom Kampaň na propagáciu volieb do PSK: www.cirkulator.eu 
 
VODIČSKÉ OPRÁVNENIE: 
B 
 
ZÁUJMY: 
Dopravné systémy, verejná doprava, cestovanie, turistika, cyklistika, história, geografia, umenie, literatúra, politika, 
ekonomika, občiansky aktivizmus, spoločenské témy, cestovný ruch, modelárstvo. 
 
PROFESIONÁLNY CIEĽ: 
Úspešné uplatnenie v oblasti tvorby dopravných systémov alebo rozvoja cestovného ruchu. 
 
PRÍLOHY: 
4 x certifikát z cudzieho jazyka 
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