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VZDELANIE    

2010 - 2014   Manažment v terciárnej sfére, Prešovská univerzita (PhD.) 
2005 - 2010   Geografia v regionálnom rozvoji, Prešovská univerzita (Mgr.) 
1997 - 2005   Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov 
1993 - 1997   Základná škola na Kúpeľnej ulici, Prešov 
 
2010 - 2013   Štátna jazyková škola na Plzenskej ulici, Prešov (anglický jazyk) 
1999 - 2005   Štátna jazyková škola na Plzenskej ulici, Prešov (anglický jazyk) 
2010 - 2014   Základná umelecká škola na Baštovej ulici, Prešov (II. stupeň, akordeón) 
1994 - 2002   Základná umelecká škola na Baštovej ulici, Prešov (I. stupeň, akordeón) 
 
2014   Cena rektora Prešovskej univerzity za dosiahnuté študijné výsledky a reprezentáciu univerzity 
2008   Slovenský syndikát novinárov (členstvo) 
2006   Kurz sprievodcu cestovného ruchu (certifikát) 
2005   Vodičské oprávnenie typu B1, B, AM 

 

JAZYKY  
Nemecký jazyk   Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, 2005 (C1) 
Anglický jazyk   Všeobecná štátna jazyková skúška, 2013 (C1) 
Latinský jazyk   štúdium na strednej škole, 1997 - 2001 
Francúzsky jazyk   začiatočnícke kurzy, súkromné hodiny, 2008 – 2010 (A1) 
 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 
2015  odborný referent, Oddelenie kultúry a cestovného ruchu, Mestský úrad v Prešove 
2006 - 2015  prokurista, vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., Prešov 
2011 - 2015  cestovný poradca a sprievodca v cestovnom ruchu, www.discover-slovakia.eu 
2015  marketingový pracovník, obchodné oddelenie, SEAK, spol. s r. o., Prešov 
2010 - 2014 pedagogická a vedeckovýskumná činnosť, Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Prešovská univerzita 
2010  absolventská prax, Slovenská agentúra životného prostredia, Prešov 
2009  vysokoškolská stáž, Oddelenie regionálneho rozvoja, Prešovský samosprávny kraj, Prešov 
2008 - 2010  redaktor, fotograf, člen redakčnej rady, Prešovský magazín 
2007 - 2009  redaktor, moderátor spravodajstva, Televízia Prešov 
2007  vysokoškolská stáž, Oddelenie cezhraničnej spolupráce, Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja, Bratislava 
 

INÉ PROJEKTY 
Mladá veda  medzinárodný vedecký časopis, šéfredaktor, www.mladaveda.sk 
Kartografik  kartografické štúdio, zakladateľ, www.mapynamieru.sk 
Visit Prešov  prezentácia cestovného ruchu v meste Prešov, autor a administrátor www.visitpresov.com 
Mestský fotograf na 49. rovnobežke  blog a fotoblog, autor, www.mestskyfotograf.sk 
UNIVERZITA  spoločenská vedomostná stolová hra, autor 
Prvý prešovský Audio Guide  audiosprievodca po meste Prešov, autor a koordinátor projektu  
 



PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI 
Sprievodcovské služby   príprava a organizácia služobných ciest a podujatí, asistencia a sprevádzanie zahraničných hostí 
Odborné analýzy a výskum   publikovanie vo vedeckých periodikách, člen niekoľkých vedecko-výskumných projektov  
Výučba   participácia na výučbe predmetov týkajúcich sa cestovného ruchu a manažmentu  
Vydavateľské skúsenosti príprava kníh pred tlačou, predaj kníh a distribúcia, marketing a propagácia 
Grafický dizajn   tvorba máp, výroba vizitiek a pohľadníc, návrhy pre potlač odevov, návrhy obálok 
Fotografické služby   reportážna fotografia, portrétna fotografia, využitie fotografií pre komerčný sektor 
Písanie a úprava textov   odborné články, recenzie, reklamné články, blogy 
Práca s multimédiami   príprava prezentácií v PowerPointe, práca s videom a zvukom 
Tvorba a administrácia webstránok   http://www.branisko.at, http://www.foto.branisko.at, http://www.cskh.sk,    

http://www.ses.unipo.sk, http://www.universum-eu.sk, http://www.visitpresov.com, 
http://www.mapynamieru.sk, http://www.mestskyfotograf.sk 

 

SILNÉ STRÁNKY 
 Organizačné schopnosti a plánovanie      
 Hľadanie nových inovatívnych riešení a efektívnosti     
 Rýchle učenie sa a nadobúdanie nových poznatkov     
 Široké spektrum teoretických poznatkov  
 Umelecké cítenie a kreatívny prístup 
 Technické nadanie a práca s PC     
 Precíznosť a plné nasadenie s dôrazom na detaily 
 Spoľahlivosť, flexibilita a pozitívny prístup k práci 

 

ZÁUJMY  
 Veda & technika 
 Geografia & cestovanie 
 Fotografovanie & hra na akordeón 
 Architektúra & dizajn 
 Životné prostredie & zdravý životný štýl 
 Cudzie jazyky & spoznávanie nových ľudí 

 
REFERENCIE 

 Peter Čuka, Katedra cestovního ruchu, Slezská univerzita v Opavě, cukapeter@gmail.com, +421948012893 
 Martin Sloboda, MS Agency, s.r.o., Bratislava, sloboda@msagency.sk, +421905627265 
 Daniela Matušíková, Prešovská univerzita, daniela.matusikova@gmail.com, +421904528190 

 


