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Vzdelanie 
 
2017 Habilitačný diplom (dr. habil.)  
 Sopron University, Bacsy-Zsilinszky u. 4, 9400 Šopron, 

Maďarsko 
 habilitačný diplom v ekonomických a manažérskych odboroch v 

oblasti spoločenských vied 
 
2014 Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta 

Banská Bystrica, Slovenská republika 
rigorózna skúška 
študijný odbor: právo 
názov záverečnej práce: 
„Systém riešenia medzinárodných obchodných sporov vo WTO“ 
(akademický titul: JUDr.) 

 
2013 Viedenská univerzita, Právnická fakulta 

Viedeň, Rakúsko 
postgraduálny LL.M. program 
študijný odbor: medzinárodné právne štúdiá 
názov záverečnej práce: 
„Kontradiktórne rozhodnutia v medzinárodných investičných 
arbitrážach“ 
(akademický titul: LL.M.) 

 
2004 – 2010 Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov 

Bratislava, Slovenská republika 
externé doktorandské štúdium 
vedný odbor: medzinárodné vzťahy 
názov doktorandskej dizertačnej práce: 
„Riešenie medzinárodných investičných sporov“ 
(akademický titul: PhD.) 

 
november 2003 advokátske skúšky 

Slovenská advokátska komora 
Bratislava, Slovenská republika 
advokát a člen Slovenskej advokátskej komory 
od 1. januára 2004 

 
1995 – 2000 Univerzita Komenského, Právnická fakulta 

Bratislava, Slovenská republika 
študijný odbor: právo 
(akademický titul: Mgr.) 
1998: člen tímu reprezentujúceho Univerzitu Komenského na 
súťaži v simulovanom rozhodcovskom konaní v oblasti 
medzinárodného obchodu – The Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot, uskutočnenej na pôde Viedenskej 
univerzity v Rakúsku 

 
1994 – 1999 Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta 

Bratislava, Slovenská republika 
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študijný odbor: medzinárodné hospodárske vzťahy 
(akademický titul: Ing.) 

  



 

 3

 
Pracovné skúsenosti 
 
02/2017 -  Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov 

Bratislava, Slovenská republika 
docent (katedra medzinárodného práva) 

 
09/2011 – 02/2017 Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov 

Bratislava, Slovenská republika 
odborný asistent (katedra medzinárodného práva) 

 
10/2004 – 06/2008 Noerr s.r.o., advokátska kancelária 

Bratislava, Slovenská republika 
spolupracujúci advokát 

 
01/2004 – 09/2004 Marek & Partners, advokátska kancelária 

Bratislava, Slovenská republika 
spolupracujúci advokát 

 
06/2002 – 12/2003 Marek & Partners, advokátska kancelária 

Bratislava, Slovenská republika 
advokátsky koncipient 

 
09/2000 – 05/2002 Weinhold Andersen Legal v.o.s., 

advokátska kancelária 
Bratislava, Slovenská republika 
advokátsky koncipient 

 
Vyučované predmety 
 
Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch I. – slovenský, ruský jazyk, anglický jazyk  
Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch II. – slovenský, ruský jazyk anglický jazyk 
Medzinárodné právo verejné I. – slovenský jazyk 
Medzinárodné právo verejné II. – slovenský jazyk 
 
International Trade and Investment Arbitration II. – anglický jazyk  (Program LEIG/ PraFUK) 
Principles of Economics – anglický jazyk (Shanghai University of Business and Economics, 
Šanghaj, Čína) 
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