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Maturoval na gymnáziu v roku 1989.

Pôsobí vo funkcii prorektora UCM v Trnave. 
Je členom viacerých spoločností pre politológiu 

a grantových kolektívov. Pracuje aj ako politický 
analytik pre médiá. 

Je autorom mnohých publikácií zameraných 
na politický systém, ľudské práva a medzinárodné 

inštitúcie – NATO, EÚ.

Akademická kariéra:
• od r. 2000 – odborný asistent na Katedre 

politológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave 
• od r. 2005 – vedúci Katedry politológie FF UCM 
• 2005–2006 – prodekan FF UCM
• od r. 2006 – prorektor UCM 

Odborná kariéra:
• 2000 – člen Českej spoločnosti pre politické 

vedy 
• 2002–2007 – tajomník Slovenskej spoločnosti 

pre regionálnu politiku pri SAV, do 2007
• 2003 – člen vedeckého výboru medzinárodnej 

konferencie doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov Perspektívy štúdia a výskumu 
v spoločenských vedách 

• 2003 – vedecký tajomník medzinárodnej 
vedeckej konferencie Sociálne dimenzie 
regionálneho rozvoja

• 2004 – člen vedeckého výboru medzinárodnej 
konferencie doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov Globalizácia verzus identita 
v stredoeurópskom priestore,

• 2004 – člen vedeckého výboru medzinárodnej 
konferencie Vzdelávania a regionálna identita 

• 2008 – predseda organizačného výboru 
I. kongresu slovenských politológov

• 2008 – garant medzinárodnej vedeckej 
konferencie Mládež ako faktor sociálnych zmien

• 2008 – spolugarant projektu Európskeho 
parlamentu

Vedecká kariéra:
• člen riešiteľského kolektívu grantu KEGA 

č. 3/0141/02 Komparatívna politológia – 
komparácia regionálnych systémov (2002–2004) 

• člen riešiteľského kolektívu grantu KEGA č. 
3/1175/03 Základy politických vied (2003–2005) 

• člen riešiteľského kolektívu grantu VEGA č. 
1/1210/94 Reflexia globalizácie v lokálnom 
spoločenstve (2004–2006) 

• zástupca zodpovedného riešiteľa grantu VEGA 
č. 1/4670/07 Europeizácia národného štátu: 
východiská pre SR (2007–2009) 

• zodpovedný riešiteľ grantu VEGA Politická 
komunikácia prostredníctvom internetu 
a jej vplyv na formovaní volebnej kampane 
v podmienkach SR (2009–2011) a junior 
research projektu: EUYOUPARTEK 5. 
Rámcového programu EÚ Politická participácia 
mladých ľudí v Európe – Vývoj indikátorov pre 
komparatívny výskum v EÚ 


