
 

 

Úspechy absolventov 

KGŠM 
  



Lukáš Lafférs 
 

ŠTÚDIUM 

 Univerzita Komenského v Bratislave (ekonomická a finančná matematika) 

 University of Cambridge, Fakulty of Ecomonics, PhD. 

 Norwegian School od Economics and Business Administration, Department of 

Economics, dizertačná práca: Essays in Partial Identification 

 

ZAMESTNANIE 

 odborný asistent na Katedre matematiky UMB (vyučuje predmety: Stochastické 

procesy vo financiách a poisťovníctve, Teória pravdepodobnosti, Moderná 

aplikovaná regresia, Finančná matematika) 



Andrej Pančík     
 

ŠTÚDIUM 

 Univerzita v Oxforde 
 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 pracovné skúsenosti zo švajčiarskeho Cernu, londýnskej pobočky banky USB, 

Microsoftu 

 v roku 2012 rozbehol charitatívny celebritný startup Prizeo 

 žije v Californii – zastáva radcovskú pozíciu v startupe Unite 

 rozbehol a nedávno predal za 100 mil. dolárov startup Represent.com  
 



Ondrej Rosík  
 

ŠTÚDIUM 

 Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor žurnalistika 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 redaktor a moderátor rádia Lumen  

 moderuje relácie Vitaj doma, rodina, Študentské šapito, Svetielko, Svetlo nádeje, 

Piesne na želanie, Literárna kaviareň   

 pripravuje rubriky Byť šťastnou rodinou dnes, Cestovanie, Boh v mojom živote 

 

 



Ľubica Mojžišová, rod. Palajová 
 

ŠTÚDIUM 

 Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 od októbra 2009 pracovala ako vyšší súdny úradník – odborný radca na 

Krajskom súde v Banskej Bystrici 

 9. 2. 2016 bola vymenovaná prezidentom SR Andrejom Kiskom na doživotnú 

funkciu sudkyne, momentálne je sudkyňou Obchodno-právneho oddelenia 

Okresného súdu v Banskej Bystrici 
 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3u7CNxrjLAhXIdpoKHcSuBX4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prf.umb.sk%2F&usg=AFQjCNHH_x_hl5Im_DiptwqmV7MqMJy1fA&bvm=bv.116573086,d.bGs
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3u7CNxrjLAhXIdpoKHcSuBX4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prf.umb.sk%2F&usg=AFQjCNHH_x_hl5Im_DiptwqmV7MqMJy1fA&bvm=bv.116573086,d.bGs


Tomáš Kozák   
 

ŠTÚDIUM 

 1996 – 2001:  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB 

 2001 – 2002:  postgraduálne štúdium, Európsky inštitút Bazilej, Švajčiarsko 
 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 od 2003: Ministerstvo zahraničných vecí - rôzne pozície v oblasti záležitostí EU 

 2007 – 2011: stále zastúpenie SR pri EU (vonkajšie vzťahy EU - Rusko, Ukrajina a 

bývalé krajiny SNS) 

 2011 – 2013: poradca dvoch štátnych tajomníkov 

 od 2013: stále zastúpenie SR pri  EU v Bruseli - koordinátor rokovaní Výboru 

stálych predstaviteľov a príprava predsedníctva SR v Rade EU 



Marek Turošík    
 

ŠTÚDIUM 

 bakalárske štúdium odboru divadelná dramaturgia a réžia na Akadémii umení v 

Banskej Bystrici 

 magisterské štúdium dramaturgie alternatívneho a bábkového divadla na 

DAMU v Prahe, kde pokračuje v doktorandskom štúdiu 

 v roku 2009 získal ocenenie Študent roka Slovenskej republiky v oblasti umenia 

a kultúry 
 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 
 



 spoluzakladateľ a dramaturg medzinárodného medziodborového festivalu 

vysokých umeleckých škôl ARTORIUM, nezávislé združenie divadelníkov 

Odivo v Banskej Bystrici 

 pracuje ako dramaturg (a príležitostne režisér a asistent réžie) v oblasti 

činoherného, bábkového, tanečného a fyzického divadla na Slovensku (Bábkové 

divadlo na Rázcestí a Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici, Divadlo Jonáša 

Záborského v Prešove…), v Českej republike (Divadlo Continuo, Farma v 

jeskyni, Národní divadlo v Praze…), Slovinsku (Lutkovno Gledališče a 

Moment v Maribore), Rusku (Teatr kukol Petrozavodsk), Dánsku (The Bridge 

of Winds pri Odin Teatret v Holstebre), Jordánsku (Dafa Puppet Theatre) a 

Spojených arabských emirátoch 

 pracuje ako interný dramaturg rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča 

v Prešove 



Vladimír Krišpín Nociar 
 

 v roku 1996 vstúpil do Rádu menších bratov kapucínov OFM Cap. 

 v roku 2004 bol vysvätený za kňaza 

 istý čas pôsobil na Islande v komunite bratov kapucínov 

v súčasnosti je predstaveným kláštora kapucínov v Žiline 

 

 

 

 

 

 



Andrej Valent 
 

 v roku 1998 vstúpil do Rádu bosých karmelitánov 

 v roku 2006 bol vysvätený za kňaza v Krakowe 

 v súčasnosti je predstaveným kláštora bosých bratov karmelitánov v Košiciach – 

Lorinčík  

 

 

 

 

 



Marián Gregor   
 

 

 

 v roku 2003 bol vysvätený za kňaza, pôsobil ako kňaz vo viacerých farnostiach 

 získal titul Mgr. art. na Akadémii umení v Banskej Bystrici 

 pôsobil ako člen hudobnej sekcie v Diecéznej liturgickej komisii, člen hudobnej 

subkomisie LK pri Konferencii biskupov Slovenska a člen Spoločnosti cirkevnej 

hudby 

 prednášal  liturgický spev na Teologickom inštitúte Rk CMBF UK 

  



Peter Caban 
 v roku 2002 bol vysvätený za kňaza, pôsobil ako kňaz vo viacerých farnostiach 

 člen hudobnej sekcie v Diecéznej liturgickej komisii 

 člen Komisie pre liturgiku pri KBS 

 prednášal liturgiku na Teologickom inštitúte Rk CMBF UK 

 pôsobil ako odborný asistent na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity 

  prednášal liturgiku na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici 

 stal sa docentom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

a docentom katolíckej teológie na RkCMBF UK, Bratislava 

 je autorom učebnice latinčiny 



Miroslav Haľák 

ŠTÚDIUM 

 2009 – 2014: dejiny a teória umenia na Trnavskej univerzite v Trnave 

 2008 – 2009: Ludwig-Maximilians-Universität München, Department 

Kunstwissenschaften,Institut für Kunstgeschichte/ Institut für Byzantinistik 

 2010 – 2012: Ludwig-Maximilians-Universität München / Universität 

Augsburg /Universität Regensburg / Katholische Universität Eichstätt – 

Ingolstadt/ Zentral Institut für Kunstgeschichte München: štúdium elitného 

Master programu: „AISTHESIS“ Historische Bild und Literaturdiskurse 



PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 2008 – 2011: kurátor  v Stredoslovenskej galérii 

 2012 – 2014: redaktor časopisu Universitas Tyrnaviensis 

 2011 – 2014: pedagogická činnosť na Trnavskej univerzite 

 2013 – 2015: Slowakisches Inštitút vo Viedni – projektová spolupráca, asistent 

hospodárskej správy, majetkové hospodárstvo, rozpočtová kontrola 

 2015 – 2016: Turčianska galéria v Martine – historik umenia, kurátor, akvizície, 

umelecká expertíza, projektový manažment 

 od 2015: CB – Verlags GmbH., Wien – marketing, redakčná spolupráca 

 od 2016: atelier Coeln vo Viedni - vedecký asistent, príprava grantového projektu  



Lukáš Bezák     

ŠTÚDIUM 

 Ekonomická univerzita v Bratislave  

 študijné pobyty a stáže v zahraničí v Nemecku a Fínsku (THM Business School, 

Germany, Fachhochschule Osnabrück, Germany) 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 Vivaldi Partners, Mníchov, Nemecko – Management consulting 

 Hecker Glastechnik, Dortmund, Nemecko – Business development and senior sales 

manager  

 



Jakub Berčík 
 

 študoval na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU 

 za akademický rok 2014/2015 získal ako postgraduálny študent ocenenie 

Študentská osobnosť  Slovenska v kategórii Ekonómia  

 v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre marketingu a obchodu, 

FEM SPU v Nitre, kde vyučuje predmety Marketing, Obchodná prevádzka a 

merchandising 

 jeho vedecko-výskumná činnosť je orientovaná na neuromarketing 

a neuroekonómiu a ich využitie vo sfére marketingu a obchodu 

 

 



Veronika Luptáková, rod. Šebeková 
ŠTÚDIUM 

 Vysoká škola ekonomická v Prahe – odbor ekonómia 

 Univerzita Karlova v Prahe – odbor právo 

 University of Oxford – odbor teológia 

 zahraničné študijné pobyty: Singapore Management University, University of 

Melbourne, Austrália 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 stáž v pražskej pobočke medzinárodnej právnickej firmy Allen & Overy 



 konzultantka v pražskej i newyorskej pobočke firmy McKinsey & Company, 

ktorá sa venuje strategickému poradenstvu pre najväčšie svetové spoločnosti 

 zameriava sa na projekty v oblasti predaja, marketingu a stratégie v rozličných 

odvetviach (banky, poisťovne, telekomy, ...) pre SR, ČR, Nemecko, Rakúsko, 

Singapur, USA 

 Odyssey Leadership Program – v roku 2015 sa zúčastnila ročného 

leadershipového programu pre ženy v českom biznise  

 pomáha neziskovej organizácii Leaf s tvorbou online platformy pre 

talentovaných stredoškolákov, pôsobí ako mentor  v programe TalentGuide  

 v r. 2011-2012 pomáhala organizácii Člověk v tísni 

 v roku 2013 vyhrala 2. miesto v súťaži Allen & Overy Essay Competition s 

právnickou esejou na tému “Kauza jako předpoklad závazku” 



Martin Skaloš 
ŠTÚDIUM 

 vyštudoval 2 odbory – právo a medzinárodné vzťahy  

 absolvoval vedecký študijný pobyt na zahraničných 

univerzitách  

 v r. 2009 vykonal advokátsku skúšku 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 po skončení postgraduálneho štúdia pôsobí ako odborný asistent na Právnickej 

fakulte UMB  

 venuje sa vedeckej i pedagogickej činnosti, je autorom mnohých odborných 

publikácií, je spoluautorom vysokoškolskej učebnice 



Peter Sutoris 
ŠTÚDIUM 

 počas štúdia na KGŠM získal štipendium, vďaka ktorému 

pokračoval v štúdiu vo Veľkej Británii a na Dartmouth 

College v USA 

 v roku 2015 získal ako jeden z mála prestížne doktorandské 

štipendium Billa Gatesa, vďaka ktorému v súčasnosti pokračuje v štúdiu na 

University of Cambridge – venuje sa výskumu v oblasti 

vzdelávacích systémov v rozvojových krajinách   

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 



 hlavnou témou jeho záujmu je vzdelávanie a medzinárodný rozvoj – 

participoval na viacerých projektoch v južnej Ázii, v tichomorskej oblasti, 

Afrike, USA i v Európe 

 spolupracoval v Indii s laureátom Nobelovej ceny Kailash Satyarthi na 

projektoch týkajúcich sa vzdelávania a ochrany práv detí   

 pracoval v United World Colleges – spoločnosti, ktorá udeľuje študijné 

štipendiá 

 spolupracoval s PharmaSecure v Indii a s The Learning Center v Nepále 

 pracoval v New Yorku ako asistent vojnového fotografa Jamesa Nachweyho 

 na Marshallových ostrovoch sa zapojil do dobrovoľníckeho projektu Dartmouth 

Volunteer Teaching Program  

 s Youth Bridge Global spolupracoval na produkovaní Shakespearových hier 

 je režisérom a producentom filmu The Undiscovered Country, venuje sa foteniu 

 v roku 2016 vydal knihu Visions of Developement 



Medzi absolventov KGŠM patria i mnohí 

lekári... 
Silvia Kassová, rod. Bizeová 

Mária Bohunčáková, rod. Bizeová 

Marek Lafférs 

Martin Sedmina 

Alexandra Ščepková  

Jozef Baláž 

Marek Hudáček 

Pavlína Malčeková 

Vladimír Holec 

Petra Kňazíková, rod. Červeňová 

Zuzana Jedináková, rod. Bezáková 


