
PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS 
 

 

OSOBNÉ ÚDAJE 

 

Meno a priezvisko:   doc. Ing. Alena Kusá, PhD. 
Dátum narodenia:   22.02.1955 

Miesto narodenia:   Zvolen, Slovenská republika 

Národnosť:    slovenská 

Rodinný stav:    vydatá 

Bydlisko:    96001  Zvolen, E.M. Šoltésovej 6 

 

Pracovisko: Katedra marketingovej komunikácie, Fakulta 

masmediálnej komunikácie UCM. J. Herdu 2,  
 
917 01 Trnava 

Kontakt: tel.: 0907 527 726 

e-mail: alena.kusa@ucm.sk 

 

 

VZDELANIE 

 

 docent          2004 

 odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky 

 Žilinská univerzita v Žiline, F PEDAS 

 

 Philosophiae doctor (PhD.)       1995-2000 

 Odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky 

 Technická univerzita vo Zvolene, DF       

 

 Inžinier (Ing.)        1974-1978 

 Odbor Ekonomika služieb a CR       

 Vysoká škola ekonomická v Bratislave, FESCR Banská Bystrica   

           
 Gymnázium Zvolen        1971-1974 

 

ĎALŠIE UKONČENÉ VZDELANIE 

 

 Kurz vysokoškolskej pedagogiky       1999-2000 

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 

 

 

DOTERAJŠIE ZAMESTNANIE 

 

1978-1990 Mestský národný výbor vo Zvolene, odbor obchodu, 

dopravy a služieb - referent 

1992-1993    Žiara, VD Zvolen – vedúca obchodného oddelenia 

 1994-2011   Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene 

  Katedra podnikového hospodárstva – odborný asistent 

(1994-1997) 



  Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva – 

odborný asistent (1997-2004) 

  Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva – 

docent (2004-2011) 

 

2009 – doteraz Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 

Katedra marketingovej komunikácie – docent 

 

 

ĎALŠIE DOTERAJŠIE  AKTIVITY A KOMPETENCIE 

 

 členka Vedeckej rady FMK UCM Trnava, 

 členka Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM Trnava 

 školiteľka doktorandského štúdia v ŠP Marketingová komunikácia, 

 školiteľka doktorandského štúdia v ŠP Ekonomika a manažment podniku, 

 členka Odborovej komisie  3.2.3 Masmediálne štúdiá, 

 členka Odborovej komisie 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku , 

 členka Českej  marketingovej spoločnosti, 

 členka Slovenskej marketingovej spoločnosti 

 členka medzinárodnej organizácie WOODEMA, 

 hodnotiteľka projektov VEGA a KEGA, 

 členka vedeckých, programových a organizačných výborov konferencií. 

 

 

ODBORNÉ ZAMERANIE 

 

Orientácia na nasledovné oblasti: 

Marketing, marketingová komunikácia, marketingové analýzy, marketingové stratégie, 

výskum trhu, psychológia a sociológia trhu, CRM, CSR, enviromentálny marketing, 

spotrebiteľské správanie, marketing služieb 

 

 

VÝCHOVA DOKTORANDOV 

  

celkový počet /ukončení 8/6  

 

 

ODBORNÉ ZRUČNOSTI 

  

 Tvorba a koordinácia marketingových štúdií, projektov.  

 Metodická, expertízna a posudzovateľská činnosť pre oblasti marketingového 

manažmentu, marketingových analýz a stratégií, marketingových auditov .  

 Tvorba metodík na meranie a hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov, 

benchmarkingového porovnávania a hodnotenia marketingových aktivít, 

 Spracovanie a vyhodnocovanie marketingových výskumov štatistickými metódami 

 Tréning predaja – certifikát spoločnosti Bussines Succes 

 

 

 

 



SOCIÁLNE/ORGANIZAČNÉ  ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE 

 

 Schopnosť motivovať a organizovať kolektív 

 Schopnosť reagovať na nové výzvy doby a príležitosti 

 Dobré komunikačné schopnosti 

 Schopnosť pracovať v tíme 

 Koordinácia a organizácia stretnutí, workshopov a konferencíi 

 

 

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV  Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

  

Jazyk francúzsky (B1), jazyk nemecký (B1),jazyk ruský (B1) 

 

 

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE 

 

Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, MS Outlook 

 

 

VODIČSKÝ(É) PREUKAZ(Y) 

skupina A, B, C 

 

 

 

 

 

 

Trnava, 30.10. 2012 

 

 

 

 

 

 


