
PRACOVNÝ ŽIVOTOPIS 

 
 
OSOBNÉ ÚDAJE 
 
Meno a priezvisko:   doc. Ing. Anna ZAUŠKOVÁ, PhD. 
Dátum narodenia:   23. november 1956 
Miesto narodenia:   Zvolen, Slovenská republika 
Národnosť:    slovenská 
Rodinný stav:    vydatá 
Bydlisko:    962 37 Kováčová, J.G. Tajovského 19 
 
Pracovisko: Katedra marketingovej komunikácie, Fakulta masmediálnej 

komunikácie UCM. J. Herdu 2,  917 01 Trnava 
Kontakt: tel.: 0905 402890 

e-mail: anina.zauskova@gmail.com 
 
 
VZDELANIE 
 

 docent          2004 
 odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky 
 Žilinská univerzita v Žiline 
 
 Philosophiae doctor (PhD.) 
 Drevárska fakulta TU Zvolen      1998-2000 
 vedný odbor: 33-01-9 Technológia spracovania dreva 

 
 Inžinier (Ing.) 
 Drevárska fakulta TU Zvolen      1987-1992 
 študijný odbor: Technológia dreva 

 
 Stredná ekonomická škola Žiar nad Hronom    1971-1975 
 Odbor: 62-03-6 Ekonomika obchodu a služieb 
 
ĎALŠIE UKONČENÉ VZDELANIE 

 
 Kurz vysokoškolskej pedagogiky      1999-2000 

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 
 štátna skúška zo stenografie       1974 
 štátna skúška z písania na stroji a stenotypistiky     1993 

Stenografický ústav Bratislava 
 
DOTERAJŠIE ZAMESTNANIE 
 

1. 8. 1975-31. 1. 1978 hospodársko-správny pracovník, Detské inštrukčné jasle OÚNZ Zvolen 
6. 2. 1978 – 31. 12. 2011 Drevárska fakulta TU Zvolene: 

 1978-1981  referent, Dekanát Drevárskej fakulty (DDF) TU Zvolen, 
1981-1989 odborný referent, samostatný odborný referent, Katedra 
1981-1990 architektúry nábytku a drevárskych výrobkov DF TU, 

 1989-1993  vedecko-výskumný pracovník, Katedra drevárskych komodít DF TU, 
 1993-1999    tajomník fakulty pre vedu a výskum, DDF TU, 

 1998-2000 vedecko-výskumný pracovník, Katedra marketingu, obchodu a svetového 
lesníctva (KMOSL) DF TU, 

mailto:anina.zauskova@gmail.com


 2000-2004 odborný asistent, KMOSL DF TU 

2004–2011 docent, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva (KMOSL) 
DF TU Zvolen 

2008 –   docent, Katedra marketingovej komunikácie (KMK) FMK UCM Trnava 
 
 
VEDÚCE FUNKCIE: 
1993-1999   tajomník fakulty pre vedu a výskum, 
2001-2002  poverená vedením KMOSL DF TU Zvolen, 
2002-2005  vedúca KMOSL DF TU Zvolen, 
2004-2005  prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť DF TU Zvolen. 

 
 

ĎALŠIE DOTERAJŠIE  AKTIVITY A KOMPETENCIE: 
 členka Odborovej komisie 3-2-3 Masmediálne štúdiá FMK UCM v Trnave, 
 členka Odborovej komisie 3-3-16 Ekonomika a manažment podniku FPEDAS ŽU v Žiline, 
 školiteľka doktorandského štúdia v ŠP Marketingová komunikácia, 
 školiteľka doktorandského štúdia v ŠP Ekonomika a manažment podniku, 
 členka Českej marketingovej spoločnosti, 
 členka Slovenskej marketingovej spoločnosti, 
 členka European Communication Research and Education Association (ECREA), 
 členka rôznych expertných tímov a komisií pri BBSK a ŽSK so zameraním na inovačné stratégie, 

hodnotenie inovatívnosti, benchmarking, zriaďovanie inovačných centier a klastrov, 
 členka expertnej skupiny Znalostná ekonomika pre stredné Slovensko (ŽSK a BBSK), 
 členka hodnotiteľskej komisie súťaže „Krištáľový Merkúr“ – cena za najlepšiu inováciu roka (Slovenská 

obchodná priemyselná komora Banská Bystrica), 
 členka prípravného výboru klastra krajín V4 – stredoeurópsky klaster,  
 členka prípravného výboru a facilitátorka drevárskeho klastra, 
 členka prípravného výboru a facilitátorka strojárskeho klastra (1. Slovenský strojársky klaster (ďalej 

1.SSK), 
 členka pracovnej skupiny „Stratégia podpory MSP“ v Meste Zvolen, 
 členka pracovnej skupiny „Akčný plán Mesta Zvolen“, 
 predsedníčka Dozornej rady 1. Slovenského strojárskeho klastra,  
 členka pracovných skupín „Výskum a vývoj“, „Vzdelávanie“ a „Marketing“ 1. SSK. 
 členka regionálnej pracovnej skupiny Stredný Hron (Vidiecky parlament), 
 odborný hodnotiteľ projektov OP Výskum a vývoj pre programové obdobie 2007-2013, 
 odborný hodnotiteľ projektov VEGA a KEGA. 

 
ODBORNÉ ZAMERANIE: 
Orientácia na nasledovné oblasti: 

 inovácie, inovačný potenciál, inovatívnosť, inovačná kapacita, inovačná výkonnosť, 
 národné a regionálne inovačné systémy, implementácia regionálnej inovačnej stratégie v regióne,  
 inovačné centrá, odvetvové klastre a klastre cestovného ruchu, 
 projektový manažment, projekty inovácií v podnikoch a regiónoch. 
 

VÝCHOVA DOKTORANDOV:  
 celkový počet /obhájení    

16 /     12 
 
ZRUČNOSTI:  

 Tvorba a koordinácia projektov.  
 Metodická, expertízna a posudzovateľská činnosť pre oblasti inovačného manažmentu, inovačných 

stratégií, inovačných centier a klastrov.  
 Tvorba metodík na meranie a hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov, benchmarkingu 

a hodnotenia inovatívnosti v MSP. 



 
SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE: 

 Schopnosť motivovať a organizovať kolektív. 
 Schopnosť reagovať na nové výzvy doby a príležitosti. 
 Dobré komunikačné schopnosti. 
 Schopnosť pracovať v tíme. 

 
ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE: 

 Vedenie pracovných tímov  (skúsenosti na vedúcich pozíciách, koordinácia projektov). 
 Koordinácia a organizácia stretnutí, workshopov a konferencií. 
 

 
ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV: 

  

Ruský a nemecký jazyk 
Porozumenie Hovorenie Písanie 

Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny prejav  
C2 Skúsený používateľ C1 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ 
C2 Skúsený používateľ C1 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ 
(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

 

 
POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIE 

Windows, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, MS Outlook 
 
VODIČSKÝ(É) PREUKAZ(Y) 

skupina A, B 
 
 
 

 
Trnava 30. augusta 2012 

 
 

 
 

 


