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Vzdelanie: 

Univerzitné  vzdelanie  druhého  stupňa  –  pedagogika  (1974),
liečebná pedagogika (1979)
Dlhodobý výcvik v skupinovej psychoterapii  (1980),  krátkodobý
tréning v Rogeriánskej psychoterapii (1990), kurz Ericksonovskej
hypnoterapie  (1991),  zapísaný  v zozname  psychoterapeutov  (od
1993)
PhD. pedagogická psychológia (2001), doc. 2003, profesor 2011
(sociálna práca).

Krátkodobé vzdelávacie kurzy: Vyjednávanie a riešenie konfliktov
(Rakúsko),  Spôsoby  práce  s  rizikovými  rodinami  (Veľká  Británia),  Supervízia  (SR),
Mediačné  zručnosti  (USA),  Facilitatívne  vedenie  ľudí  (Maďarsko,  vedené  Interactive
Associates),  Organizačný  rozvoj  (vedené  Halwa  Consulting),  Organizačné  poradenstvo
(vedené Maastricht School of Management), Assessment Centre (ČR), Belbin Interplace and
Team  Role  Accreditation  Course  (Veľká  Británia),  Leadership  Transition  Approach  in
Coaching (evolta, Rakúsko).

Trénerské skúsenosti:
Od  roku  1986  tréner:  medziľudská  komunikácia,  medzikultúrna  komunikácia,  asertivita,
alternatívne riešenie konfliktov a mediácia,  sebapoznanie,  manažérske zručnosti,  zvládanie
stresu a psychohygiena jedinca a tímu, trénovanie a konzultácie v oblasti ľudských zdrojov,
organizačného rozvoja,  tréningu trénerov,  skupinovej  dynamiky,  rozvoj  potenciálu človeka
a kreativita, tréning koučov, prezentačné zručnosti,  výchovy k ľudským právam a ďalšie. Od
roku 1989 lektor výcvikov v skupinovej psychoterapii, vedúci výcvikových komunít sociálno-
psychologických tréningov.

Oblasti tréningových aktivít a odberatelia:

-  tréningové  programy  -  pre  Volkswagen  Slovakia,  Johnson  Controls,  Všeobecnú
úverovú banku, IKEA Bratislava, Brno, Praha, Ostrava, Prvú stavebnú sporiteľňu, Sony
Slovakia,  Heineken  Slovensko,  Kooperatíva,  Strabag  Čechy,  Slovnaft,  Zetor,  Konika
Minolta, Faurecia, Datapac, Billa, Kaufland, Ľudovú banku atď., ale aj Združenie sudcov
Slovenska, Baťa Junior Achievement a ďalšie organizácie,

- vzdelávacie a rozvojové aktivity v zahraničí - pre, Altemus (USA, Taliansko), School for
Leaders (Poľsko, Juhoslávia), Open Society Institute (Maďarsko), Partners for Democratic
Change  International  (Litva,  Maďarsko),  SINCO  (Slovinsko),  Priemyselná  a  obchodná
komora  (Nemecko),  MOL  (Maďarsko),  IKEA  (Rakúsko,  Nemecko),  Heidelbergcement
(Ukrajina),

- pre všetky úrovne manažmentu, psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov, sudcov,
obchodných  zástupcov,  policajtov,  predstaviteľov  mimovládneho  sektora,  učiteľov,



špeciálnych  a  liečebných  pedagógov,  lokálnych  politikov,  iné  profesie  a dobrovoľníkov
v sociálnej oblasti,

-  koučing  a konzultácie  pre  riadiacich  pracovníkov  (všetkých  úrovní)  v individuálnej
a skupinovej  forme  –  IKEA,  Volkswagen  Slovakia,  Všeobecná  úverová  banka,  Heineken
Slovensko, Johnson Controls, Sony Slovakia, Zetor Brno, Zentiva, Exe, Plastic Omnium,

- posudzovanie potenciálu pracovníkov, manažérov a kandidátov na pozície a nové pracovné
miesta  formou AC/DC, analýza tímovej  dynamiky (napríklad Heineken,  Kofola,  Slovnaft,
ďalšie).

Pôsobenie  na  univerzitách  –  Univerzita  Komenského  v Bratislave  (dlhodobý  kontrakt),
krátkodobé pobyty a prednášky Masarykova univerzita v Brne, Trnavská univerzita, Colorado
State  University,  Johns  Hopkins  University  (USA),  University  of  Gothenburg  (Švédsko),
Diaconia University of Applied Sciences (Fínsko) a ďalšie. 

Aktívna účasť na cca 100 konferenciách doma a v zahraničí, konferencie v oblasti mediácie –
Sardínia, Viedeň, San Sebastian, Modra, Bratislava, Budapešť a ďalšie. 

Autor  okolo  120  oficiálne  akceptovaných  publikácií  zameraných  na  problematiku
interpersonálnej komunikácie, porúch správania, psychoterapie a konfliktov.

Mediácia a facilitácia – riešenie reálnych individuálnych, párových (partnerských, pracovno-
právnych a obchodných), skupinových a tímových sporov, facilitácia rozhodovacích procesov
v organizáciách. Takmer dvadsať rokov mediačnej praxe.

Všetky aktivity v slovenskom a anglickom jazyku. 


