
 

 

 

 

 

 

 

 

Na nasledovných stranách nájdete zoznam 7 kandidátov (v abecednom poradí), 

ktorí kandidujú do vedenia Správnej rady SFAA a odpovedali na tieto otázky: 

1. Stručný opis osoby 

2. Na akom programe ste sa zúčastnili v USA? 

3. Čím by ste chceli a vedeli prispieť vo vedení SFAA? 

 

 

 

26.3.2019  



 

 

1 Tomáš Cár 

 

 

 

1. Vyštudoval som financie na viacerých školách doma aj v zahraničí a 

pracujem v sektore financií, resp. komerčných nehnuteľností. Som ženatý, 

mám dve krásne deti a svoj voľný čas trávim najmä so svojou rodinou. 

Mám rád šport, pohyb v prírode a počúvanie podcastov na rôzne témy 

(napr. leadership alebo biznis). Mojou filozofiou je pozitívny prístup k 

životu a neustále učenie sa. 

 

2. Financie na Johns Hopkins Carey Business School, Baltimore 2007 

 

3. Teším sa na prípadné pokračovanie v SFAA, kde sme celkom slušne 

rozbehli našu asociáciu. Dali sme jej tvár v podobe web stránky, loga, 

pravidelných akcií a aktivít. Mojou snahou do ďalšieho obdobia by boli 

najmä nasledovné tri veci: i. aby sa konečne rozvinula spolupráca medzi 

absolventmi z rôznych regiónov, ii. mojím snom je zorganizovať aj nejaký 

medzinárodný projekt/konferenciu, ale to bude podľa mňa možné, len 

keď iii. pospájame ďalších absolventov amerických (štúdijných) 

programov 

 

2 Peter Maňo  
 

 

1. Som doktorandom na Ústave sociálnej antropológie na FSEV UK v 

Bratislafve a Katedre religionistiky na FF MU v Brne, kde aj pôsobím v 

Laboratoři pro Experimentálni Výzkum Náboženství (LEVYNA). Venujem sa 

antropológii náboženstva z pohľadu evolučných a kognitívnych vied, 

najmä s orientáciou na náboženské rituály. Terénny a experimenálny 

výskum som vykonával na ostrove Maurícius a na University of 

Connecticut v USA. Pôsobím tiež v iniciatíve Žijem vedu. 



 

 

2. Cez program Fulbright som ako Visiting researcher vycestoval na 

University of Connecticut, kde som strávil dva roky - z toho rok cez 

Fulbright. Tu som vykonával experimetálny antropologický výskum 

náboženstva a športu v Laboratóriu experimentálnej antropológie.  

 

3. Rád by som priniesol know-how z platformy Žijem vedu, kde jednou z 

hlavných výziev je zosieťovať slovenských vedcov doma aj v zahraničí a 

spropagovať vedu a vedcov na Slovensku. Myslím si, že jednou z 

hlavných úloh SFAA by malo byť sieťovanie absolventov, propagácia ich 

príbehov a expertíz, a v neposlednom rade aj propagácia programu 

medzi študentami a inými potenciálnymi záujemcami. Na tieto účely by 

som rád zúročil svoje kontakty, ktorými disponujem vo vede, vysokom 

školstve, ako aj v dobrovolníckych organizáciách ako napr. Slovenský 

skauting. 

 

  

 

3 Paula Puškárová  

 

 

 

 

1. Paula has currently started to serve as the Vice-Rector for Research and 

Doctoral Studies at the University of Economics in Bratislava, Slovakia. 

Earlier she has been a Research Fellow at the Institute for Social Policy 

and at the Institute for Economic Geography and Geoinformatics, Vienna 

University of Economics and Business, where she was involved in several 

projects, i.e. on Urban Long-Term Care Policies in Central Europe, on 

Patient and Health Professional Mobility, or on modeling regional 

spillover effects across the EU. She has experience in EU project 

management (coordinator of H2020-TWINN-2015, GA 692413, 

coordinator of Erasmus LLP IP No. 13203-1055/BRATISL03) and in 

economic modelling (published author in the field of spatial modelling 

and regional development). She published in Economic Systems, Political 



 

Economy, Measurement, Comparative Economic Research, International 

Journal of Management and Economics, Economic Research Guardian. 

Her current research interests entail regional growth, knowledge and 

human capital management and migration, inequality spillovers, 

environmental spillovers as well as other spatial externalities arising from 

international movements of labor and capital. Each year, she authors 

a chapter on migration and refugees in the Slovakia‘s leading economic 

scientific monograph – Evolution and perspectives of global economy – 

published by Slovak Academy of Sciences. 

 

2. Paula was a Fulbright Post-Doc Research Fellow in 2015/16 and Visiting 

Professor at the School of Diplomacy and International Relations at the 

Seton Hall University, New Jersey, USA in the Fall 2016/17. 

 

3. Ako členka SFAA boardu plánujem rozvíjať dobré vzťahy SFAA 

s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a najmä podporovať zapájanie 

pedagógov a výskumníkov do programu Fulbright. V momentálnej situácii 

je k tomu výnimočná príležitosť – až dvaja z piatich prorektorov EUBA sú 

absolventami Fulbright Scholar programu – doc. Jana Péliová a ja. Bude 

mi cťou usporiadať podpornú aktivitu pre nábor nových Fulbrightistov, 

ako i zúčastňovať sa aktívne ďalších aktivít SFAA.“ 

 

 

4 Ján Rudy  
 

 

 

1. Professor of Human Resource Management, Organizational Behavior 

Comenius University in Bratislava Faculty of Management 

 

2. University of Tennessee in Knoxville, School of Business 

 

3. Organization of such activities as presentations or lectures 



 

5 Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. 

 

 

 

 

1. Od 1.3. 2019 prorektor pre vedu a výskum na UMB Banská Bystrica. 

Zároveň vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie  na 

Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. 

 

Pedagogická činnosť sa orientuje na predmety Politická  geografia SR, 

Všeobecná politická geografia, Teritoriálne štúdie, Medzinárodné vzťahy, 

Zahraničná politika USA.  Výskumná činnosť sa zameriava na  témy   

súvisiace s významom jadrových zbraní vo svetovej politike,   rolou  

mocností   v medzinárodných vzťahoch, zahraničnou politikou SR, 

konceptom  mäkkej moci a jeho využitím v stratégiách malých štátov. 

Absolvované  prednáškové  a výskumné pobyty na zahraničných vysokých 

školách vo Francúzsku, ČR, Poľsku, USA, Taliansku,  na Ukrajine. 

 

2. V roku 2015  absolvovaný výskumný pobyt: Fulbright Scholar Program: 

Department of Political Science, Boisi Center for Religion an American 

Public Life, Boston College, Massachusetts, USA (1.2.- 31.7. 2015). 

Pobyt bol zameraný na výskum  zahraničnej politiky USA. 

 

3. Povaha medzinárodnej spolupráce a medzikultúrnej komunikácie je 

komplikovaná politickými, sociálnymi, kultúrnymi procesmi. Je potrebné 

hľadať inovatívne nástroje, ktoré by mohli znížiť intenzitu konfrontácie, 

zmierniť ničivé účinky nežiadúcich prejavov  intolerancie, nenávisti, 

xenofóbie, rasizmu, extrémizmu a pod. 

 

SFAA  je vhodná platforma na  intenzívnu podporu   študentov vysokých 

a stredných škôl v oblasti  vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry a športu. 

Rôzne formy podpory sú žiadúce  vzhľadom na výzvy k hľadaniu účinných  

foriem, nástrojov  a metód  upevňujúcich a rozvíjajúcich  spoluprácu medzi 

Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými v rovine občianskej 

spoločnosti, so zameraním sa na cieľovú skupinu mladej generácie do 35 

rokov.  Nutná je mobilizácia a koordinácia iniciatív budujúcich partnerstvá 

medzi subjektmi v SR a v USA,  rozvoj zdrojov na podporu aktívneho 

občianstva, rozvoj talentov a ich vzájomné zosieťovanie, prepájanie 



 

(networking/ network building) prostredníctvom spoločných projektov  

s aktívnou participáciou členov SFAA na stredných a vysokých  školách, 

výmenných pobytov a rozvojových (self-development) iniciatív. Dôležitá je 

identifikácia a propagácia spoločných slovensko-amerických  ašpirácií 

a záujmov a následné posilňovanie  vzdelávacích, vedeckých, kultúrnych 

výmen, spolupráca v oblasti športu. Rovnako  dôležité je sprostredkovanie 

skúseností z týchto výmen študentom stredných a vysokých škôl 

prostredníctvom pútavých, atraktívnych podujatí a využitím inovatívnych 

nástrojov, najmä  v regiónoch južného, stredného a východného Slovenska 

(vhodné zapojenie  krajských, mestských, príp. obecných  samospráv, 

kultúrnych inštitúcií a športových klubov). 

 

V kontexte môjho pôsobenia na FPVaMV UMB  je tu  potenciál využiť  

platformu SFAA spolu  s partnermi v USA  na rozvoj vzdelávania v oblasti  

progresívnych  foriem diplomacie - ekonomickej diplomacie, kultúrnej 

diplomacie, parlamentnej diplomacie, športovej diplomacie, vedeckej 

diplomacie. Prostredníctvom rozvoja netradičných foriem diplomacie  môže 

prispieť k pozitívnemu ovplyvňovaniu politických, socio-ekonomických 

a kultúrnych väzieb  medzi Slovenskom a USA. 

 

 

6 JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD.  

 

 

 

 

1. V súčasnosti pôsobím ako právny poradca na odbore medzinárodných 

vzťahov Ministerstva obrany SR, kde poskytujem právne poradenstvo v 

oblasti medzinárodného práva verejného, medzinárodného 

humanitárneho práva, práva ozbrojeného konfliktu, otázok súvisiacich s 

NATO a zastupujem ministerstvo pri dojednávaní medzinárodných zmlúv 

rezortnej a vládnej povahy.  Okrem toho mám za sebou pomerne bohatú 

akademickú činnosť. Približne 10 rokov som pôsobila na katedre 

trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 



 

Bratislave ako odborná asistentka, kde som zároveň bola tajomníčkou 

katedry, neskôr som zastávala funkciu prodekanky pre zahraničné vzťahy 

a granty a fakultnej koordinátorky programu Erasmus.  

 

2. V roku 2009-10 som absolvovala 6-mesačný post-doktorandský pobyt na 

Fordham Law School v New Yorku v štáte New York ako štipendistka 

programu - Fulbright Scholar Program. Môj výskum bol zameraný na tzv. 

alternatívne tresty, a to probáciu, domáce väzenie a elektronický 

monitoring v americkom systéme trestnej spravodlivosti.  

 

3. Vzhľadom na to, že mám pomerne bohaté skúsenosti z akademického 

prostredia a so zahraničnej spolupráce - okrem pedagogickej a 

publikačnej činnosti som sa aktívne podieľala na organizovaní vedeckých 

konferencií, bola som členkou grantových a projektových tímov, 

absolvovala som viacero zahraničných študijných pobytov a v súčasnosti 

pôsobím v oblasti medzinárodných vzťahov, v rámci SFAA by som chcela 

využiť svoje skúsenosti a angažovať sa najmä v tejto oblasti. Chcela by 

som svoje sily využiť na posilnenie účasti slovenskej asociácie v 

partnerských organizáciách združujúcich absolventov Fulbright programov 

a/alebo amerických programov  v iných krajinách. Za rovnako dôležité 

považujem organizáciu  Fulbright stretnutí a grantovú činnosť s cieľom 

zviditeľňovania asociácie medzi alumnistami aj navonok a šírenie 

dobrého mena Fulbright na Slovensku.  

 

  

 

 

7 Alena Vachnová 

 

 

 

 

1. Vyštudovala som právo a medzinárodné vzťahy, aktuálne som 

doktorandkou v oblasti sociálnej práce na Teologickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. Rozvojovým témam sa profesionálne venuje už 

viac ako 15 rokov. Takmer 10 rokov som pôsobila v samospráve, kde 

som sa venovala regionálnemu rozvoju, cezhraničnej spolupráci a rozvoju 



 

miest prostredníctvom kultúry. Posledných 5 rokov sa zameriavam na 

budovanie komplexných služieb pre jednotlivcov a rodiny v ohrození, 

ktorým hrozí alebo už čelia bezdomovectvu. 

 

2. Som absolventkou Hubert H. Humphrey Fellowship Programu 2017-2018 

v oblasti ekonomického rozvoja. V rámci programu som študovala na 

Boston University, kde som sa venovala prioritne rozvoju neziskového 

sektora a sociálnemu podnikaniu. V Bostone som tiež absolvovala 4-

mesačnú stáž v Boston Health Care for the Homeless Program, ktorý je 

excelentným príkladom poskytovania špecializovanej integrovanej 

zdravotnej a sociálnej starostlivosti ľuďom bez domova.  

 

3. Žijem a pôsobím v Košiciach, dlhodobo sa snažím o rozvoj regiónu 

Východného Slovenska, ktorý mi je veľmi blízky. Do vedenia SFAA viem 

prispieť práve perspektívou človeka žijúceho a poznajúceho túto časť 

Slovenska, tiež svojimi znalosťami a skúsenosťami zo samosprávy 

a najmä fungovania a potrieb tretieho sektora, ako aj so svojou sieťou 

kontaktov 

 

 

 

 

  


