
 

 

 

ŽIVOTOPIS 

 

Meno a priezvisko: 

Ing. Peter DRÁBIK, PhD. 

 

Kontaktné údaje:       

Trvalé bydlisko: Černyševského 17, 851 01 Bratislava  

E-mail:   peter.drabik@euba.sk 

  

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 

Vysokoškolské, III. stupeň 

 

 

 

Vzdelanie: 

2004 – 2008 Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, doktorandské 

štúdium vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky 

2000 – 2004 Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, inžinierske 

štúdium v študijnom odbore Obchod a marketing 

1997 – 2000 Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou 

 

Prax: 

od 2011 Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, prodekan pre 

PR  

od 2008 Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, odborný 

asistent katedry marketingu  

2005 – 2009 Media Group – BTS, s. r. o., konateľ 

2003 – 2005 Mikroregión Bánovecko, projektový manažér  

2003 – 2005 Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou, samostatný referent 

regionálneho rozvoja, štrukturálnych fondov a komunikácie mesta,   

koordinátor tímu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta.  

2002 – 2003 M.E.S.A 10, samostatný analytik v oblasti regionálneho rozvoja a 

komunikácie samosprávy 

 

Členstvá: 

od 2011 člen Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 

Bratislave 

od 2011 člen Kolégia dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v 

Bratislave  

 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk – aktívne 

Nemecký jazyk – pasívne  

 

Iné znalosti a zručnosti: 

Vodičský preukaz sk. B, B1, AM; organizačné a manažérske zručnosti, grafický dizajn 

 

Záujmy:  

cestovanie, šport, literatúra, príroda 
 

 



Aktivity v oblasti vedy: 

Hlavné oblasti zamerania: 

- distribúcia a distribučná politika, 

- technologické a procesné inovácie v logistike, 

- elektromobilita (ekonomické a spotrebiteľské aspekty rozvoja), 

- dizajn distribučného kanála, 

- efektívna aplikácia Supply Chain Managementu, 

- efektívna aplikácia Efficient Consumer Response 

 

Vedľajšie oblasti zamerania: 

- marketing miest a obcí. 

Projektové aktivity vo výskume: 

- zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu v projekte VEGA, člen štyroch 

riešiteľských kolektívov v projektoch VEGA, člen riešiteľského kolektívu 

projektu KEGA, člen riešiteľských kolektívov projektov aplikovaného výskumu, 

- spoluriešiteľ projektov H2020, 

- autor vedeckých a odborných statí, článkov a kapitol v učebných textoch, 

monografiách, skriptách, zborníkoch a časopisoch v oblasti distribúcie a logistiky, 

marketingu, regionálneho rozvoja. 

 

 


