
Výber lektorov je popri vytvoreniu funkčného a atraktívneho konceptu celého štúdia tým 
najťažším. Nie je ľahké nájsť osobnosti, ktoré zároveň spĺňajú požiadavku na odbornosť, 
majú ako teoretický rozhľad, tak i skúsenosti z praxe a v neposlednom rade aj lektorskej 
zručnosti. Ale ani to nestačí, vynikajúci lektor musí byť prirodzene orientovaný na 
zákazníka, svojho študenta hýčkať a byť mu partnerom. Nám sa takýchto lektorov nájsť 
podarilo. 

 
 

Lektori MBA programov 

Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA 

 
Absolvoval strojárenskú technológiu na Fakulte strojného inžinierstva VUT v Brne a na Podnikateľskej fakulte VUT 
ekonomiku, management a právo. Tu obhájil aj doktorskú prácu venovanú strategickému mysleniu. Pre jej 
medziodborové zameranie štyri semestre navštevoval výučbu magisterského štúdia psychológie na FSS 
Masarykovej univerzity. Na Nottingham Trent University získal s vyznamenaním titul MBA. Je držiteľom 
medzinárodných certifikátov projektového riadenia PRINCE, procesného riadenia ITIL, LEAN SIX SIGMA a ďalších. 
Pracoval ako manažér v tých najvyšších pozíciách - predseda predstavenstva, konateľ, generálny riaditeľ, riaditeľ, 
ale aj v strednom manažmente v oblasti ekonomiky, marketingu, projektového a produktového riadenia, kvality, 
atď. Dlhodobo sa venuje exekutíve a poradenstvo pri realizácii inovačných projektov a transferu technológií. 
Svojich znalostí a skúseností využíva aj vo svojom zapojení do verejnoprospešných aktivít. 

V lektorskej oblasti sa zameriava najmä na strategické riadenie, projektové riadenie, marketing a ako fanúšik MS 
Excel jeho business aplikácii. Venuje sa aj koučingu manažérov. 

Vyučoval v ČR validovaných MBA a LL.M programoch britských univerzít Nottingham Trent University a 
Staffordshire University. Svojich skúseností využil pri vytvorení vlastného konceptu vzdelávania manažérov 
vychádzajúceho z britských štúdií prispôsobených českému a slovenskému prostrediu. 

 
 

doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MA 

 
Magisterský diplom získal v USA na University of Colorado v odbore psychológia a sociológia nostrifikovaný 
Karlovou univerzitou v Prahe. Doktorát v odbore psychológia obhájil na Univerzite Komenského Bratislava. Tu 
získal v odbore ekonómia i vedeckú hodnosť CSc. (Po tom, čo na VŠE, Fakulte obchodu, absolvoval ekonomicky 
zameraný štvor semestrový postgraduálny kurz). Vďaka Fulbrightovej nadácii získal možnosť dlhodobého 
študijného pobytu v USA. Ďalej sa zúčastnil kratších študijných pobytov vo Švédsku, Taliansku a Holandsku. 

Jeho odborné zameranie je na kognitívne procesy, rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadení, psychológie v 
architektúre, komplexné a dynamické systémy, atď. V týchto oblastiach aj prekladal z angličtiny do slovenčiny. 
Pôsobil ako psychológ, ekonóm a odborník v niekoľkých organizáciách. Ako učiteľ pôsobil v psychologickom 
ústavu FF MU a na Katedre psychológie FSS MU, kde sa i habilitoval. Zúčastnil sa niekoľkých výskumných 
projektov, ich výsledky prezentoval na národných i medzinárodných konferenciách. Má za sebou bohatú 
publikačnú činnosť (www.kostron.cz). 
Výučbe psychológie a riadenia ľudských zdrojov sa venoval na Masarykovej univerzite, Brno Business School, Brno 
International Business School, University of New York in Prague, MotivP Brno, atď. 

Vyučoval v MBA programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University 
validovaných v Českej republike. 



 

Ing. Josef Polák, Ph.D. 

 
Absolvoval magisterské štúdium na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií VUT v Brne a 
doktorandské štúdium v odbore Riadenie a ekonomika podniku Fakulty podnikania VUT v Brne. 
Vo svojej praxi sa venuje problematike komerčného riziká a exportu, v rámci obchodu s ázijskými partnermi a 
problematike čistého pracovného kapitálu. V minulosti podnikal v oblasti financií, ekonomického SW a 
poradenstvo. Dlhodobo spolupracuje so súkromnými a obchodnými organizáciami, medzi ktoré patrí napr. 
HKTDC, Obchodná komora, The Association of Credit for Central and Eastern Europe pod. V súčasnosti sa 
zameriava na rozvoj podnikania vo Veľkej Británii. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií. 

Ako lektor a manažér kurzov pôsobil na niekoľkých vysokých školách (Mendelova univerzita v Brne, Vysoké učení 
technické v Brne a Brno International Business School). 
Vyučoval v MBA programe britskej Staffordshire University validovanom v ČR, ktorý spolu s ďalšími zahraničnými 
študijnými programami aj koordinoval. 

 
 
 

Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA 

 
Absolvoval Fakultu elektrotechniky VUT Brno. Titul kandidáta vied obhájil na FEL ČVUT so zameraním na oblasť 
špeciálnych programovacích jazykov. Je absolventom MBA Senior Executive na BIBS, seminára efektívneho 
manažmentu v IMD Lausanne, prípravy špecialistov medzinárodných organizácií v ČEZ a rady ďalších kurzov. 
Dlhodobo pracuje pre ČEZ ako špecialista programového vybavenia jadrových elektrární. V priebehu 
profesionálnej kariéry zastával rôzne manažérske funkcie, predovšetkým v oblasti riadenia informatiky pre 
potreby jadrových elektrární. V súčasnosti je projektovým manažérom so zodpovednosťou za ICT projekty 
týkajúce sa elektrární a výroby elektrickej energie. Je aj lektorom projektového riadenia, patrí medzi schopného 
vyjednávača a mediátora s dlhoročnými skúsenosťami, lektor kurzov osobnostného rozvoja, vrátane vedenia 
modelového kurzu osobnostného rozvoja pre OutwardBound Hong Kong. 

Vyučoval v MBA programoch britských univerzít Nottingham Trent University a Staffordshire University 
validovaných pre Českú republiku 

 
 

Ing. Martin Přibyl, Ph.D. 
 

Absolvoval magisterské a doktorandské štúdium na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity 
Brne. Je držiteľom certifikátu CIMA-A. 

Pomáha podnikom v oblasti marketingu a komunikácie, a to nielen v rovine konzultačnej, ale aj realizačnej a 
vzdelávacej, v rámci vlastnej spoločnosti PRIBYLADD s.r.o., spoločnosti orientovanej na zmenu a pridanú hodnotu, 
a ďalej je lektorom NEVERBALNE.cz. 

Oblasťou jeho záujmu sú predovšetkým motivácie, komunikácie, marketing a budovanie značky, public relations a 
prezentačné  zručnosti.  Aktívny  je  aj  v  úlohe  projektového  riadenia,  či  už  ako  konzultant,  projektový  manažér  a 
alebo  fundraiser  mäkkých  i  tvrdých  projektov  financovaných  z  vlastných  prostriedkov  klientov,  Ministerstva 
priemyslu  a  obchodu,  Ministerstva  školstva,  mládeže  a  telovýchovy,  ČEZ,  NROS,  FRVŠ,  OPVK,  ROP  a  iných 
zdrojov. Celková hodnota realizovaných projektov presahuje 100 miliónov CZK. 

Jeho skúsenosti pramenia z viac ako štrnásťročnej pedagogickej praxe, pri vedení neziskovej organizácie a v 
neposlednom rade v manažérskych pozíciách. 
Vyučoval v MBA programe britskej Staffordshire University validovanom v ČR 



 

Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. 

 
Absolvovala odbor matematika-výpočtová technika na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 
Doktorát obhájila v odbore ekonomická informatika na Prevádzkovo ekonomickej fakulte Mendelovej univerzity v 
Brne. 
Má dvadsaťročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých vo vysokoškolskom aj firemnom prostredí a vo verejnej 
správe. Je autorkou alebo spoluautorkou mnohých odborných publikácií. 
Zameriava sa na problematiku geografických informačných technológií pre podporu rozhodovania a na ich 
integráciu do informačného systému podniku. V rámci tejto činnosti poskytovala odborné konzultácie ako v 
podnikoch, tak vo verejnej správe. 

Od  roku  2000  sa  aktívne  zapája  do  projektov  zameraných  ako  na  geografické  informačné  technológie,  tak 
podnikové  informačné  systémy  a  vzdelávania  dospelých.  Niekoľko  rokov  pracovala  vo  firme  ako  marketingový 
špecialista s úlohou nastaviť nielen procesy PR, ale aj aktualizovať a integrovať IS / ICT v podniku. 
Informačným systémom sa venuje z pohľadu manažmentu, teda analýzy súčasného stavu, alokácie zdrojov, 
návrhu, implementácie, zabezpečenia a prevádzky s prevažujúcim projektovým a procesným prístupom 

 
 
 

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA 

 
Absolvovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity J. E. Purkyně. Manažérske a ekonomické vzdelanie získala na 
Podnikateľskej fakulte VUT v Brne, v programe MBA na Nottingham Trent University a v ďalších odborných 
kurzoch. 

Je certifikovanou lektorkou vzdelávania dospelých, držiteľkou licencie European Business Competence Licence 
EBCL a licencie pre využívanie metódy Work Ability Index. 

Pracovala na rôznych manažérskych pozíciách tak vo vrcholovom ako aj strednom manažmente. Má skúsenosti s 
riadením podnikateľských subjektov, neziskových organizácií i verejnej správy. 
Dlhodobo pôsobí vo vysokom školstve a vo vzdelávaní dospelých ako projektový manažér, odborný garant a lektor 
manažérskych programov. V súčasnej dobe vykonáva funkciu manažéra kvality, podieľa sa na rozvojových 
projektoch a vedie manažérske kurzy v programoch MBA a MPA. 

Lektorská sa zameriava na oblasť korporátneho manažmentu, strategického riadenia, rozvoja ľudských zdrojov a 
manažérskych kompetencií. Podieľala sa na realizácií takmer dvadsiatich projektov so zameraním na ďalšie 
vzdelávanie, manažment, zvyšovania kvality a podnikania. Vydala niekoľko odborných publikácií, podieľa sa na 
činnosti asociácií a združení zameraných na rozvoj ľudských zdrojov. 

 

DOC. ING. ROMANA ČIŽINSKÁ, PH.D. 
 

Vyštudovala podnikateľsko technickú fakultu v Brne, kde v roku 2005 obhájila dizertačnú prácu na tému Finančný 
manažment národných podnikov. Habilitačnú prácu obhájila v roku 2008 na Fakulte podnikovo hospodárskej 
Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Pôsobí ako docentka na katedre financií a účtovníctva ŠKODA AUTO Vysokej 
školy o.p.s. , bakalárskom i magisterskom študijnom programe, kde vyučuje v českom a anglickom jazyku. 
Pravidelne prednáša v rámci finančných modelov manažérskych štúdií US-MBA organizovaných univerzitou St. 
Francis v Chicago a fakultou podnikateľskou Vysokého učenia technického v Brne. Je autorkou či spoluautorkou 
piatich odborných monografií a desiatok časopiseckých a konferenčných príspevkov. V praxi sa venuje 
konzultačnej činnosti v oblasti riadenia a hodnotenia výkonnosti a oceňovaní podnikov.  Za posledných desať 
rokov sa ako konzultantka či spoluautorka podieľala na spracovaní desiatok znaleckých posudkov a expertných 
stanovísk zameraných na stanovenie hodnoty podniku, posúdenie relevantnosti nákladov vznikajúcich v súvislosti 
s realizáciou produkcie a kvantifikácií strateného zisku.  


