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Čl. 3, ods. 2, pís. b 
 
 
 

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS 
 
 

 
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul:   PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. 
Dátum a miesto narodenia:   23. 12. 1981, Bratislava 
 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 
rigorózna skúška (PaedDr.) 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej 
a umeleckej komunikácie, 
Štefánikova 67, 949 74, Nitra, 
Študijný odbor: 1.1.3. Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 
Rok skončenia: 2012 
 
rigorózna skúška (PhDr.) 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej 
komunikácie a reklamy, 
Štefánikova 67, 949 74, Nitra, 
Študijný odbor: 3.2.2 Masmediálne štúdiá 
Rok skončenia: 2011 
 
vysokoškolské štúdium tretieho stupňa (PhD.) 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej 
komunikácie a reklamy, 
Štefánikova 67, 949 74, Nitra, 
Študijný odbor: 3.2.2 Masmediálne štúdiá, 
Rok skončenia:  2010 
 
vysokoškolské štúdium druhého stupňa (Mgr.) 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra 
masmediálnej komunikácie, 
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 
Študijný odbor: 3.2.2 Masmediálne štúdiá, 
Rok skončenia:  2005 
 
vysokoškolské štúdium prvého stupňa  (Bc.) 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra 
masmediálnej komunikácie, 
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 
Študijný odbor: 3.2.2 Masmediálne štúdiá, 
Rok skončenia:  2003 
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Ďalšie vzdelanie: 
Školenie k predmetu Mediálna výchova v rámci projektu Európsky sociálny fond – 
Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stredných školách 
v podmienkach Slovenskej republiky, 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 
Dátum konania: 14.-15.7.2008 
 
Kurz pre koordinátorov –  
Úvod do legislatívy a základné odporúčania pre koordinátorov pre študentov so 
špecifickými potrebami  
Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum podpory študentov so špecifickými 
potrebami, Mlynská dolina, FMF, 842 48, Bratislava 
Dátum konania: 26.2.2015, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre. 
 
Priebeh zamestnaní: 
od 10/2010 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Celouniverzitné pracovisko 
Katedra politológie, 
Študentská 2, 911 50, Trenčín 
Pracovné zaradenie: odborný asistent 
 
od 9. 11. 2015 do 30. 6. 2016 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav ekonómie 
a manažmentu, 
Furdekova 16, 851 04, Bratislava  
Pracovné zaradenie: vedenie bakalárskych a diplomových prác, recenzie bakalárskych 
a diplomových prác 
 
od 21. 11. 2014 do 30. 6. 2015 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav ekonómie 
a manažmentu, 
Furdekova 16, 851 04, Bratislava  
Pracovné zaradenie: vedenie bakalárskych a diplomových prác, recenzie bakalárskych 
a diplomových prác 
 
od 21. 10. 2013 do 30. 6. 2014 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav ekonómie 
a manažmentu, 
Furdekova 16, 851 04, Bratislava  
Pracovné zaradenie: vedenie bakalárskych a diplomových prác, recenzie bakalárskych 
a diplomových prác 
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od 16. 2. 2016 do 30. 06. 2016 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 
Štefánikova 67, 949 74, Nitra, 
Pracovné zaradenie: Výučba a skúšanie predmetu Mediálna a marketingová kampaň 
v 2. ročníku magisterského denného a externého štúdia a Dejiny žurnalistiky v 1. 
ročníku bakalárskeho denného štúdia na Katedre masmediálnej komunikácie 
a reklamy FF UKF v Nitre. 
 
od 16. 2. 2015 do 30. 06. 2015 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta 
Štefánikova 67, 949 74, Nitra, 
Pracovné zaradenie: Výučba a skúšanie predmetu Mediálna a marketingová kampaň 
v 2. ročníku magisterského denného a externého štúdia a Dejiny žurnalistiky v 1. 
ročníku bakalárskeho denného štúdia na Katedre masmediálnej komunikácie 
a reklamy FF UKF v Nitre. 
 
od 1. 9. 2009 do 30. 06. 2010, od 14. 9. 2010 do 30. 09. 2010 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej 
komunikácie a reklamy 
Štefánikova 67, 949 74, Nitra, 
Pracovné zaradenie: asistent 
 
od 4. 1. 2010 do 31. 12. 2012 
Sanoma magazines Slovakia, s. r. o., Zdravotnícke noviny  
Kutlíkova 17, 851 02, Bratislava 5, 
Pracovné zaradenie: odborný redaktor 
 
od 17. 05. 2007 do 3/2009 
Rádio Lumen, štúdio Bratislava, 
Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica,  
Pracovné zaradenie: redaktor, spravodajca 
 
od 15. 02.  2007 do 16.05. 2007 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky, 
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 
Pracovné zaradenie: redaktor domáceho spravodajstva 
 
od 01. 04. 2006 do 14.02. 2007 
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o., denník PLUS JEDEN deň, 
Panónska cesta 9, 852 32, Bratislava 5, 
Pracovné zaradenie: redaktor 
 
od 01. 03. 2003 do 22. 03. 2006 
Vydavateľstvo časopisov a novín, spol. s r.o., denník Nový Čas, 
Prievozská 14, 821 09, Bratislava 
Pracovné zaradenie: redaktor 
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od 05. 10. 2000 do 31. 03. 2000 
Slovnaft, akciová spoločnosť, podnikové noviny Slovnaftár 
Vlčie hrdlo, Bratislava 
Pracovné zaradenie: administratívno-technický pracovník 
 
 
 
 
 
Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety): 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Celouniverzitné pracovisko 
Katedra politológie 
 
Akademický rok 2015/2016 
 
Pedagogická činnosť v zimnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Masmediálna politika (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Politická kultúra (prednášky) 
- Metódy empirického výskumu 2 (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Sociálna etika (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Mediálne analýzy a prezentačné zručnosti (seminárne cvičenia) 
- Informačné a komunikačné technológie (seminárne cvičenia) 
- Rétorika (seminárne cvičenia) 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri: 
- Marketingová komunikácia v politike (denné aj externé štúdium) 
- Politická analýza (denné aj externé štúdium) 
- Mediálna politika (denné aj externé štúdium) 
- Diplomatický protokol (denné štúdium) 
- Metódy empirického výskumu 1 (externé štúdium) 
- Úvod do teórie komunikácie (externé štúdium) 
- Organizačná kultúra, (externé štúdium) 
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Akademický rok 2014/2015 
 
Pedagogická činnosť v zimnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Politická kultúra (prednášky) 
- Masmediálna politika (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Metodológia výskumu v politológii (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Mediálne analýzy a prezentačné zručnosti (seminárne cvičenia) 
- Informačné a komunikačné technológie (seminárne cvičenia) 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Marketingová komunikácia v politike, 
- Úvod do teórie komunikácie, 
- Mediálna politika, 
- Politická komunikácia, 
- Organizačná kultúra, 
 
 
Akademický rok 2013/2014  
 
Pedagogická činnosť v zimnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Politická kultúra (prednášky) 
- Masmediálna politika (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Metodológia výskumu v politológii (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Mediálne analýzy a prezentačné zručnosti (seminárne cvičenia) 
- Mass Media Policy (prednáška pre erasmus študentov) 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Marketingová komunikácia v politike, 
- Úvod do teórie komunikácie, 
- Organizačná kultúra, 
- Politická analýza, 
- Mediálna politika, 
 
 
Akademický rok 2012/2013 
 
Pedagogická činnosť v zimnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Politické stratégie (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Metodológia výskumu v politológii (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Vláda a politika (seminárne cvičenia) 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Úvod do teórie komunikácie (prednášky) 
- Mediálna politika (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Organizačná kultúra (prednášky) 
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Akademický rok 2011/2012 
 
Pedagogická činnosť v zimnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Politická analýza (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Diplomatický protokol  
- Politická komunikácia (prednášky + seminárne cvičenia) 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Úvod do teórie komunikácie (prednášky) 
- Politická etika  (seminárne cvičenia) 
 
 
Akademický rok 2010/2011 
 
Pedagogická činnosť v zimnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Politická komunikácia (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Aktuálne otázky politiky (seminárne cvičenia) 
- Medzinárodné vzťahy (seminárne cvičenia) 
- Vojna ako nástroj politiky (seminárne cvičenia) 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Politická analýza (prednášky + seminárne cvičenia) 
- Marketing v politike (seminárne cvičenia) 
- Úvod do teórie komunikácie (prednášky) 
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej 
komunikácie a reklamy 
 
Akademický rok 2015/2016 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Dejiny žurnalistiky (prednáška) 
- Mediálna a marketingová kampaň (prednáška) 
 
 
Akademický rok 2014/2015 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Dejiny žurnalistiky (prednáška) 
- Mediálna a marketingová kampaň (prednáška) 
 
 
Akademický rok 2010/2011 
 
Pedagogická činnosť v letnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Spoločenský protokol (prednáška) 
 
 
Akademický rok 2009/2010 
 
Pedagogická činnosť v zimnom semestri (denné aj externé štúdium): 
- Political parties theory (prednáška v anglickom jazyku) 
- Spoločenská etiketa (seminárne cvičenia) 
 
 
Odborné alebo umelecké zameranie: 
Svoj vedecký zámer okrem iného sústreďujeme na symbiózu politiky a médií (analýza 
mediálnych obsahov, pôsobenie médií na spoločnosť), politický marketing, politickú 
kultúru a výskum mediálnej gramotnosti. 
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Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie 
(napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 
 
 
Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, 
ABA, ABB) 
Počet záznamov: 1 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, 
CAA, CAB, EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 5 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (1) 
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky, atlasy...) (1) 
 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské 
osvedčenia, patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, 
AGJ) 
Počet záznamov: 0 
 
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, 
ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, 
BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) 
Počet záznamov: 95 
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (6) 
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (13) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (9) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (12) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (1) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (11) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (1) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (1) 
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v 
domácich vydavateľstvách (8) 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (21) 
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012) (2) 
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Skupina D - Ostatné - mimo kategórií MŠSR 
Počet záznamov: 24 
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS (1) 
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
CAH Audiovizuálne diela videokazeta, film, CD=ROM, DVD) nakrútené v domácej 
produkcii (do roku 2012) (1) 
DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (2) 
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (1) 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií (16) 
 
Počet záznamov spolu: 126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kontaktná adresa: 
Marcel Lincényi, 
Kopčianska 10, 
851 01, Bratislava 5 
 
Bratislava, 30. 4. 2016 


