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Vzdelanie 
Po gymnaziálnych štúdiách v Liptovskom Hrádku so zameraním na anglický jazyk a výpočtovú techniku (1990-1995; rok 1993-4 v USA 
ako výmenný študent) sa vydal teologickú dráhu. Magisterské štúdium teológie úspešne zavŕšil v máji 2001 na Evanjelickej teologickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde o štyri neskôr (jún 2005) zároveň obhájil svoju dizertačnú prácu a získal titul Doctor 
Philosophiae v odbore evanjelická teológia. Počas magisterského aj doktorandského štúdia bol na viacerých študijných a študijno-
praktických pobytoch v zahraničí – v USA (1997, 1999 – 2000, 2004) a v Nemecku (2004). V roku 2008 absolvoval 1. stupeň e-
learningového vzdelávania v rámci národného projektu „Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe“ na Academia 
Istropolitana (feb – máj 2008). Titul docent získal v marci 2013 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 
v odbore religionistika.  
 
Zamestnanie a prax 
Ako vysokoškolský pedagóg začal pôsobiť od februára 2002 na mieste odborného asistenta na Katedre cirkevných dejín Evanjelickej 
bohosloveckej fakulty UK v Bratislave (do júna 2005). Vyučoval predmety cirkevných dejín, dejín kresťanského učenia a viedol semináre. 
Od roku 2002 zároveň začal vyučovať aj na Fakulte prírodných vied ŽU v Žiline, najskôr na mieste lektora, neskôr v pozícii odborného 
asistenta. Vyučoval predmety systematickej teológie, dejín kresťanstva, kresťanskej etiky  a misie v študijných programoch učiteľstva 
náboženskej výchovy v kombinácii a misijná práca s deťmi a mládežou. Jeho prednášková a vedecko-výskumná činnosť na mieste 
odborného asistenta trvala do augusta 2013, kedy prešiel na miesto docenta a vedúceho katedry na Katedre náboženských štúdií FHV 
ŽU a stal sa zároveň garantom vyššie spomínaných študijných programov. V čase od augusta do decembra 2010 a od augusta 2012 do 
mája 2013 bol hosťujúcim profesorom na Roanoke College, Virginia (USA), kde sa venoval prednáškovej aj vedecko-výskumnej činnosti. 
Od mája 2013 má status výskumného pracovníka – Research Associate – na Roanoke College, ktorý využíva na prístup ku zdrojom 
a spoluprácu so svojim americkými kolegami najmä v oblasti religionistických štúdií (oblasť filozofie náboženstva a vzťahu náboženstva 
a spoločnosti) a vzťahu vedy a viery. Od roku 2006 doteraz bol na viacerých, krátkodobých, pozvaných prednáškových pobytoch 
v zahraničí: Concordia University, Wisconsin (USA, november 2006); Globe University, MN (USA, februára 2009; november 2009; 
Campus Crusade for Christ in Singapore (Singapur, január 2011); National Institute of Education at Nanyang School of Technology 
(Singapur, januar 2011).  
 
Členstvo vo vedeckých radách a vedecko-výskumných inštitúciách 
Riadny člen American Scientific Affiliation  (od septembra 2012); člen Vedeckej rady FHV ŽU v Žiline (od novembra 2013); Research 
Associate at the Department of Religion and Philosophy, Roanoke College (od mája 2013); člen Stredoeurópskeho výskumného inštitútu 
Sorena Kierkegaarda v Nitre, FF UKF (od januára 2013); člen Srednjeevropski Raziskovalni Inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana 
(Slovinsko, od augusta 2014). 
 
Projekty a publikácie 
Fakultný koordinátor projektu ESF: „Študijné programy vysokoškolského vzdelávania pre európsky trh práce (Európsky sociálny fond) na 
Žilinskej univerzite v Žiline“ (2006-08); vedúci projektu VEGA č. 1/0308/10 „Zápas o národnú identitu Slovákov: Dynamická interakcia 
politických, kultúrnych a náboženských vplyvov a motívov na Slovensku v druhej polovici 19. storočia so zameraním na Memorandum 
národa slovenského“ (2010-11); vedúci projektu KEGA č. 465-079ŽU-4/2010 „O informácii, komunikácii a médiách“ (2010); vedúci 
medzinárodného výskumného projektu „Christian Churches in Post-Communist Slovakia: Current Challenges and Opportunities. Partneri: 
Roanoke College, Salem, VA, USA; Greek Catholic Theological Faculty, University of Prešov, Slovakia (01/2012 – 06/2013) za FHV ŽU; 
vedúci medzinárodného výskumného projektu Søren Kierkegaard’s Legacy for a Continuing Conversation between Religion, Philosophy, 
and Society in the Czech and Slovak Context. Partneri: Roanoke College, Salem, VA, USA; Faculty of Arts, Constantine the Philosopher 
University in Nitra, Slovakia. (05/2013 – 12/2015); vedúci prioritného projektu SNK v rámci grantovej schémy Ministerstva kultúry: MK SR: 
08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít: „Catechesis Stöckelii – Katechizmus Leonarda Stöckela“ (01/2014 – 12/2014). Je autorom a 
spoluautorom jednej zahraničnej a štyroch domácich vedeckých monografií, dvoch zahraničných vysokoškolských učebníc a troch skrípt; 
jednej kapitoly v zahr. ved. monografii; množstva vedeckých prác, uverejnených v domácich (28) ako aj zahraničných (9) recenzovaných 
časopisoch a zborníkoch; dvoch odborných prekladov a ďalších odborných a zostavovateľských prác. V súčasnosti sa ako člen 
medzinárodného tímu intenzívne venuje štúdiu filozofického a teologického odkazu Sorena Kierkegaarda (najmä z pozície filozofie 
náboženstva), ako aj analýze tvorby a odkazu Leonarda Stöckela. 
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