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PRAX
06/2014 –05/2022

Riaditeľ
Slovenská akadémia vied, Ekonomický ústav
▪ Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie Ekonomického ústavu

12/2008 – 06/2010

Prodekan pre vedu a výskum
Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonomiky a podnikania
▪ Hlavné činnosti a zodpovednosť: riadenie vedy výskumu a medzinárodné vzťahy

10/2007 – 01/2013

Poradca guvernéra NBS
Národná banka Slovenska
▪ Hlavné činnosti a zodpovednosť: príprava stanovísk do bankovej rady NBS a vlády SR, vrátane
prípravy prezentácií a vystúpenia pre guvernéra

10/2006 – 01/2013

Docent
City University, Vysoka škola mamažmentu, Trenčín
▪ Hlavné činnosti a zodpovednosť: výučba na 1. A 2. stupni štúdia

06/2000 - 08/2006

Poradca výkonného riaditeľa, belgická konštituencia
Medzinárodný menový fond, Svetová banka, Washington, D.C.
▪ Hlavné úlohy: Makro a mikroekonomická a finančná analýza priemyselne vyspelých štátov,
štátov EÚ a rozvojových štátov, hodnotenie vývoja kapitálových a finančných trhov, analýza
vývoja svetovej ekonomiky, vrátane nerovnováh platobných bilancii, analýza vývoja výmenných
kurzov, konkurencieschopnosti,
zadlženosti, chudoby, hladu a hodnotenie poskytovania
technickej pomoci

02/1994 - 05/2000

Riaditeľ, Odbor medzinárodných vzťahov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
▪ Koordinácia vzťahov Ministerstva financií SR s Európskou úniou, Európskou bankou pre obnovu
a rozvoj, Európskou investičnou bankou, Medzinárodným menovým fondom, OECD, ratingovými
agentúrami, Svetovou bankou a Svetovou obchodnou organizáciou
▪ Ďalšie funkcie:
▪ Spolupredseda spoločného podvýboru SR a EÚ pre makroekonomickú politiku,
▪ Člen vyjednávacieho tímu v prístupovom procese SR k EÚ:
- Predseda pracovnej skupiny pre vstup SR do EMÚ,
- Predseda pracovnej skupiny pre kapitálové pohyby,
- Predseda pracovnej skupiny pre finančné služby,
▪ Koordinátor a vyjednávač vstupu SR do OECD,
▪ Člen výborov EDRC a CIME/CMIT v rámci OECD,
▪ Predseda dozornej rady Exportno-Importnej banky SR
▪ Člen vyjednávacieho tímu v prístupovom procese SR k EÚ a OECD

1/1980 - 06/1990

Asistent, odborný asistent a doc.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
▪ Výučba: zahraničný obchod a medzinárodný platobný styk
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VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
10/2012 - 10/2012

Vedecko-výskumný program
Cass Business School (Londýn)
▪ Zameranie výskumu: Medzinárodné finančné trhy

11/2012 - 11/2012

Vedecko-výskumný program
University St. Thomas (Houston)
▪ Zameranie výskumu: Medzinárodné financie

09/1975 - 11/1979

Program zameraný na financie (Executive Program)
Wharton School of Economics, Pennsylvania University (Filadelfia)

07/1993 – 08/1993

Visiting Scholar, vedecko-výskumný program
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge)
▪ Zameranie: Medzinárodná makroekonomika a financie

08/1992 - 06/1993

Program zameraný na strategické riadenie (Executive Program)
Harvard Business School, Harvard University (Boston)
▪ Zameranie: Strategické riadenie

06/1992 – 07/1992

MBA, Master of Business Administration (MBA)
U.S. Business School v Prahe/Rochester Institute of Technology
▪ Štandardné predmety v programoch MBA v USA

03/1990 - 03/1991

Vedecko- výskumný pobyt
Lomonosovova Univerzita
▪ Zameranie výskumu: Medzinárodné menové a finančné vzťahy

01/2016

Profesor
Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Fakulta managamentu a ekonómie
▪ Špecializácia: management a ekonomika podniku
▪ Inauguračná práca: Výmenné kurzy a ich vplyv na reálnu ekonomiku

05/1986

Docent
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
▪ Špecializácia: zahraničný obchod
▪ Habilitačná práca: Stratégia prechodu na konvertibilitu československej koruny

10/1986 - 7/1990

CSc/PhD
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
▪ Špecializácia: zahraničný obchod,
▪ Výskumná práca: Vplyv devízových kurzov a prepočítacích koeficientov pri intenzifikácií
VEV ČSSR

01/1980 - 09/1985

Ing, vysokoškolské štúdium
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
▪ Špecializácia: zahraničný obchod
▪ Diplomová práca: Financovanie zahraničného obchodu
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Komunikačné zručností

Zodpovedajúce komunikačné schopnosti nadobudnuté vzdelaním a na riadiacich pozíciách

Publikácie

Autor 2 vedeckých monografií, spoluautor 13 domácich vedeckých monografii, spoluautor 6
zahraničných vedeckých monografií, 46 vedeckých prác zameraných na svetovú ekonomiku,
konkurencieschopnosť, medzinárodné-menovo-finančné vzťahy, aktuálne otázky súvisiace so
svetovou finančnou, dlhovou krízou, klimatickou krízou, COVID-19 a post-kovidový vývoj a riziká
vývoja svetovej ekonomiky, ekonomiky členských štátov EÚ a slovenskej ekonomiky

Organizačné a riadiace zručnosti

Ekonomický ústav SAV, Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, Medzinárodný
menový fond

Citácie

119 citácií v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core
Collection + 56 zahraničných citácií registrovaných v citačných databázach SCOPUS

Konferencie

116 vyžiadaných prednášok na medzinárodných a domácich konferenciách a fórach

Projekty

Vedúci dvoch a spoluriešiteľ 13 výskumných projektov

Vyznamenania a ocenenia

Zlatý Biatec za vedecký prínos v oblasti vývoja svetovej ekonomiky a riešenie finančnej krízy Hospodársky klub SR (2014)
Udelená cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave - „Najlepšia publikovaná učebnica“
(1990)

Členstvá

Člen Európskej Akadémie vied a umenia (Salzburg)
Člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (Brusel)
Člen Hospodárskeho klubu SR
Podpredseda medzinárodného klubu SR

Referencie

Willy Kiekens, bývalý Výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu, belgická konštituencia
Ivan Šramko, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska
Ján Figeľ, bývalý eurokomisár za SR

Uznanie

Čestné uznanie za mimoriadny prínos k rozvoju ekonomickej teórie a vedeckej spolupráce
v Európe - Paneurópska vysoká škola (2013)

Kurzy

Participoval na 19 kurzoch a workshopoch v zahraničí (EÚ, Medzinárodný menový fond, OECD,
Svetová banka, UNCTAD a WTO)

Iné

Člen odborových komisií (5)
Člen vedeckých rád (4)
Člen redakčných rád (4)
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