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Odborná prax 

 
Od – do  1999 –  
Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 samostatný vedecký pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  svetová ekonomika 
Názov zamestnávateľa  Ekonomický ústav SAV 

Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, od 1. 1. 2006 premenovaný na 
Ekonomický ústav SAV 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 výskumné projekty v oblasti makroekonomiky, finančných trhov, bankového 
sektora, energetiky, dopravných systémov a ekológie  

 
Od – do  1997 – 1998 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 štátny tajomník MF SR 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  makroekonomika a štátny rozpočet SR 
Názov zamestnávateľa  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 fiškálna politika SR, makroekonomické analýzy a prognózy, systémové analýzy 
MMF, problematika energetiky a regionálnej politiky 

 
Od – do  1995 – 1997 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 ekonomický poradca predsedu vlády SR 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  makroekonomická politika vlády SR 
Názov zamestnávateľa  Úrad vlády Slovenskej republiky 
Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 makroekonomické analýzy, analýzy a prognózy v oblasti fiškálnej politiky, 
verejného sektora, municipálnej politiky, transnacionálnych korporácií, energetiky 
a bankového sektora 

 
Od – do  1992 – 1995 
Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 vedecký pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  makroekonomické analýzy a podniková sféra 
Názov zamestnávateľa  Ekonomický ústav SAV 
Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 makroekonomické a mikroekonomické analýzy SR a svetovej ekonomiky, verejný 
sektor a jeho vývoj, transnacionálne korporácie, fiškálna politika verejného sektora 
a podniková sféra  
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Od – do  1981 – 1992 
Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 výskumný pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  vývoj kvalifikácie a potreby kvalifikovaných pracovníkov v podmienkach v ČSFR  
Názov zamestnávateľa  Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí 
Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 makroekonomické analýzy kvalifikácie a trhu práce a potreba kvalifikovaných 
pracovníkov vo väzbe na národohospodársky rozvoj, metódy zlaďovania potreby 
a zdrojov kvalifikovaných pracovníkov, rozvoj školských a vzdelávacích inštitúcií 
a problematika celoživotného vzdelávania 

 
Od – do  1972 – 1981 
Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 výskumný pracovník 

Hlavné činnosti a zodpovednosť  výskum v oblasti ekonomiky vzdelania a potreby kvalifikácie 
Názov zamestnávateľa  Výskumný ústav ekonomiky vzdelávania 
Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 problematiky ekonomiky vzdelania, náklady na vzdelávanie, prognózy potreby 
kvalifikovaných pracovníkov, plány rozvoja vysokých škôl 

 
Vzdelávanie a príprava 
Od – do  Júl 2012 
Názov získanej kvalifikácie  profesor 
Názov a typ organizácie posky-
tujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Ekonomická univerzita Bratislava 

 
Od – do  Máj 2009 
Názov získanej kvalifikácie  hosťujúci profesor 
Názov a typ organizácie posky-
tujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Ekonomická univerzita Bratislava 

 
Od – do  Október 2005 
Názov získanej kvalifikácie  docent 
Názov a typ organizácie posky-
tujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Ekonomická univerzita Bratislava 

 
Od – do  Máj 2001  
Názov získanej kvalifikácie  hosťujúci docent 
Názov a typ organizácie posky-
tujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Ekonomická univerzita Bratislava 

 
Od – do  1974 – 1979 
Názov získanej kvalifikácie  CSc. 
Názov a typ organizácie posky-
tujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Vysoká škola ekonomická Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej 
alebo medzinárodnej klasifikácii 

 vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa 

 
Od – do  1967 – 1972 
Názov získanej kvalifikácie  Ing. 
Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 národohospodárske plánovanie 

Názov a typ organizácie posky-
tujúcej vzdelávanie a prípravu 

 Národohospodárska fakulta, Vysoká škola ekonomická Bratislava 

Stupeň vzdelania v národnej 
alebo medzinárodnej klasifikácii 

 vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
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Doplňujúce informácie  2012 – 2020 poradca predsedu vlády SR pre makroekonomiku a strategické 

otázky; 
2010 – 2014 poradca prezidenta SR pre makroekonomiku (Zbor poradcov 

prezidenta SR); 
2009 – 2013 externý poradca predsedu SAV; 
2008 – 2010 externý poradca Sociálnej poisťovne SR; 
2006 – 2010 externý poradca predsedu vlády SR; 
2002 – 2006 externý poradca ministerstva hospodárstva pre oblasť priemyselnej 

a hospodárskej politiky; 
1995 – 1998 poradca predsedu vlády SR; 
1992 – 1995 člen tímu zaoberajúceho sa ekológiou v rámci projektov Svetovej 

banky. 
 

 
 
 
 
 
 


