VZDELANIE
1979 – 1983
1991 – 1994
november 2006
január 2007
1.september 2008
1.december 2013
ODBORNÁ PRAX
1984 – 1989
1989 – 1991
1991 – 1994
1994 – 1999
1996 – 2003
2000 – 2009
2006 – 2008
2006 – 2008
2007 - 2008
september 2008
september 2009 –
súčasnosť
december 2013 2020

Vysoká škola ekonomická v Bratislave, FERVO, – Ing.
interná vedecká ašpirantúra na Prognostickom ústave SAV
obhajoba kandidátskej dizertačnej práce – CSc.
vymenovanie za hosťujúcu docentku na NHF EU v Bratislave
študijný odbor 3.3.3 Ekonomická teória
vymenovanie za hosťujúcu docentku na FEM SPU v Nitre
študijný odbor 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky
vymenovanie za docentku NHF EU v Bratislave
študijný odbor 3.3.1 Národné hospodárstvo
vymenovanie za hosťujúcu profesorku na Ekonomickej fakulte TUKE

hlavný ekonóm, ZARES, Stredisko-32, Bratislava
výskumný pracovník, Prognostický ústav SAV
interná vedecká ašpirantúra, Prognostický ústav SAV
vedecký pracovník PÚ SAV
odborný asistent, Katedra verejnej správy a reg. rozvoja, NHF EU
samostatný vedecký pracovník PÚ SAV
odborný asistent, Katedra ekonomickej teórie, NHF EU
hosť. docentka NHF EU v Bratislave
hosť. docentka FEM SPU v Nitre
docentka NHF EU v Bratislave
samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV,
1. oddelenie - Svetová ekonomika
hosťujúca profesorka na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach

k 12. 9. 2022 cca 223 titulov publikácií a 566 ohlasov (z toho v citačných indexoch Web of
Science Core Collection a Scopus cca 160)
VEDECKÉ, ODBORNÉ A INÉ POZÍCIE, FUNKCIE, ČLENSTVO A INICIATÍVY
 vedecký tajomník PÚ SAV (1991-1992),
 členka Odboru ekonomiky a manažmentu poľnohospodárstva a potravinárstva Slovenskej
akadémie poľnohospodárskych vied (od 2000),
 členka slovenskej sekcie Rímskeho klubu (od 2001),
 podpredsedníčka Komisie pre právne a ekonomické vedy, VEGA SR (2003-2005),
 členka Vedeckej rady PÚ SAV ( 2004 - 2008),
 členka Monitorovacieho výboru pre SOP Priemysel a služby pri Ministerstve
hospodárstva SR za Slovenskú akadémiu vied ( 2004 - 2010),
 členka Výkonného výboru VEGA SR (2006-2008),
 predsedníčka Komisie pre právne a ekonomické vedy, VEGA SR (2006-2008),
 členka spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Prognostika 67-11-9, PÚ SAV
( 2005 - 2010),
 členka redakčnej rady Ekonomického časopisu – vedeckého časopisu EÚ SAV a PÚ
SAV ( 2005 - 2008),
 členka spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky
62-03-9, FEM, SPU Nitra (2006 - 2018),
 poradkyňa prezidenta SR ( 2006),










členka Zboru poradcov premiéra SR pre ekonomické a sociálne otázky (2007),
členka Dozornej rady ZSE-Eon, a.s. ( 2007 - 2011),
poradkyňa ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny ( 2008 - 2010),
členka spoločnej odborovej komisie pre študijný odbor Financie 3.3.7, EF TUKE Košice
(2011 - 2015),
poradkyňa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne SR (2011-2012),
iniciovanie medzinárodnej spolupráce a uzatvorenia zmluvy o spolupráci medzi EÚ SAV
a USATU (Ufa State Aviation Technical University), Institute of Economics and
Management, RF, Bashkortostan , Ufa (od december 2015),
iniciovanie medzinárodnej spolupráce a uzatvorenia zmluvy o spolupráci medzi EÚ SAV
a Institute of Socio-economic Research, Ufa Centrum of Sciences, Russian Academy of
Sciences, RF, Bashkortostan, Ufa, (od november 2015),
gestor a organizátor medzinárodných vedeckých konferencií interdisciplinárneho
charakteru (Paradigmy zmien v 21. storočí, 2011 - 2018).

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
 Výučba predmetov, vedenie prednášok, cvičení a seminárov
 Vedenie diplomových prác
 Členstvo v skúšobných komisiách štátnych záverečných skúšok inžinierskeho štúdia
 Členstvo v spoločných odborových komisiách a odborových komisiách pre vedný odbor
Prognostika (Prognostický ústav SAV, EU v Bratislave) do 2010, Odvetvové a prierezové
ekonomiky (Poľnohospodárska univerzita v Nitre) a Financie (TU v Košiciach,
Ekonomická fakulta).
 Vedenie doktorandských prác
Výučba predmetov
 Priestorový a komunálny marketing
 Rozvoj vidieka
 Regionálny rozvoj – výberové prednášky
 Svetové poľnohospodárstvo – výberové prednášky
 Determinanty bohatstva a chudoby vo svetovej ekonomike
 Teória a politika zamestnanosti – výberové prednášky
 Svetové finančné trhy - výberové prednášky
 Špeciálny seminár : Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí
 Suverénne fondy v novej finančnej architektúre sveta
OCENENIA A CERTIFIKÁTY
 Cena Slovenského literárneho fondu za najlepší článok mladých vedeckých pracovníkov,
publikovaný v Ekonomickom časopise (1992),
 ocenenie za príkladnú a záslužnú činnosť v orgánoch Vedeckej grantovej agentúry
Slovenska zo strany predsedu SAV (2007),
 „First Slovak Summer School of Economics“ – Modern Macroeconomics – Theory and
Policy, garant: Technická univerzita vo Viedni, certifikát (1993),
 tréningový program PHARE (projekt ECO) na implementáciu programov podporovaných
zo štrukturálnych fondov EÚ, certifikát (2004).

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ
 Individuálne cestovanie vo vzdialených destináciách
 Maľba pod vedením akademickej maliarky Soni Herenyiovej Belanovej v ateliéri CIT
 Čítanie
 Fotografovanie
 Spoločenský tanec
 Hudba
 Vydaná zbierka poézie

