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PROFESNÝ ŽIVOTOPIS 
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI  
 
10/2007 -             Národná banka Slovenska 
              Poradca guvernéra NBS 

             príprava stanovísk k materiálom na rokovania: v  bankovej rade,  vo  
                          vláde, na rokovanie ECB a koordinoval a pripravoval prezentácie a        
                          vystúpenia p. guvernéra doma a v zahraničí.  

 
10/ 2006 – 09/2007      Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonomiky a podnikania,  
                                  Prodekan, pre vedu a výskum a zahraničné vzťahy 
                                  City University, Vysoka škola mamažmentu 
                                  Docent,  zameranie výučby a výskumu: financie a mena, makroekonomika,   
                                      medzinárodné financie, medzinárodný obchod,   
                                      medzinárodný platobný styk a svetová ekonomika.  

   
06/2000 - 08/2006 Medzinárodný menový fond, Washington, D.C.  
   Poradca výkonného riaditeľa, belgická konštituencia 
   
   Hlavné úlohy:  

� Makroekonomická 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, devízových kurzov, zadlženosti, chudoby, hladu 
a hodnotenie poskytovania technickej pomoci,  

� príprava správ na rôzne témy týkajúce sa hospodárskej, menovej a 
finančnej politiky, vrátane vedecko-výskumných prác predkladaných na 
zasadnutie Výkonných rád v MMF a vo Svetovej banke,  

� poskytovanie informácií slovenským inštitúciám 
 

02/1994 - 05/2000 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 
   Riadite ľ, Odbor medzinárodných vzťahov 
   Koordinácia vzťahov Ministerstva financií SR s EÚ, MMF, Svetovou 

bankou, EBOR, EIB, OECD 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. 

 
07/1990 - 08/1991 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakult a 

Docent, výučba: zahraničný obchod a medzinárodný platobný styk, 
 



01/1980 - 06/1990 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakult a 
Odborný asistent,  zameranie: zahraničný obchod,  

 
VZDELANIE 
 
07/1993 Wharton School of Economics, Pennsylvania Universit y,  
 Program zameraný na financie (Executive Program), 
 
08/1992 - 06/1993  Massachusetts Institute of Technology 
   Postgraduálny a pedagogicko-vedecko-výskumný program, špecializácia: 

Svetová ekonomika a medzinárodne financie, 
 
07/1992 Harvard Business School , Harvard University ,  
 Program zameraný na strategické riadenie (Executive Program), 
 
03/1990 - 03/1991  U.S. Business School v Prahe/Rochester Institute of  Technology   
   MBA, Master of Business Administration (MBA), 
 
01/1991 Inštitút MMF , Praha, kurz aplikovanej makroekonomiky, 
 
10/1986 - 7/1990 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakult a  
    Docent , špecializácia: zahraničný obchod,   

Habilita čná práca:  Stratégia prechodu na konvertibilitu československej 
koruny. 

 
01/1980 - 09/1985 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakult a 
   PhD, špecializácia: zahraničný obchod,  

Výskumná práca:  Vplyv devízových kurzov a prepočítacích koeficientov 
pri intenzifikácií VEV ČSSR. 

 
09/1975 - 11/1979 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakult a 
    Ing, vysokoškolské štúdium,  špecializácia: zahraničný obchod,           
   Diplomová práca:  Financovanie zahraničného obchodu. 
 
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
 

 Autor 2 monografií, a spoluautor 4 monografií, vedeckých článkov, 
univerzitných učebníc a vystúpení na zahrani4n7ch a dom8cich 
konferenciách zameraných na svetovú ekonomiku, medzinárodné-menovo-
finančné vzťahy, režimy devízových kurzov, medzinárodný obchod, svetová 
finančná a dlžnícka kríza a to v slovenskom a anglickom jazyku.  

 
AKADEMICKÉ VYZNAMENANIA 
 
1990   Udelená cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave - „Najlepšia 

publikovaná učebnica“. 
 
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

Slovenský jazyk – rodný jazyk,  
Anglický a ruský - aktívne,  
Nemecký jazyk – pasívne. 

 


