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- súčasnosť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) 

Poverený riadením sekcie 

● Riadenie, usmerňovanie a kontrola činnosti Sekcie inovácií, strategických

investícií a analýz (HUB);

● Metodické usmerňovanie a koordinovanie zamestnancov pri uplatňovaní úloh

a kompetencií Sekcie HUB;

● Riadenie, usmerňovanie a koordinovanie procesu prípravy a implementácie

Mechanizmu spravodlivej transformácie (Fondu spravodlivej transformácie,

Plánu spravodlivej transformácie) a projektovej prípravy, Stratégie výskumu a

inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len „RIS3“), Plánu obnovy pre

Európu (RRP), iniciatívy Catching-Up Regions Initiative, projektu podpory

rozvoja inteligentných miest a regiónov na Slovensku (Metodicko-hodnotiaca

jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest

a regiónov), projektu inteligentnej mobility a prierezového zastrešenia inovačnej

agendy;

● Riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť analytickej jednotky MIRRI – Inštitútu

digitálnych a rozvojových politík.

Jún 2017 - máj 

2020 

Európska investičná banka – JASPERS (Joint Assistance to Support Projects 

in European Regions) 

Oddelenie inteligentného rozvoja 

● Zodpovedný za iniciatívu “Transformácia uhoľných regiónov” v Slovenskej

republike, Poľsku a Českej republike, vrátane hodnotenia projektových zámerov

a poskytovanie odporúčaní pre zvyšovanie kvality projektov;

● Poskytoval technickú pomoc a poradenstvo pri príprave projektov

financovaných z EŠIF v oblasti inovácií, výskumu a vývoja, vzdelávania,

rozvoja miest a zdravotníctva (napr.: nemocnica v Krakove - 290 mil. EUR,

rozvoj univerzitného kampusu v Bratislave - 111 mil. EUR a ďalšie);

● Manažoval iniciatívu inteligentných miest a regiónov zameranú na rozvoj

stratégií inteligentných miest a regiónov, investičných programov a

projektových zámerov.



 

      

 

                

Jan. 2016 – máj 

2017 

Veľvyslanectvo USA v Bratislave 
 

Politická a ekonomická sekcia 
 

Ekonomický špecialista 
 

● Poskytoval odborné poradenstvo a pripravoval analýzy pre hospodársku a 

politickú sekciu a manažment veľvyslanectva v oblasti inovačnej, finančnej, 

makroekonomickej a hospodárskej politiky v SR a v EÚ; 

● Analyzoval oprávnenosť investičných príležitostí a hodnotil potenciálne 

investície medzi USA a SR; 

● Pripravoval analytické materiály a správy o slovenských a európskych 

hospodárskych, inovačných a finančných politikách a iniciatívach; 

● Podporoval transatlantickú obchodnú spoluprácu medzi americkými a 

slovenskými subjektmi v oblasti inovácií a výskumu; 

● Rozvíjal a udržiaval inštitucionálne kontakty so slovenskou vládou, štátnou 

správou, odbornou komunitou, akademickou obcou a zainteresovanými stranami 

občianskej spoločnosti. 

Aug. 2015 – dec. 

2015 

Ministerstvo hospodárstva SR 
 

Odbor inovatívnej a digitálnej ekonomiky 

 

Riaditeľ 
 

● Prispieval k príprave národných stratégií v oblasti inovačnej a digitálnej politiky 

a zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku; 

● Pripravoval implementáciu opatrení na podporu startupov a malých a stredných 

podnikov v SR; 

● Participoval na príprave zahraničných odborných návštev Prezidenta SR 

zameraných na rozvoj vzťahov v oblasti inovácií. 

Apr. 2014 – júl 

2015 

Ministerstvo financií SR 
 

Útvar stratégie financovania hospodárskeho rastu 
 

Hlavný štátny radca 
 

● Vypracoval komplexnú legislatívu (Národnú stratégiu na podporu startupov a 

startupového ekosystému) a podporoval implementáciu opatrení zameraných na 

posilnenie inovačného a investičného prostredia na Slovensku; 

● Odborne participoval na príprave veľkých projektov infraštruktúrnych PPP 

projektov. 

Jan. 2012 – mar. 

2013 

Health Policy Institute (HPI), Bratislava 
 

Konzultačná spoločnosť zameraná na zdravotnú politiku 
 

Senior konzultant 
 

● Analytické práce na projektoch zameraných na zvyšovanie efektívnosti 

podnikov v zdravotníckom sektore; 

● Poskytoval odborné poradenstvo pre rôznych poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti; 

● Pripravoval stratégie vstupu na zdravotnícky trh a analýzy nákladovej 

efektívnosti pre globálne spoločnosti v zdravotníctve; 

● Monitoroval a analyzoval európsku legislatívu týkajúcu sa zdravotnej politiky. 



 

      

 

                

Dec. 2009 – dec. 

2011 

Central European Management Intelligence (CEMI), Budapest 
 

Medzinárodná konzultačná spoločnosť v oblasti strategického manažmentu  
 

Analytik 
 

● Monitoroval alokáciu EŠIF na projekty v oblasti informatizácie verejnej správy 

v Českej republike; 

● Riadil strategické projekty zamerané na zvyšovanie efektívnosti firiem v oblasti 

dopravy, energetiky, IKT; 

● Analyzoval možnosti zvyšovania efektívnosti podnikov a optimalizáciu 

procesov. 

Jan. 2009 – aug. 

2009 

Stále zastúpenie ČR pri OSN v New Yorku 
 

Počas českého predsedníctva v Rade Európskej Únie v roku 2009 
 

Politický radca 
 

● Zúčastňoval sa na zasadnutiach Bezpečnostnej rady OSN a koordinačných 

stretnutiach  EÚ-27 v New Yorku (stretnutia podľa čl. 19, vedúcich misií a 

Trojky);  

● Analyzoval globálnu politickú a bezpečnostnú situáciu v Afrike a Ázii; 

● Pripravoval správy, telegramy, prejavy, brífingy a tlačové správy v mene Českej 

republiky, ktoré boli v OSN komunikované v mene EÚ kvôli predsedníctvu ČR 

v Rade EÚ. 

 

VZDELANIE 

 

2007 – 2008 
 

Central European University (Stredoeurópska univerzita) – CEU, Budapešť 

Fakulta politických vied – špecializácia na komparatívnu európsku politiku  

Master of Arts (GPA 3.7/4.0) 

2002 – 2007 Ekonomická univerzita v Bratislave 

Fakulta medzinárodných vzťahov 

Ing. 

2007 Univerzita Corvinus v Budapeštiň 

Fakulta medzinárodných vzťahov  

Výmenný program CEEPUS (Central European Exchange Program for University 

Studies) 

2005 Wirtschaftsuniversität, Viedeň 

Výmenný program ERASMUS 

 

 JAZYKOVÉ VEDOMOSTI A OSTATNÉ SCHOPNOSTI 

 

Language skills 

 

Slovenský (materinský), anglický (vysoko pokročilý), nemecký (vysoko pokročilý), 

maďarský (vysoko pokročilý), francúzsky (stredne pokročilý) 

Computer skills Microsoft Office (vysoko pokročilý) – Word, Excel, PowerPoint  

 


