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ZOZNAM HODNOTITEĽOV PROJEKTOV 
pre Nadáciu NBS k 1. 12. 2022 

 
 

Titl. Meno Priezvisko, 
titl. 

profil hodnotiteľa/hodnotiteľky 

doc. Ing. Eduard 
Baumohl, PhD. 

Pôsobí ako docent na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, na 
Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a na Katedre financií 
Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Medzi jeho výskumné 
témy patria finančné trhy, integrácia akciového trhu, finančná nákaza, siete, 
finančná ekonometria a podnikové financie. Je predsedom predstavenstva 
Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SEA). Podľa globálneho hodnotenia 
akademických ekonómov (RePEC) je na 2. mieste v rámci Slovenska a celosvetovo 
patrí medzi top 7 % ekonómov (na základe publikácií za posledných 10 rokov). 
Spolupracuje ako hodnotiteľ projektov s domácimi grantovými agentúrami VEGA, 
KEGA a APVV, s Grantovou agentúrou Karlovej univerzity a GAČR v Českej republike 
a s agentúrou NCN v Poľsku (www.baumohl.sk). 

doc. Ing. Miroslav 
Beblavý, PhD. 

Je riaditeľom výskumnej a konzultačnej spoločnosti ESPRI, s. r. o.  Titul PhD. získal 
na University of St Andrews s dizertačnou prácou na tému Monetary Policy in 
Central Europe. Výskumne sa venuje témam verejnej politiky, osobitne v oblasti 
vzdelávania. Je hodnotiteľom projektov aj pre agentúry VEGA a APVV. 

Ing. Monika 
Birčárová, PhD. 

Pôsobí na odbore ochrany finančných spotrebiteľov v NBS. Podieľa sa na projekte 
vzdelávania finančnej gramotnosti 5peňazí – na tvorbe partnerských spoluprác, 
rozpočtového zabezpečenia a eventov. Ekonomické predmety vyučovala počas aj 
po ukončení doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Ing. Matej Boór, PhD. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje 
verejným financiám  a finančnému vzdelávaniu vo všeobecnosti. Je spoluriešiteľom 
viacerých projektov VEGA. Hodnotí aj projekty mladých vedeckých pracovníkov v 
rámci grantovej schémy EU v Bratislave. 

Mgr. M.A. František 
Brázdik, PhD. 

Pôsobí v Českej národnej banke ako vedúci referátu Strednodobých prognóz a 
ekonomického modelovania v Sekcii menovej. V minulosti pôsobil v Európskej 
centrálnej banke. Reprezentuje ČNB v medzinárodných organizáciach (ECB a OECD). 
Postgraduálne vzdelanie dosiahol na CERGE-EI v Prahe. Venuje sa najmä analýzam 
českej ekonomiky, ekonomickému výskumu v oblasti makroekonomických modelov. 
Má skúsenosti s prípravou oponentúr výskumných prác a grantov (napr. Grantová 
agentura Univerzity Karlovej v Prahe). Je hodnotiteľom projektov aj v rámci  
Grantovej Agentúry ČR. Pravidelne recenzuje v odborných časopisoch. 

Ing. Ján Bukoven, 
PhD. 

Pracuje ako finančný manažér  pre medzinárodné projekty na Ministerstve kultúry 
SR, v Sekcii projektového riadenia a informatiky (v rámci Interreg Europe). Má 
odborné skúsenosti v oblasti investičného bankovníctva, podielových fondov, 
kapitálových trhov, firemného poradenstva a start-upov. 
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Mgr., M.A. Brian 
Fabo, PhD. 

Pracuje ako starší výskumný pracovník v NBS, kde sa venuje projektom a 
consultingu pre OSN (ILO), Európsku komisiu, OECD, FES atď. Realizoval výskumy v 
rámci Centre for European Policy Studies (CEPS) Brussels,  Central European Labour 
Studies Institute (CELSI) Bratislava.  Je hodnotiteľom v rámci programu Horizon 
2020 a švajčiarskej národnej grantovej agentúry a recenzentom (IMF Economic 
Review, Finance a úvěr, Ekonomický časopis). 

PhDr. Eva 
Farkašovská 

Pôsobí ako interná expertka v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a 
parapsychológie (participuje na Národnom projekte Štandardy). Zároveň je 
projektovou manažérkou MVO PROXIMA – riadenie domácich aj  medzinárodných 
projektov. Je hodnotiteľkou projektov v programoch SIA, Erasmus Plus, European 
Solidarity Corps. 

Mgr. Martin Guzi, 
PhD. 

Pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne a v inštitúte CELSI (Stredoeurópsky inštitút 
pre výskum práce) v Bratislave. Medzi hlavné oblasti jeho výskumu patrí ekonómia 
práce a témy spojené s migráciou pracovníkov, príjmové nerovnosti a dôstojná 
mzda, kariéra absolventov vysokých škôl a ekonómia šťastia. V období 2017 – 2020 
bol členom ekonomického panelu Grantovej agentúry ČR a v minulosti hodnotil 
projekty pre národné grantové agentúry v Belgicku (FWO), Rakúsku (FWF) a na 
Slovensku (VEGA). 

Ing. Roman Klimko, 
PhD. 

Pracuje ako odborný asistent na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Jeho výskumná a pedagogická činnosť sa orientuje na trh 
práce, zelenú ekonomiku a spoločenskú zodpovednosť podnikov. Participoval na 
viacerých domácich a zahraničných projektoch ako člen i vedúci riešiteľských 
kolektívov. 

prof. Ing. Evžen 
Kočenda, Ph.D., DSc. 

Pôsobí ako profesor ekonómie na Inštitúte ekonomických štúdií Karlovej Univerzity, 
je vedúcim katedry financí a kapitálových trhov, predsedom odborovej rady 
doktorského štúdia. V minulosti pracoval v rôzných pozíciách pre agentúry GAČR, 
GAUK a APVV. Je hodnotiteľom projektov pre Európsku komisiu, Svetovú banku, 
GAČR, GAUK, APVV, VEGA a dalšie agentúry v EÚ. Má rozsiahlu publikačnú činnosť v 
odboroch ekonómie a financií (http://kocenda.fsv.cuni.cz/). 

doc. Ing. Jana 
Kotlebová, PhD. 

Je vedúcou katedry bankovníctva a medzinárodných financií na 
Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej špecializáciou 
je menová politika, medzinárodné financie a investovanie na finančných trhoch 
(osobitne na forexovom trhu). Pravidelne vedie, rieši a oponuje projekty VEGA, 
APVV a zároveň hodnotí zahraničné projekty (COST). Je autorkou viacerých 
monografií a učebníc. Prisieva do renomovaných zahraničných časopisov s 
impaktným faktorom. Vystupuje s príspevkami na domácich aj zahraničných 
konferenciách. 

Ing. MSc. Jozef 
Kučera 

Je hlavným štátnym radcom na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR; 
projektovým manažérom v Slovak Business Agency a(EIT FOOD HUB), pôsobí 
externe na Ekonomickej fakulte UMB v odbore Financie. V rámci Inštitútu 
bankového vzdelávania NBS sa podieľal  na realizácii vzdelávacích projektov a 
programov zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti. Jeho vedecké publikačné 
výstupy sa zameriavajú na oblasť hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného 
využitia najmä verejných prostriedkov a na oblasť inovačnej výkonnosti krajín a 
potenciálu jej zvyšovania. 

doc. Ing. Jana 
Kušnírová, PhD. 

Je prodekankou pre vzdelávanie na Národohospodárskej fakulte 
Ekonomickej univerzity v Bratislave a súčasne docentkou na Katedre financií. 
Zaoberá sa daňovou politikou so zameraním na fyzické a právnické osoby, je 
lektorkou v projekte zameranom na finančné vzdelávanie, zapája sa do 
viacerých národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov 
zameraných na financie a dane. 



Nadácia NBS IČO: 54 345 944 Hodnotitelia projektov 
Imricha Karvaša 1 www.nadacianbs.sk  
813 25  Bratislava info@nadacianbs.sk  
  Strana 3 z 4 

 

Ing. Katarína  
Lučeničová 

Pôsobila v Národnom ústave certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  na 
národných projektoch Hodnotenie kvality vzdelávania a Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 
pre vzdelávaciu oblasť finančná gramotnosť. Pôsobila aj ako programová riaditeľka 
v neziskovej vzdelávacej organizácii Junior Achievment Slovensko. Hodnotí tiež 
projekty pre Slovenskú akademickú asociáciu (SAAIC). 

Ing. Michal Mešťan, 
PhD.  

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva a prodekan pre rozvoj 
a digitalizáciu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Profesionálne sa venuje témam z oblasti financií a ekonomiky:  zadĺženosť 
obyvateľstva (manažment úverov),  analýza výkonnosti podielových fondov v EÚ a 
analýza výkonnosti a ziskovosti dôchodkových systémov v krajinách EÚ, 
investovanie a dôchodky. Pôsobí aj ako dobrovoľník v CFA Society Slovakia – je 
zodpovedný za vzťahy s univerzitami (University Outreach) a za organizáciu 
študentskej súťaže CFA Institute Research Challenge na Slovensku (v oblasti valuácie 
spoločností a vypracovania investičného reportu).  Je členom Správnej rady Nadácie 
Oeconomici Neosolienses.  

Ing. Marcel  Novák, 
PhD. 

Pracuje v NBS ako expert na finančné vzdelávanie. Participoval na tvorbe Stratégie 
Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti. V súčasnosti 
zastupuje NBS v pracovnej skupine pre oblasť finančného vzdelávania v rámci 
kurikulárnej reformy základného vzdelávania. Aktívne pôsobí aj ako pedagóg a 
vedecký pracovník na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v 
Bratislave so zameraním na oblasť ekonómie, resp. makroekonómie. Je 
hodnotiteľom projektov predložených v rámci VEGA, KEGA a projektov mladých 
vedeckých pracovníkov EU v Bratislave. 

Ing. Mgr. Marianna 
Onderková 

Pracuje ako štátna radkyňa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(Sekcia stredných škôl, Odbor stredných škôl). Súčasťou jej pracovnej agendy je aj 
oblasť finančnej gramotnosti. Podieľa sa na tvorbe, organizovaní a vyhodnocovaní 
rozvojových projektov v tejto oblasti. Participovala na tvorbe a inovácii Národného 
štandardu finančnej gramotnosti, metodike výučby FG. Bola členkou pracovnej 
skupiny Inovácie v rámci národného projektu Zlepšenie stredných odborných škôl v 
Prešovskom samosprávnom kraji. 

prof. Ing. Erika 
Pastoráková, PhD. 

Pôsobí ako profesorka na Katedre poisťovníctva Národohospodárskej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dlhodobo sa venuje aktivitám súvisiacim so 
zvyšovaním finančnej gramotnosti dospelých, seniorov a žiakov stredných škôl. 
Vedie kurzy osobných a rodinných financií pre dospelú populáciu. Pre študentov 
zostavila niekoľko modulov zážitkového vzdelávania z oblasti riadenia rizík a 
možností ich znižovania v jednotlivých etapách života jednotlivca. Finančnú 
gramotnosť skúma aj vo svojej vedeckej práci, doteraz viedla viacero projektov 
zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti a kritického myslenia. Je 
posudzovateľkou projektov vo viacerých grantových schémach na Slovensku (VEGA, 
KEGA) a v ČR. 

Ing. Pavol Poklemba, 
PhD. 

Pôsobí ako expert pre finančné vzdelávanie v NBS. Podieľal na tvorbe Stratégie NBS 
na podporu finančnej gramotnosti. Je absolventom EU v Bratislave s praxou v 
bankovom sektore v oblasti privátneho bankovníctva a starostlivosti o firemných 
klientov so špecializáciou na  finančné inštitúcie. Aktívne pôsobil v oblasti 
investovania na kapitálových trhoch, kolektívneho investovania a finančného 
sprostredkovania. Bol členom etickej, skúšobnej komisie a výkonného výboru 
záujmových združení pôsobiacich na týchto trhoch na Slovensku. Pôsobil v 
odbornom mesačníku INVESTOR ako analytik a redaktor, neskôr ako šéfredaktor. 
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PhDr. Paed. Ing. Mgr. 
Miroslav Reiter, DiS. 
MBA MPA MSC DBA 
IGIP 

Pôsobí a vyučuje na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite. 
Pomáha s posudzovaním a realizáciou projektov Národnej rady Slovenskej republiky 
a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, kde je aj  členom expertnej 
pracovnej skupiny pre programovanie IKT. Je konzultantom pre Finančnú správu SR, 
posudzovateľom, hodnotiteľom a konsolidátorom projektov (Slovenská akademická 
asociácia pre medzinárodnú spoluprácu). Zároveň je profesionálnym lektorom v 
oblastiach IT, manažment a marketing 

Mgr. Ján Sedlák Vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu na UK v Bratislave. Školeniam 
zameraným na finančnú gramotnosť a financie sa venuje 5 rokov. Podieľa sa na 
manažovaní a realizácii projektov v oblasti finančného vzdelávania v programe NBS 
5peňazí. Venoval sa aj online marketingu a IT. 

Mgr. Miroslav 
Štefánik, PhD. 

Vo svojej výskumnej práci na Ekonomickom ústave SAV sa venuje témam v oblasti 
trhu práce a vzdelávacích politík, ex-post hodnoteniu programov verejných politík 
zamestnanosti a vzdelávania. S procesom hodnotenia má skúsenosti z komisie 
Vedeckej grantovej agentúry – VEGA či z projektov financovaných z Európskeho 
sociálneho fondu. Hodnotiace posudky pravidelne vypracováva pre domáce aj 
zahraničné vedecké grantové agentúry a vedecké časopisy. 

Ing. Ján Štubňa, MBA Vyštudoval financie na University of Chicago Booth School of Business a pôsobil ako 
manažér podielových a penzijných fondov v Chicagu, Mníchove a Bratislave. Pracuje 
ako hlavný inšpektor dohľadu na odbore ochrany finančných spotrebiteľov NBS. 
Súčasťou jeho pracovnej agendy je rozvoj finančnej gramotnosti verejnosti 
v programe 5peňazí so zameraním na témy finančných trhov a investovania. 
Aktívne sa zúčastňuje na prednáškach, webinároch, diskusiách v médiách a podieľa 
sa na príprave odborných článkov pre 5peňazí.  

Mgr. Martin Šuster, 
PhD. 

Je členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pôsobil aj ako riaditeľ odboru 
výskumu NBS. Predsedá Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Pôsobil ako 
ekonomický analytik Plánu obnovy na Úrade vlády SR. V rámci svojej výskumnej 
činnosti  sa venoval oblastiam menovej politiky, finančnej stability a trhu práce. 
Viedol informačnú kampaň k zavedeniu eura (s množstvom citlivých cieľových 
skupín). 

Mgr. Dominika 
Turečeková 

Pôsobí ako hlavný inšpektor dohľadu na odbore ochrany finančných spotrebiteľov 
NBS, venuje sa aj oblasti finančnej gramotnosti. Podieľa sa na programe NBS na 
podporu zvyšovania finančnej gramotnosti 5peňazí.  

doc. Ing. Juraj Válek, 
PhD. 

Pôsobí ako zástupca vedúceho katedry na Katedre financií Národohospodárskej 
fakulty v Bratislave. Vo výskume i v pedagogickej činnosti sa venuje financiám so 
špecializáciou na dane. Okrem výskumných projektov VEGA pôsobí aj v projektoch 
APVV a UNIVNET, kde sa aktívne podieľa na ich riešení a zároveň je ich finančným 
manažérom. Hodnotí projekty aj pre agentúru VEGA. 

Ing. Beáta Žabková Pracuje v NBS na odbore ochrany finančných spotrebiteľov ako hlavný inšpektor 
dohľadu. Venovala sa príprave a realizácii finančného vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ 
formou workshopov a prednášok pre seniorov. Je lektorom výstavy Od slovenskej 
koruny k euru. Zastupovala NBS v medzirezortnej expertnej skupine pre finančnú 
gramotnosť pri MŠVVaŠ SR. Aktívne sa zúčastňuje na vzdelávacích aktivitách 
programu 5peňazí. 

Linda Župová V oblasti financií a bankovníctva pracuje od roku 2008. V pobočkovej sieti pomáhala 
klientom nastavovať rodinné a osobné financie, venovala sa finančnému 
sprostredkovaniu a poradenstvu. Na produktovom oddelení v banke sa venovala 
nastavovaniu podmienok bankových produktov. V súčasnosti sa venuje marketingu 
v oblasti bankovníctva a spolupracuje na projektoch spojených s finančným 
vzdelávaním. 

 


