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OSOBNÉ ÚDAJE Ing. Oliver Rafaj 
 

 

 Pribišova 4, 841 05 Bratislava, Slovenská republika  

   +421902 232 147        

 oliver.rafaj@gmail.com  

 

 

Dátum narodenia 06/11/1989 | Štátna príslušnosť Slovenská republika 
 
 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI   

 

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA   

 

 
 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI   

November 2016 - Súčasnosť Hlavný štátny radca 
 Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), Úrad vlády SR, Dunajská 68, 811 08 Bratislava 

 Tel.: +4212/20 925 711 – E-mail: katarina.rimegova@vlada.gov.sk – 
http://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/  

 ▪ Vykonávanie analytickej činnosti zameranej na oblasť podpory stratégie hospodárskej 
a sociálnej politiky vlády v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými 

prioritami Programového vyhlásenia vlády, vrátane oblasti kohéznej politiky Európskej 
únie, ako aj implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 

 

Júl 2013 – Júl 2016 Projektant 

AUREX, spol. s r. o., Ľubľanská 1, 831 02, Bratislava 

Inštitút priestorového plánovania, o. z.,  Ľubľanská 1, 831 02, Bratislava 

Tel.: +4212/54 789 502 – E-mail: aurex@aurex.sk – www.aurex.sk  

▪ Vypracovávanie analytických, koncepčných, rozvojových a strategických dokumentov 

▪ Spracovanie odborných a socioekonomických podkladov pre územnoplánovacie 

dokumentácie a územnoplánovacie podklady 

September 2015 - Súčasnosť 

 

 

 

 

 

Júl 2016 

 

 

September 2012 – Jún 2014 

 

 

 

 

 

September 2009 – Jún 2012 

Doktorandské štúdium 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 
Bratislava 

▪ Štúdium na katedre Verejná správa a regionálny rozvoj 

▪ Téma dizertačnej práce: Ekonomický rast miest 
 

▪ Absolvovanie 29. ročníka letnej školy organizovanou Európskou 
asociáciou regionálnej vedy (ERSA) na univerzite Politecnico di Milano v 
Taliansku 

 

Inžinier ekonomických vied  

Úroveň EKR 8 

 
 

 
 
 
 

Úroveň EKR 7 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava  

▪ Vyštudovaný program Verejná správa a regionálny rozvoj 

▪ Štúdium ukončené s vyznamenaním a pochvalným uznaním dekana za tvorivý prístup 
pri spracovaní diplomovej práce. 

 

Bakalár ekonomických vied Úroveň EKR 6 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

▪ Vyštudovaný program Verejná správa a regionálny rozvoj 

mailto:katarina.rimegova@vlada.gov.sk
http://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
mailto:aurex@aurex.sk
http://www.aurex.sk/
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P. č. Zamestnávateľ Termín ukončenia Názov projektu Pozícia a náplň práce 

1. Katedra verejnej 
správy 
a regionálneho 
rozvoja, NHF, 
EUBA 

2019 Univerzity a ekonomický 
rozvoj regiónov 
 
Projekt APVV 

Spoluriešiteľ 
 
Výskum na pracovnom 
balíku – Priesaky 
znalostí univerzít 

a rozvoj podnikania. 

2. Inštitút 
priestorového 
plánovania, o. z. 

Jar 2017 Národná stratégia 
regionálneho 
a územného rozvoja do 
roku 2035 

Spoluriešiteľ 
 
Zber a spracovanie 
podkladových 

materiálov pre 
vypracovanie analýzy 
hospodársko-sociálnych 
podmienok rozvoja 
krajov. 

3. Inštitút 

priestorového 
plánovania, o. z. 

Jar 2017 Metodika programu 

hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 

Spoluriešiteľ 

 
Spracovanie 
podkladových 

Materinský jazyk slovenčina 

  

Ďalšie jazyky POROZUMENIE  HOVORENIE  PÍSANIE  

Počúvanie  Čítanie  Ústna interakcia  
Samostatný ústny 

prejav   

angličtina C1 C1 C1 C1 C1 

francúzština B2 B2 B2 B2 B2 

nemčina B2 B1 A2 A2 A2 

 

Komunikačné zručností ▪ Písomná a verbálna komunikácia s medzinárodnými projektovými partnermi 
v anglickom jazyku, komunikovanie s orgánmi štátnej správy, regionálnej a miestnej 
samosprávy a inými projektovými partnermi na profesionálnej úrovni 

Organizačné a riadiace 
zručnosti 

▪ Kreativita a samostatnosť pri riešení problémov, schopnosť zvládať stresové situácie a 
pracovať pod tlakom, schopnosť kompromisu  

Pracovné zručnosti ▪ Vysoká intenzita práce, zmysel pre detail, hľadanie a navrhovanie kvalitných riešení, 
dochvíľnosť, dôveryhodnosť, kolegiálnosť, otvorenosť názorom, poctivosť a vôľa na 
sebe ďalej pracovať 

Počítačové zručnosti ▪ Výborná znalosť balíka Microsoft Office™, dobrá znalosť programov Adobe, základná 
znalosť geografického informačného programu QGIS, základná znalosť štatistických 
programov STATA a IBM SPSS, základná znalosť programu priestorovej štatistiky 
GeoDa, grafických programov Edraw, a Gimp a základná znalosť podnikového 
informačného programu SAP 

Ďalšie zručnosti ▪ Cieľavedomosť, schopnosť empatie a zmysel pre humor 

Vodičský preukaz ▪ B 

Dodatočné informácie ▪ Zoznam výskumných úloh, odborných prác a projektov z oblasti regionálnej politiky 
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materiálov, tvorba 
návrhu obsahu 
metodiky. 

4. Inštitút 
priestorového 
plánovania, o. z. 

December 2016 Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto 

Spoluriešiteľ 
 
Spracovanie analytickej 
časti kapitoly 
Hospodárstvo na území. 

5. AUREX, 
 spol. s. r. o. 

Február 2016 Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 
mesta Senec 

Asistent 
 
Aktualizácia 
projektového zásobníka 
PHSR Senec, 
zosúladenie rozvojových 

priorít PHSR Senec 
s PHSR BSK. 

6. AUREX, 
 spol. s. r. o. 

Október 2015 Stratégia trvalo 
udržateľného rozvoja po 
roku 2015 

Spoluriešiteľ 
 
Vypracovanie analytickej 

a strategickej časti za 
kapitolu Udržateľná 
mobilita. 

7. Inštitút 
priestorového 
plánovania, o. z. 

Jún 2015 Trvalo udržateľný rozvoj 
dopravy 
prostredníctvom 

zlepšenia informačných 
služieb a intermodality 
v maďarsko-slovenskom 
pohraničí (TransHUSK+) 
 
Projekt OP CBS HUSK 

Spoluriešiteľ 
 
Zabezpečenie 

informačnej bázy dát. 
Spoluautor Štúdie pre 
podporu cyklodopravy 
a cykloturistiky 
v prihraničnom priestore 
SK-HU. Riešiteľ Štúdie 
o informačnej podpore 

cyklodopravy 

a cykloturistiky 
v prihraničnom priestore 
SK-HU. 

8. AUREX, 

 spol. s. r. o. 

Január 2015 Štúdia pre hodnotenie 

a monitorovanie ÚPN 
NSK s využitím 
výsledkov SEE projektu 
Donauregionen+ 
 
Projekt OP ROP SK 

Spoluriešiteľ 

 
Zabezpečenie 
informačnej bázy dát. 
Spoluautor Štúdie. 

9. Inštitút 
priestorového 
plánovania, o. z. 

December 2014 Crossing the borders: 
Geographic and 
Structural 
Characteristics of Cross-
Border Cooperation in 
the Danube Region 

 
Projekt pre Central 
European Service For 
Cross-Border Initiatives 
(CESCI) 

Spoluriešiteľ 
 
Zabezpečenie 
informačnej bázy dát 
v anglickom jazyku 
a spoluautor 

prípadových štúdií 
v anglickom jazyku na 
identifikáciu 
a prezentáciu príkladov 
dobrej praxe za 
slovenskú časť územia. 

10. AUREX, 
 spol. s. r. o. 

September 2014 Štúdia uskutočniteľnosti 
využitia vodného toku 
Malý Dunaj na vznik 
nových alternatívnych 
dopravných prepojení 
v území medzi 
Bratislavou a Komárnom 

Spoluriešiteľ 
 
Spracovanie 
sociálnoekonomických 
podkladov pre 
vypracovanie Štúdie 
uskutočniteľnosti 
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Projekt OP SEE 
Transdanube 

vodného toku Malý 
Dunaj. 

11. AUREX, 
 spol. s. r. o. 

Jún 2014 Zlepšenie mobility 
propagáciou verejnej 
dopravy na slovensko-
maďarskej hranici 
(TransHUSK) 

 
Projekt OP CBC HUSK 

Asistent 
 
Spracovanie 
sociálnoekonomických 
podkladov pre 

vypracovanie Štúdie: 
Zlepšenie mobility 
propagáciou verejnej 
dopravy na slovensko-
maďarskej hranici. 
Spoluautor návrhu 
stratégie a akčného 

plánu. 

12. AUREX, 
 spol. s. r. o. 

Apríl 2014 Doplnenie územnej 
koncentrácie do návrhu 
Partnerskej dohody SR 
na roky 2014 – 2020 
 

Projekt OP TP 

Asistent 
 
Spracovanie 
sociálnoekonomických 
podkladov pre Analýzu 

rozvojového potenciálu 
regiónov SR a ich 
územných rozdielov 
s priemetom na 
tematickú koncentráciu 
EŠIF v Partnerskej 

dohode SR na roky 
2014-2020. 

13. AUREX, 
 spol. s. r. o. 

August 2013 Udržateľná doprava 
a mobilita v turistických 
regiónoch pozdĺž Dunaja 
– Regionálna stratégia 

a regionálny akčný plán 
 
Projekt OP SEE 
Transdanube 

Asistent 
 
Spracovanie 
sociálnoekonomických 

podkladov pre 
regionálnu stratégiu 
a regionálny akčný plán. 
Spoluautor návrhu 
stratégie a akčného 
plánu.  

 
 
 
 
 
 


