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Osobné údaje: 
Dátum narodenia: 09.11.1955, Topoľčany 
Štátna príslušnosť: Slovenská republika 
Stav: ženatý 
 
Vzdelanie: 
1974 – 1977  Národohospodárska fakulta VŠE  Bratislava (Ing.) 
1987 –  vedecko-akademická hodnosť CSc. v odbore Národohospodárska teória a politika (CSc.) 
1995 –  menovanie za docenta pre odbor Národohospodárska teória a politika (doc.) 
1997 –  vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Národohospodárska teória a politika (PhD.) 
2001 –  menovanie za profesora pre odbor Financie, bankovníctvo a investovanie (prof.) 
2007 –  dr.h.c. za vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti financií, TnUAD Trenčín 
2013 –   dr.h.c. za vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti financií, bankovníctva a investovania, 

Ekonomická univerzita, Krakov 
 
Zamestnanie a vykonávané funkcie na VŠE, resp. EU v Bratislave: 
1977 – doteraz  VŠE – resp. EU v Bratislave, NHF – asistent,  odborný asistent, docent, profesor 
1982 – 1988  tajomník NHF EU v Bratislave 
1989 – 1990  prodekan pre rozvoj NHF EU v Bratislave 
1993 – 2000  prodekan pre štúdium na NHF EU v Bratislave 
2001 – 2005  poverený vedením Katedry financií NHF EU v Bratislave 
2000 – 2007  dekan NHF EU v Bratislave 
2007 – 2015   rektor EU v Bratislave 
Od 1.2.2015 prorektor pre rozvoj EU v Bratislave 
 
Vybrané aktivity v rámci spolupráce s praxou, resp. členstvo v orgánoch mimo EU v Bratislave: 
1990 – doteraz  Správy a stanoviská pre podnikateľské subjekty resp. centrálne orgány v SR (cca 150) 
1992 – doteraz  audítor 
1995 – 1998  externý člen Výboru Národnej rady SR pre rozpočet a menu 
1995 – 2007  člen viacerých riadiacich orgánov podnikateľských subjektov v SR 
1997 – 2002  predseda Disciplinárnej komisie Slovenskej komory audítorov 
1999 – 2002  člen Kolégia Ministra hospodárstva SR, 
1999 – 2010  predseda redakčnej rady časopisu Dane a účtovníctvo v praxi 
2001 – 2004  predseda Asociácie dekanov ekonomických a manažérskych fakúlt SR 
2006 – 2010  pedagogické pôsobenie na Vysokej škole manažmentu a bankovníctva v Krakove 
2006 – 2012  člen Rady pre vysoké školstvo a celoživotné vzdelávanie, poradného orgánu MŠ SR 
2007 – doteraz  člen redakčnej rady časopisu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, SU v Opavě 
2007 – 2015   člen Predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory  
2008 – doteraz predseda Úradu pre dohľad nad výkonom auditu 
2008 – 2015 člen Správnej rady Confucius Institute in Bratislava, n. o. 
2009 – doteraz   člen Európskej akadémie vied a umení 
2009 – doteraz   člen Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied 
2009 – doteraz  člen redakčnej rady časopisu VŠE v Prahe - Prague Economic Papers 
2010 – 2014  viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie 
2010 – doteraz  člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti 
2011 – 2013       podpredseda Hospodárskeho a sociálneho výboru SR 
2014 – 2015 predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru SR 

Člen  viacerých vedeckých rád univerzít a vysokých škôl v Slovenskej a v Českej republike (VR EU 
v Bratislave, VR NHF EU v Bratislave,  VR VŠE v Prahe, VR TnUAD v Trenčíne, VR SAV) 



Člen viacerých komisií na hodnotenie činnosti ekonomických subjektov v Slovenskej republike - 
Podnikateľ roka, Krištáľové krídlo, Zlatá minca 
 

Zameranie pedagogickej a výskumnej činnosti: 

Oblasť: Teória a politika podnikateľských financií, Riziká a neistoty vo financiách a bankovníctve 

2001 – doteraz  garant vedného odboru Financie, predseda komisie na obhajoby dizertačných prác v tomto  

                           odbore, garant študijného odboru Financie, bankovníctvo a investovanie II. stupeň 

2001 – doteraz   garant pre menovanie docentov a profesorov pre odbor Financie, bankovníctvo 
a investovanie 

 
Školiteľ doktorandov:  Počet doktorandov, ktorí ukončili štúdium PhD. – 7 

Počet doktorandov, ktorým je v súčasnosti školiteľom - 3 
Jazykové znalosti: anglicky a rusky 
 
Ocenenia v SR: 
Cena literárneho fondu za publikačnú činnosť v rokoch 2005 – 2015, zlatá medaila SOPK 2015, pamätné 
medaily viacerých univerzít v SR a v zahraničí, Zlatý biatec za rok 2015 za osobný prínos k ekonomickej 
vede a pedagogickú činnosť, Osobnosť Bratislavy 2016, Veľká medaila Svätého Gorazda za mimoriadny 
prínos v rozvoji Vysokého školstva na Slovensku a v zahraničí 2017. 

Medzinárodné ocenenia: 
2013 – štátne vyznamenanie udelené prezidentom Poľskej republiky „Kryż Kawalerski Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej“ za rozvoj spolupráce medzi Poľskom a Slovenskou republikou v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu  
 
Prehľad vybranej publikačnej činnosti: 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách                                13 
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách                    17 
Vedecké práce v zahraničných a v domácich karentovaných časopisoch                16, z toho 11 v zahraničí 
Vedecké práce v zahraničných a domácich nekarentovaných časopisoch                              48 
Skriptá a učebné texty                                                              7  
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch     12 
Web of Science a databáze SCOPUS 
Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch     13  
Web of Science a databáze SCOPUS 
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch      18     
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch                      73    
Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách       13     
 
Riešené projekty za posledných 10 rokov: 
2008 – 2010  Projekt VEGA - Analýza spoločensko-ekonomických efektov inovácií a ich financovanie v  
                      podnikateľských subjektoch v SR, zodpovedný riešiteľ 
2010 – 2015  Projekt - Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie  
                           civilizačných výziev v 21. storočí, odborný garant aktivity 1.3 Vybudovanie laboratória pre  
                           finančné analýzy 
2011 – 2013  Projekt – VEGA „Modely finančných kríz“, zodpovedný riešiteľ 
2014 – 2016 Projekt – VEGA „Riadenie kapitálu a rizík v podmienkach makroekonomických šokov“, zodpovedný 

riešiteľ  
2016 – 2018 Projekt APVV „Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem“, riešiteľ 
2017 – 2019 Projekt VEGA „Úverový cyklus, kreditné riziko a jeho determinanty v krajinách strednej 

a východnej Európy“, zodpovedný riešiteľ 

 
Bratislava, júl 2017 


