
JÁN KOVALČÍK  
 

skúsenosti 

2014 –  INŠTITÚT PRE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE REFORMY – INEKO, senior analytik  

Získavanie, spracovanie a konzultovanie dát v oblastiach pôsobnosti verejného sektora 

Samostatná tvorba analýz a formulovanie odporúčaní na zefektívnenie verejných politík – najmä 
v doprave, zdravotníctve a verejno-súkromných partnerstvách 

Prezentovanie analytických zistení na workshopoch, seminároch a v médiách 

 

2010 – 2013 MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

Inštitút stratégie, generálny riaditeľ 

Dobudovanie a vedenie tímu (od 5 do 12 ľudí) 

Identifikácia prekážok efektívneho rozvoja dopravnej infraštruktúry, navrhovanie riešení 

Tvorba strategických a koncepčných materiálov (napr. Program pokračovania prípravy a 
výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 - 2014, Národná stratégia rozvoja cyklistickej 
dopravy a cykloturistiky v SR) 

Posudzovanie a prioritizácia projektov rozvoja dopravnej infraštruktúry, navrhovanie opatrení 
na ich zefektívnenie 

Pripomienkovanie návrhov stratégií, koncepcií a programov   

  TREND HOLDING, S.R.O., BRATISLAVA 

2002 – 2010 TREND Analyses, hlavný analytik 

Metodické zabezpečovanie tvorby databáz (odvetvové štatistiky, výsledky spoločností) 

Zodpovednosť za rebríčky a analytické články do ročeniek TREND TOP (vo finančníctve, 
v stavebníctve, TOP 200) i metodiku hodnotenia najúspešnejších spoločností Firma roka 

Koordinácia tvorby analýz pre klientov a ich finálne editovanie 

Písanie analytických článkov o vývoji ekonomiky aj o dopravných projektoch 

Príprava TREND konferencií Komunálny manažment a Finančný manažment (navrhovanie 
odborného programu a prednášajúcich, moderovanie panelových diskusií)  

1994 – 2001 Týždenník o hospodárstve a podnikaní TREND, vedúci redaktor (do r. 1996 reportér) 

Zodpovednosť za vybrané rubriky (hospodárstvo, verejné financie a bankovníctvo) 

Vedenie časti redakčného tímu 

Pokrývanie dôležitých tém v oblastiach: makroekonomika, hospodárska a menová politika, 
verejné financie a finančný sektor 

Navrhovanie odborného programu, prednášajúcich a moderovanie TREND konferencií 

vzdelanie 

1991 – 1996 EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA 
  Inžinier v študijnom odbore Národohospodárska teória a politika 

1986 – 1990 SPŠ JOZEFA MURGAŠA, BANSKÁ BYSTRICA 
  Maturita v odbore spojová technika  

záujmy horská turistika, plážový volejbal, lyžovanie, bicyklovanie, tanec 

dopravná infraštruktúra 

jazyky  angličtina – samostatný používateľ (B2) 
 


