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Priebeh zamestnaní: 

Ing. Martin Mlýnek 

Osobné údaje: 
Adresa: 
Dátum 

Vzdelanie: 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 

hospodárskej informatiky 
Kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní/ 
2001-2006 

Od Apríl 2020 - zástupca prednostu, prednosta MČ Bratislava Staré Mesto 
Od 2014 Trademi!I, s.r.o. - konateľ 
Od 2018 Mlynek & Co, j.s.a. - predseda predstavenstva 

Od 2008 - 2018 Al lianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a.s. - oddelenie riadenia rizík a vedúci 
oddelenia riadenia rizík 
Od 200S - 2008 SAV, Ekonomický ústav - asistent vedeckého tímu 

Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk - aktívne (písomne, hovorovo) 

Počítačové znalosti: 
Balík MS Office - 20+ rokov skúsenosti 
Visual Basic for Excel - 10+ rokov skúsenosti 
C++ - 20+ rokov skúsenosti, Windows SDK, OpenGL, sn 
SAP -10+ rokov skúsenosti (rôzne moduly, ABAP) 
Matlab, EViews, Wolfram Mathemat ica, iné ekonometrické a matematické software 

Ďalšie znalosti~ schopnosti a záujmy: 
Certifikáty: Advanced Bank Risk Analysis, Moody's Analytics certífied training - certifikát bankového 
kreditného analytika 
Finančné a ekonomické modely: Tvorba ekonometrického modelu a modelu vypočítateľnej rovnováhy na 
modelovanie Slovenskej ekonomiky, Aktuársky model na modelovanie dlhodobej udržat~ľnosti verejných 
výdavkov, Finančné modelovanie vývoja akciových trhov, Monte-Carlo modely a štruktúrované Monte-Carlo 
modely pre meranie rizík, VAR, SVAR modely 
Vlastnosti: Flexibilita, kreativita, analytické myslenie, schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť pracovať v 
tíme ako aj samostatne 
Záujmy: Cestovanie, literatúra, IT, šport, kultúra 

Vodičský preukaz: 
Sk.Sl, B, AM - najazdených viac ako 500 OOO km 
Ing. Martin Mlýnek, 11.6.2020, 



Vízia budúceho rozvoja Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovedností vznikol ako reakcia na finančnú 

krízu rokov 2009-2011, kedy mnohé štáty sa dostali pod signifikantný finančný stres a niektoré ani 

neboli schopné obsluhovať svoje záväzky bez medzinárodnej pomoci alebo vzniknutých inštitúcií 

Európskej únie. 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má predovšetkým sledovať a hodnotiť kroky vlády vzhľadom na 

ciel udržateľnosti verejných financií a teda v konečnej miere hodnotiť a vyhodnocovať riziko s akým by 

verejný deficit a dlh narastal nekontrolovateľne a teda by došlo k porušeniu limitov na verejný dlh 

vzhľadom k hrubému domácemu dlhu. 

Na tieto účely Rada používa rôzne prístupy, predovšetkým modeluje budúci vývoj slovenskej 

ekonomiky, na základe dlhodobých predpokladov o jej vývoji v kontexte prijatých politík vlády 

a prijatých zákonov Národnou Radou Slovenskej Republiky. 

Vzhľadom na prebiehajúcu ekonomickú krízu, ktorá akcelerovala prijatými opatreniami vlád EU, či 

krajín po celom svete, je vysoko pravdepodobné že doterajší prístup rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť ako nepostačujúci pre vierohodné ohodnotenie dlhodobej udržateľnosti verejných 

financií. 

Moja vízia budúceho rozvoja Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je postavená na minimálne troch 

kľúčových bodoch: 

1. Vierohodný odhad dlhodobého rastu Slovenskej ekonomiky 

2. Zmapovanie rizík súvisiacich s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií 
3. Hodnotiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií rizikovo-váženou metrikou, ideálne 

posúdenie dlhodobej udržateľnosti by viedlo k stochasticky-dominantnému výsledku 

Vierohodný odhad dlhodobého rastu Slovenske; ekonomiky 

Modelovanie makroekonomického vývoja slovenskej ekonomiky je výraznou výzvou, predovšetkým 

dlhodobé projekcie ekonomického vývoja. časové rady, ktoré slúžia na odhad ekonometrických rovníc 

sú často nekonzistentné, dané zmenou metodiky (Národné účty, ESA95, ESA 2010) ale aj 
geopolitickými zmenami (pád komunistického režimu, rozdelenie ČSFR). Preto je aj náročné vôbec 

vierohodne odhadnúť dlhodobý potenciál vývoja rastu slovenskej ekonomiky, naviac v kontexte 

populačného vývoja, migrácie v rámci EU, mimo EU a iných trendov. 

z môjho pohľadu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť by si mala robiť svoj nezávislí pohlaď na dlhodobí 

vývoj ekonomických a iných parametrov Slovenskej ekonomiky a ten rozparovať a verifikovať na 
domácej ako aj medzinárodnej pôde. Vhodnými modelmi sú určite ekonometrické modely na 
modelovanie makroekonomického vývoja Slovenského hospodárstva, ale aj iné prístupy, 



matematicko-ekonomické modely. Výstupy z týchto modelov by následne boli vstupmi pre model 

odhadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií. 

Zmapovanie rizík súvisiacich s dlhodobou udržatefnosťou vereiných financií \ 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť by určite pri svojej analýze dlhodobej udržateľnosti verejných 
financií mala zohľadňovať rizikové scenáre, ktorým je vystavená Slovenská Republika a domáca 
ekonomika. Vzhľadom na to, že domáca ekonomika je závislá od medzinárodného obchodu, a pomer 

zahraničného obchodu k domácej ekonomike dlhodobo pohybuje takmer na dvojnásobku HDP 
Slovensko je veľmi dynamicky sa meniace ekonomické prostredie. Naviac Slovensko je v geopoliticky 
dynamickom prostredí, kedy len za uplynulých 120 rokov bolo územie Slovenska celkovo súčasťou viac 

ako piatich krajín a samotné územie krajiny bolo menené. 

Riziká by mali vychádzať s posúdenia schopností a ochoty predstaviteľov štátu a verejných činiteľov, 
a iných orgánov aktívne sa pripravovať na rizika, zmierňovať ich či riešiť. V tomto kontexte by mala 
Rada pre rozpočtovú vyhodnotiť riziko\lé scenáre, ktoré priamo nemusia súvisieť s činnosťou domácich 
štátnych a verejných orgánov ale majú či môžu mať zásadný a signifikantný dopad na dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií. 

V tomto kontexte by sa mala rada zaoberať ešte prísnejšími nárokmi ako sú kladené na súkromné 

finančné inštitúcie či už Solvency II pre poisťovne alebo CRD IV pre kreditné inštitúcie. Bolo by určite 
mojou víziou aby RRZ adoptovala obdobné a prísnejšie pravidlá ako majú komerčné finančné inštitúcie 
pri posudzovaní svojej solventnosti pre posúdenie solventnosti Slovenskej republiky. 

Hodnotiť dlhodobú udržatefnos( vereiných financi{ rizikovo-váženou metrikou, ideálne posúdenie 
dlhodobei udržatefnosti by viedlo k stochastickv-dominantnému výsledku 

Aktuálne rada pre rozpočtovú zodpovednosť posudzuje dlhodobú udržateľnosť pomocou aktuárskeho 
modelu a iných nástrojov, pomocou ktorých pripravuje základný scenár vývoja a niekoľko variantných 
scenárov, prevažne negatívnejších. Aj ak sa dá akceptovať hypotéza že základný scenár je 
najpravdepodobnejší vývoj, nie je zrejmé s akou pravdepodobnosťou nastane. 

Mojou vízou je posunúť testovanie dlhodobej udržatefnosti verejných financií do roviny odhadu 

a posúdenia rizík pomocou Monte-Carlo simulácie s tým, že rôzne identifikované riziká by viedli 
k štruktúrovanej simul~cii. RRZ by si zadefinovala hladinu na ktorej by simulované budúce vývoje 

slovenskej ekonomiky boli vierohodné a viedli by k pravdepodobnostnému odhadu udržateľnosti 

verejných financií. 



Rozvoj personálnych a odborných kapacít RRZ, spolupráca s inými inštitúciami 

Kľúčovým cieľom rovnako a tých ktoré vyplývajú zo zákonných povinností povazuJem aj rozvoj 

odborností a odborných kapacít zamestnancov a pracovníkov RRZ. Určite by som požadoval aby ich 

činnosť z veľkej časti pozostávala zo vzdelávania,. sledovania a osvojovania si aktuálnych trendov 

v oblastí makroekonomického a finančného modelovania a rovnako aj aby rada vytvárala ekonomické 

a iné zázemie pre rast kvalifikácie. 

Zároveň považujem za potrebné aby RRZ aktívne spolupracovala s poprednými slovenskými 

inštitúciami a odborníkmi a prípadne na medzinárodnom poli pri rozvoji svojich kapacít ako odborných 

tak reputácie. 

Posilnenie postavenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť si vybudovala veľmi dobrú reputáciu a na tú treba naviazať 

a budem pracovať na tom aby rástla. Je mojím cieľom aby RRZ bola rešpektovaná inštitúcia, 

predovšetkým na domácom poli ale aj v zahraničí a aby vierohodne odpovedala na otázku dlhodobej 

udržateľnosti verejných financií. Predovšetkým je nutné aby politici reflektovali na správy rady a pri 

svojich úvahách nad rozpočtovými prioritami svoje rozhodnutia držali v mantineloch, ktoré im diktuje 

ústavný zákon. Rovnako by som požadoval aby MFSR navrhlo novelizáciu zákona a sprísnilo parametre 

merania dlhodobej udržateľnosti verejných financií ako aj aby RRZ mala možnosť sa vyjadrovať, 

predovšetkým k ústavným zákonom, ktoré potencionálne by mali signifikantné finančné dopady na 

verejné financie a ich dlhodobú udržateľnosť. 


