
.< 

Libor Melioris 

VZDELANIE 

2006-2013 Univerzita Karlova v Prahe, Praha 
• Inštitút ekonomických štúdii, Fakulta sociálnych vied 
• Odbor: Ekonomická teória 
• Magisterská práca: Estimating implicit inflation target of the ECB 

KRÁTKODOBÉ KURZY A STÁŽE 

August 2015 
• 
• 

Apríl - Máj 2015 

• 
• 

August 2014 

• 
• 

2012-2015 

• 
• 

London School of Economics - Summer School, Londýn 
Kurz: Advanced Econometrics 
Grade: B+ 

Organisation for Economic Co-operation and Development, Paríž 
stáž · 

publikácia: Fíve years in a balloon - Estimatíng the effects of euro adoption in 
Slovakia usíng the synthetic control method (Žúdel, Melioris - OECD 2016) 

London School of Economics - Summer School, Londýn 
Kurz: Money and Banking 
Grade: A-

lnternational Monetary Fund - Joint Vienna lnstitute, Viedeň 
séria krátkodobých ekonomických kurzov 
Macroeconomic Diagnostics, Macroeconomic Forecasting, Financial markets 
and Instruments, Mo~etary Polícy 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

Febraár 2017 - Kancelária prezidenta Slovenskej Republiky, Bratislava 
Ekonomický analytík 

• Príprava ekonomických analýz 
• Monitoring aktuálneho vývoja doma i vo svete 
• Rozmotávanie zložitých ekonomických problémov a ich následná artikuläcia 

"ľudskou rečou" 

Apríl 2012 - Júl 2016 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava 
Inštitút finančnej politiky, Odbor makroekonomických analýz a prognóz 
Ekonomický analytik 

• Makroekonomické prognózovanie 
• Dizajn a evaluácia hospodárskej politiky Slovenskej republiky 

KRÁTKY VÝPOČET KARIÉRNYCH NEÚSPECHOV 

Máj 201~ 

Apríl 2011 

Jún 2016 

Neúspešný uchádzač o štipendium Karlovej Univerzity 
• Neúspešne som sa uchádzal o semestrálny pobyt na univerzite v Tel Avive 

Neúspešný esejista v súťaži Vízia 2025 platenej spoločnosťou Penta 
• . Eseje neúspešných finalistov SA našťastie nezverejl'\ujú 

Neúspešný uchádzač o štipendium Martina Filka 
• Štúdium na Graduate School of Economics v Barcelone sa z finančných 

dôvodov neuskutočnilo 



ZNALOSTI A SCHOPNOSTI 

Jazykové znalosti: 
• Anglický jazyk - C2, Francúzsky jazyk - 82, Ruský jazyk - B2 

Počítačové znalosti: 
• MS Office (Word, Excel, PowerPoint), štatistické programy (Matlab, Stata1 Eviews) 

ZÁUJMY 

• Plávanie, veslovanie na trenažéri, strategické hry- Civilization IV 
• Hudba: Punk-Rock, Richard Wagner 
• História: primárne dejiny sovietskej a nacistickej totality 
• Vzory: Paul Volcker, Paul Wolfowitz, Pavel Landovský, Pavel Novotný, Pavol Demitra 

REFERENCIE 

Zuzana Čaputová 
Prezidentka Slovenskej republiky, Bratislava 

e-mail: informacie@prezident.gov .sk 

Andrej Kiska 
Prezident Slovenskej republiky, Poprad 

e-mail: informacie@prezide nt. gov .s k 

Lucia Šrámková 
Bývalá riaditeľka Inštitútu finančnej politiky, Ministerstvo financi! Slovenskej republiky, Bratislava 

e-mail: lucia.sramkova@mfsr.sk 

Roman Horváth 
Zástupca riaditeľa Inštitútu ekonomických štúdii, Univerzita Karlova v Prahe, Praha 

e-mail: roman. horvath@ies. fsv .cu n i.cz 



Vízia pre rozvoj Rady pre rozpočtovú zodpovednost'l . 

Podľa Edmunda Burka je spoločnosť zväzok medzi živými, mŕtvymi a tými, ktorí sa ešte nenarodili. 
Politici sa v prvom starajú o tých, ktorí žijú teraz. Úlohou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je starať 
sa o tých, čo žijú teraz, ale aj o tých, čo prídu potom. Rada má preto náročnejšiu úlohu ako vláda. 

Rada vznikla ako súčasť reakcie na dlhovú krízu v eurozóne. Idea založenia Rady vychádza z antických 
báji, konkrétne dobrodružstvom z dobrodružstva Odysesa, ktoré zažil počas plavby okolo ostrova Sirén. 

Sirény boli atraktívne stvorenia, ktoré však nemali dobrú povahu, keďže ich rodičia v detstve bili. 
Z dlhej chvíle vábili námorníkov a tí svoje lode potápali na zradných útesoch okolo ostrova Sirén. 

Odyseus vedel, že zvodom Sirén neodolá, a ak nechce dopadnúť ako jeho predchodcovia, musí prijať 
predbežné opatrenia. Svojim námorníkom zalial uši voskom a seba nechal priviazať o sťažeň. Odyseus 
si dobrovoľne zviazal ruky, aby s nimi nemohol urobiť niečo zlé. Odborne by sme povedali, že antický 
hrdina sa snažil byť dynamicky konzistentný. 

Keď ľudia stojaci pri vzniku Rady lobovali za vznik rady, používali v princípe tento argument. Skúsenosti 
z iných štátov eurozóny ukazovali, že vláda potrebuje vonkajšiu inštitúciu, ktorá bude krotiť jej chúťky 
správať sa nezodpovedne. 

Rada vznikla a funguje už viac než sedem rokov. Niektoré veci fungujú lepšie než sa očakávalo 
a niektoré horšie. Tak to chodí. V ďalších odsekoch Vám predstavujem svoju víziu rozvoja Rady so 
zámerom odstrániť veci, ktoré nefungujú, a rozšíriť a upevniť tie fungujúce. 

Prvá ~asť ponúka víziu rady a jej ukotvenia v odbornej, technickej a politickej rovine. Druhá časť 
popisuje vzťah Rady k ostatným aktérom verejného života. Tretia časť pojednáva o mojej vízii 
fungovania Rady dovnútra. 

1. Vízia Rady na odbornej, technickej a politickej úrovni 

Rada od svojho vzniku preukázala odborné schopnosti a politickú nezávislosť. V posledných dvoch 
rokoch však politický cyklus prevalcoval zdravý rozum pri tvorbe fiškálnej politiky. Výrazne sa zhoršilo 
zdravie verejných financií. Ekonomické dôsledky pandémie Covid-19 ďalej zhoršujú dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií, čo vytvára priestor pre zmenu pohľadu na vzťah spoločnosti 

k verejným financiám. 

Uvedené skutočnosti spolu s potrebou udržať medzigeneračnú spravodlivosť vytvárajú potrebu 
upraviť a preformulovať nástroje a ciele Rady a posilniť jej kompetencie. 

Otvorenie debaty o Ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti 

Aktuálna výnimočná situácia si vyžaduje otvoriť diskusiu o rozumnom nastavení pravidla o dlhovej 
brzde. Táto diskusia by mala vychádzať zo skúseností s negatívnymi dopadmi krátkozrakej politiky 
motivovanej štvorročným politickým cyklom. 

Najdôležitejším cieľom je dnes zmeniť pravidlo o dlhovej brzde, aby reflektovalo výnimočnú situáciu, 
ale zároveň zachovalo jeho schopnosť zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Pre 
úspešné naplnenie tejto titanskej úlohy by som sa pokúsil zvolať do Bratislavy kolokvium nestorov 
svetovej ekonómie na čele s Olivierom Blanchardom a jeho intelektuálnym súputníkom Charlesom 
Wyploszom. 

l Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude ďalej v texte označovaná ako nRada". 
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Posilniť rolu Rady pri vyhodnocovaní dodržiavania národných fiškálnych pravidiel 
Podľa aktuálnej úpravy Rada síce kvantifikuje odchýlku od pravidla o vyrovnanom rozpočte, avšak 
konečnú kvantifikáciu, ktorá vstupuje do rozhodovania o spustení korekčného mechanizmu vypracúva 
Ministerstvo financií. Vzhľadom na konflikt záujmov a so zreteľom na transparentnejšiu tvorbu 
rozpočtu budem podporovať presunutie vypracovania záväzného stanoviska k hodnoteniu odchýlky od 

pravidla o vyrovnanom r.ozpočte z Ministerstva financií na Radu. 

Vystúpenie v parlamente pred hlasovaním o návrhu rozpočtu 
Vzhľadom na opakujúce sa napfňanie rizík, ktoré Rada každoročne identifikuje v návrhu rozpočtu 
štátneho rozpočtu budem presadzovať, aby predseda Rady dostal priestor vystúpiť v Národnej rade 
Slovenskej republiky, kde by mohol zvolených zástupcov ľudu informovať o rizikách a nášľapných 

mínach zakomponovaných v návrhu rozpočtu. · 

Sformálnenie vzťahu s NBS v súvislosti s financovaním činnosti Rady 
Dnes je Rada financovaná prostredníctvom príspevku od Národnej banky Slovenska. V praxi tak jej 
fungovanie závisí od dobrých vzťahov s centrálnou bankou. Budem sa snažiť o vypracovanie 
memoranda medzi Radou a Národnou bankou Slovenska, ktorá sformálni finančné vzťahy medzi 

týmito inštitúciami. 

Predefinovanie vzťahov s Ministerstvom financií a štatistickým úradom na technickej úrovni 
Napriek zákonnej povinnosti poskytovať súčinnosť Rade pri výkone jej mandátu, je spc:,lupráca 
s ostatnými orgánmi štátnej správy zložitá hlavne pri zdieľaní štatistických údajov potrebných na 
detailnú analýzu procesov v našom hospodárstve. Ako predseda Rady s_a budem snažiť predefinovať 
tieto vzťahy a zautomatizovať zdieľanie štatistických vstupov. 

Personálne posilnenie Rady 
Vychádzajúc z odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa budem usilovať 
o personálne posilnenie Rady, hlavne v oblasti makroekonomického prognózovania a komunikácie. 
Zároveň sa budem snažiť o personálnu zastupiteľnosť pri vykonávaní štandardnej agendy. 

Stály člen Výboru pre makroekonomické prognózy 
V mene posilnenia dohľadu nad tvorbou ekonomických prognóz budem po personálnom posilnení 
makroekonomického oddelenia tlačiť na to," aby sa Rada stala riadnym členom Výboru pre 
makroekonomické prognózy. 

Kontrolná funkcia Rady pri stanovovaní výdavkových limitov 
Vzhľadom na ohlásený zámer implementovať výdavkové limity a s cieľom zabrániť konfliktu záujmov 
na Ministerstve financií navrhnem zriadiť kontrolnú funkciu Rady pri kvantifikácií a overovaní 

výdavkových stropov s právom veta. 

II. Prezentácia Rady navonok: komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou 

Tak ako je vláda prirodzený oponent Rady, tak je verejnosť jej prirodzený spojenec. Problém je, že 
vyjadrenia Rady sa u ve_rejnosti často stretávajú s nepochopením. Mnohé výstupy sa pre nevhodne 
zvolenú formu nesprávne interpretujú. Niektoré boli prijaté zle, lebo Rada nedokázala správne ozrejmiť 

dôležitosť medzigeneračnej spravodlivosti. 

Ako predseda Rady sa budem usilovať o spojenectvo s verejnosťou. Jedným z kanálov je aktívnejšia 
komunikácia s médiami. V možnosti zlepšenia komunikácie s médiami a priamo verejnosťou vidím 
veľký potenciál, vďaka ktorému dokáže Rada aktívnejšie presadzovať svoje závery a názory. . 

Články, diskusie, rozhlas, televízia 
Ako predseda Rady sa budem pravidelne vyjadrovať a prezentovať prácu Rady.· Chcem, aby post 
predsedu postupne získal väčšiu autoritu aj v oblastiach, ktoré sa priamo nedotýkajú hodnotenia 

rozpočtu a fiškálnych pravidiel. 
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Slovenská odborná debata je plytká. Pozícia predsedu Rady vytvára priestor pre otváranie tém, ktoré 
ostatní aktéri nemôžu otvoriť. Chcel by som dosiahnuť, aby na konci môjho mandátu mala pozícia 
predsedu Rady v odborných k_ruhoch autoritu porovnateľnú s guvernérom národnej banky. 

Písať tak, aby to aj niekto čítal a nevyvolávalo to v ňom negatívne e!'Tlócie 
Rada produkuje veľa veľmi dobrých štúdií, analýz a postrehov. Členovia Rady píšu blogy. Má to však 
háčik. Jazyk je buď plechový alebo sú myšlienky podávané v nestráviteľnej forme. Niekedy oboje. 

Vyviniem úsilie, aby sa to zmenilo. Prvým krokom bude angažovanie skutočného profesionála na 
komunikáciu odborných výstupov. Ďalej sa budem snažiť pritiahnuť do Rady odborníkov z praxe, ktorí 

. počas krátkych seminárov odprezentujú základn~ pravidlá a aktuálne trendy v komunikácii. 

Raňajky s novinármi 
Raz za tri týždne budem na vlastné náklady hostiť novinárov a odbornú verejnosť na raňajkách 
v podniku stredného až nižšieho štandardu. Počas raňajok budem vysvetľovať, prognózovať, debatovať 
a odpovedať na otázky týkajúce sa stavu nášho hospodárstva, vývoja vo svete a ďalších ekonomických 
témach. 

Predseda Rady stojaci na hlave . 
. V prípade, že sa pri predkladaní a schvaľovaní rozpočtov budú opakovať také lacné a obohrané triky, 

aké obsahovali návrhy_ rozpočtov v minulých rokoch, predseda Rady pred tlačovou besedou, počas 
ktorej bude na suchých faktoch a štatistikách konštatovať, že návrh rozpočtu obsahuje nezmyselné 
predpoklady, vstúpi na heliport Národnej banky Slovenska a tam sa na pätr:iásť sekúnd postaví na hlavu. 
Taktoleatrálne bude demonštrovať skutočnosť, že rozpočet je opäť postavený na hlavu. 

· III. Vnútorný chod: Kádrový rozvoj- Kadry rešajut vsjo 

To, ako bude Rada pre rozpočtovú zodpovednosť skutočne fungovať, nezáleží na víziách jedného 
predsedu, ale na schopnostiach, kvalitách a motivácii jej zamestnancov. Ak budú motivovaní a schopní 
produkovať kvalitné výstupy, predseda bude presvedčivý v debatách s politikmi, odbornou 
verejnosťou aj občanmi. 

Každý rok sa rozlúčime.s jedným zamestnancom Rady 
z krátkodobého hľadiska je personálna stabilizácia kolektívu najlepšia záruka produkcie kvalitného 
výstupu. Z dlhodobého hľadiska je to vstupenka do strnulosti a stagnácie. Preto sa budem usilovať, aby 
sme sa každý rok rozlúčili s jedným zamestnancom Rady a na jeho miesto prijali absolventku alebo 
absolventa, ktorú si vychováme. 

Ako predseda urobím všetko preto, aby sme odchádzajúceho zamestnanca „vykopli hore". Slovensko 
je nedostatočne zastúpené v medzinárodných ekonomických organizáciách ako Medzinárodný 
menový fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Svetová obchodná organizácia, 
Svetová banka, Banka pre medzinárodné platby. Málo rudí máme aj v štruktúrach Európskej komisie a 
Európskej centrálnej banky. 

Práca v Rade je výborný odrazový mostík a kvalifikačný predpoklad úspešnej kariéry v týchto 
inštitúciách. Ako predseda budem v spolupráci s našimi zástupcami pri týchto inštitúciách tlačiť, aby sa 

našli pracovné miesta pre „našich ľudí". 

Rozumiem, že pre kancelára Rady je takýto plán nočnou morou, ale podobne ako v hospodárskej 
politike, aj v tomto musíme pozerať ďalej než za horizont jedného roka. Títo ľudia sa na Slovensko raz 
vrátia. Budú schopnejší a rozhľadenejší. Zamestnanci Rady vďaka tomuto plánu dostanú možnosť 

atraktívneho kariérneho rastu. 

Tri týždne mimo kancelárie 
Starí kozáci a harcovníci kvantifikácie indikátorov dlhodobej udržateľnosti často ohŕňajú nos nad 
kvalitou, úrovňou a štýlom výuky na letných školách, seminároch a kurzoch ponúkaných 
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medzinárodnými inštitúciami. Napriek tomu budem tlačiť na to, aby zamestnanci Rady strávili aspoň 
tri týždne ročne na kurzoch a školeniach. 

Dôvod je prostý- účasť na mimopracovných školeniach nemusí priamo viesť k zlepšeniu okamžitého 
výkonu. Jeho zmyslom je zatriasť so zamestnancom a spôsobom, ako sa pozerá na svet, ekonómiu a 
vlastnú agendu. Osobne mí najlepšie nápady prišli na um počas debát pri pive s holandskými, 
uzbeckými, azerbajdžanskými, dominikánskymi či talianskymi kolegami počas školení a kurzov v 

zahraničí. 

Nástroj, ako pritlačiť zamestnancov, je jednoduchý. Neúčasť na školeniach a kurzoch bude zohľadnená 
vo·výkonnostných odmenách. 

Hodina týždenne pre zamestnancov 
štandardne budem v štvrtok od 16:00 do 17:00 k dispozícii zamestnancov Rady, ktorí so mnou za 
zatvorenými alebo otvorenými dverami budú môcť debatovať o ľubovoľnej veci. 

Nesluha dvoch pánov 
Budem sa usilovať nájsť spôsob, ako vyriešiť konflikt záujmov, ktorý má jeden z členoy Rady 
a predstavuje potenciálne reputačné riziko. Zatiaľ je tento problém prekrytý náklonnosťou médií, ktorí 

na Radu aplikujú to, čo istý politik nazval dvojitým kilometrom. 

čert na Mikuláša 
Počas práce v Prezidentskej kancelárii na mňa pripadla úloha hrať čerta na Mikuláša. Toto poslanie 
som plnil veľmi zodpovedne a profesionálne. Som pripravený pokračovať v tomto údele aj počas svojho · 
pôsobenia v Rade. Deti zamestnancov dostanú nezabudnuteľnú príležitosť byť bité samotným 

predsedom Rady. 

Stážisti - najefektívnejší head-hunting 
Stážisti sú síce otrava, ale je to najlacnejší spôsob na vyhľadávanie budúcich kádrov. Budem sa snažiť, 
aby v Rade vždy pôsobil aspoň jeden stážista. 

Zvýšenie pracovného fondu určeného pre prácu z domu 
Charakter práce v Rade nie je nutne viazaný na vysedávanie v presklenej budove centrálnej banky. Už 
popredný ekonomický historik Joel Mokryr písal, že moderná spoločnosť sa v období priemyselnej 
revolúcie zasekla na polceste. Mokryr tvrdí, že práca by sa postupne mala opäť vracať tam, kde sa od 
nepamäti vykonávala -domov. Keďže s Mokryrom súhlasím, budem v tomto zamestnancom všemožne 

nápomocný. 
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