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Súčasné pracovné pozície
jún 2002 – súčasnosť

SZČO, držiteľ živnostenského listu (predmety činností: ekonomické
analýzy a prognózy, ekonomické poradenstvo, organizovanie kurzov,
seminárov a školení a ďalšie)

marec 2011 – súčasnosť

riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

február 2002 – súčasnosť

makroekonóm KI, hlavné odborné zameranie: princípy ekonómie,
peniaze a menový systém, euro a iné ekonomické aspekty Európskej
únie, verejné financie, fiškálna a menová politika, financovanie sociálnej
sféry

február 2006 – súčasnosť

externý lektor predmetu Základy ekonómie na Pedagogickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave

apríl 2016 – súčasnosť

asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

november 2010 – súčasnosť

Slovak Senior Fellow britského think tanku Cobden Centre

Hlavné odborné skúsenosti
jún 2005 - súčasnosť

koordinátor projektu KI „Conservative Economic Quarterly Series“
(CEQLS), cyklu prednášok renomovaných zahraničných hostí
o ekonómii na Slovensku (oceneného v roku 2009 Templeton Freedom
Award v kategórii Hodnoty a morálka)

január 2007 – súčasnosť

koordinátor a lektor ročných cyklov seminárov o ekonómii
a ekonomickom myslení v rámci vzdelávacieho programu KI „Akadémia
klasickej ekonómie“ (AKE)

september 2017 – súčasnosť

vedúci projektu „Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte“

2001 – súčasnosť

prednášajúci na konferenciách a iných podujatiach na Slovensku
a v zahraničí (napríklad v Prahe, v Londýne, vo Viedni a v Trondheime)

2012 – 2013

autor štúdie a knihy Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej
integrácie (2012; 2013)

2003 – 2011

člen hodnotiacej skupiny projektu INEKO „Hodnotenie ekonomických
a sociálnych opatrení“

2006 - 2011

člen hodnotiacich komisií ekonomických projektov viacerých nadácií

február 2004 – jún 2010

externý lektor predmetu Ekonómia na Fakulte managementu Univerzity
Komenského v Bratislave

január – máj 2010

koordinátor a odborný garant projektu KI „Programové vyhlásenie
reformnej vlády“

apríl 2006 – jún 2007

externý lektor predmetu Makroekonómia na Vysokej škole manažmentu
/ City University of Seattle v Bratislave
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apríl 2006 – apríl 2007

spolueditor knihy Na obranu slobodného trhu / In Defense of the Free
Market (2007) a zodpovedný za odbornú korektúru prekladov textov
knihy z anglického do slovenského jazyka

august 2005 – marec 2006

koordinátor projektu KI „Návrh sociálnej reformy na Slovensku“

január 2003 – december 2005

externý konzultant Svetovej banky a Ministerstva zdravotníctva SR
v projekte Long-term Care in Slovakia

február - marec 2005

realizátor výskumu sociálnych reforiem so zameraním na riešenie
dlhodobej nezamestnanosti vo vybraných štátoch USA (New York,
Wisconsin, Colorado)

marec 2003 – júl 2004

editor rubriky týždenníka Domino fórum „Konzervatívny pohľad“

august 2001 - september 2003

spolueditor knihy Slovensko na ceste do neznáma (2003)

jún - december 2002

koordinátor projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
„Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie“

február 2001 –január 2002

analytik a bankový špecialista na oddelení menových analýz Národnej
banky Slovenska

február 1998 – január 2001

zástupca Slovenska v rámci „Pilot project of Eurostat on general
government finance in candidate countries, focused on maastricht
convergence criteria for public finance“ – prezentácie a diskusie
v Luxemburgu, Ľubľane, Brašove a v Bratislave

apríl 1997 – január 2001

analytik a odborný referent v oblasti analýz a metodiky vykazovania
verejných financií na Ministerstve financií SR

júl 1996 – apríl 1997

odborný referent na oddelení makroekonomických analýz Úradu pre
stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR

Vzdelanie
1996 - 2002

absolvent doktorandského štúdia (titul: PhD.) - Ekonomická univerzita
v Bratislave, Národohospodárska fakulta, vedný odbor Ekonomická
teória

1991 - 1996

absolvent vysokoškolského štúdia (titul: Ing.) - Ekonomická univerzita
v Bratislave, Národohospodárska fakulta, odbor Národohospodárska
teória a politika

november - december 1999

absolvent Course on Macroeconomic Analysis and Policy, Joint Vienna
Institute Medzinárodného menového fondu vo Viedni

Jazykové znalosti

anglicky – aktívne, rusky pasívne

Publikačná činnosť
Publikácie a štúdie


Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika,
Bratislava 2018 [hlavný autor a odborný garant]



Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne, New Direction – The Foundation for
European Reform, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava 2014 [autor].



Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie, TRIM s&p, Bratislava 2013 [autor].



Výdavková diéta pre verejné financie: ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov,
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava 2012 [editor, odborný garant a spoluautor].



Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste
k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava
2010 [odborný garant, editor a spoluautor].
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Úspory a zdroje verejných financií, INESS, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Nadácia F. A.
Hayeka. Bratislava 2007 [spoluautor].



Na obranu slobodného trhu / In Defense of the Free Market. Vydavateľstvo Michala Vaška. Prešov,
2007 [spolueditor].



Kritériá ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika,
Bratislava, február 2007 [autor].



Návrh sociálnej reformy na Slovensku, Stála konferencia Občianského inštitútu, Bratislava 2005 /
Draft of Welfare Reform in Slovakia, Conservative Institute of M.R. Štefánik, Bratislava 2006
[odborný garant a spoluautor].



Model of Long-term Care for the Slovak Republic based on the Integration of the Health Care and
Social Care, Ministry of Health of the Slovak Republic, Bratislava 2004 [spoluautor].



Slovensko na ceste do neznáma, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2003 [spolueditor
a spoluautor].



Ekonomické dopady vstupu Slovenska do EÚ. Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika. Bratislava,
2002 [odborný garant a spoluautor].



Analýza dôchodkového systému na Slovensku. M.E.S.A. 10. Bratislava, 2002 [spoluautor].



Po štyroch rokoch. Analýza plnenia predvolebných sľubov v rokov 1998 – 2002 v ekonomickej
a sociálnej oblasti. Nadácia F.A. Hayeka. Bratislava, 2002 [spoluautor].

Vybrané príspevky v publikáciách, štúdiách a iných dokumentoch a články v časopisoch


„Euro: nástroj alebo brzda prosperity?“, In: Sloboda, D. (ed.), 10 rokov v EÚ. A čo ďalej?,
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava 2014 [autor kapitoly publikácie]



„Slovensko v eurozóne. Memento pre Česko a iných uchádzačov v eurozóne" [autor kapitoly
publikácie], In: Krutílek, O. (ed.): Euro v Česku. Ano, či ne?, Studio Arx, Brno 2013.



„Verejné financie“, „Trhové hospodárstvo a podnikateľské prostredie“, „Sociálny systém“,
[spoluautor kapitol], In: Gonda, P. (ed.): Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre
zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu, Bratislava 2010.



„Ekonomické a etické základy slobodnej spoločnosti: Východiská manažérskej etiky“ [autor
kapitoly]. In: Platková, G. a kol.: Etika v manažmente. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
Prešov 2008.



„Problémy európskej menovej integrácie (nielen) pre Slovensko“ [autor kapitoly], In: Úloha práva
v procese menovej sukcesie (zborník príspevkov z medzinárodnej EUROkonferencie, Právnická
fakulta UK v Bratislave, 4.- 6. marec 2008). ELSA. Bratislava 2008.



„Stručná charakteristika systému financovania [spoluautor kapitoly], In: Humajová, Z. (ed.):
Reforma školstva v spoločenskom kontexte, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Bratislava
2008.



„Financing Mental Health Care“ [co-author of the chapter], In: Scheffler, R.M. – Potůček, M. (eds.):
Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republics, 1989 to Present, Charles
University in Prague, Prague 2008.



„Classical Liberal View on European Economic Integration“ [autor], European Journal May-June
2007, s. 24-27.



„Europreteky“ a „europasce“ (nielen) pre Slovensko“ [autor kapitoly], In: Pečinková, I. (ed.): Euro
vs. koruna. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno, 2007.



„Verejné financie“ [autor kapitoly], In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Súhrnná správa o stave
spoločnosti. Slovensko 2004. Inštitút pre verejné otázky. Bratislava, 2004.



„Sociálna politika“ [súpôiautor kapitoly], In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Súhrnná správa o
stave spoločnosti, Slovensko 2004. Inštitút pre verejné otázky. Bratislava, 2004.



„Porovnanie financovania dlhodobej starostlivosti vo vybraných krajinách OECD a na Slovensku“ /
Comparison of Financing of Long-term Care in Selected OECD Countries and Slovakia“ [autor]. In:
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Porovnanie dlhodobej starostlivosti v krajinách OECD a na Slovensku / Comparison of Longterm Care in OECD Countries and Slovakia. Ministerstvo zdravotníctva SR. Bratislava, 2004.


„Finančná udržateľnosť systému starostlivosti o duševné zdravie“ [spoluautor], In: Nawka, P. a kol.:
Transformácia na integrovaný systém starostlivosti o duševné zdravie. Integra, Michalovce 2004.



„Financovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku“ / „Financing of Social and Long-term care in
Slovakia“ [autor], In: Analýza súčasného stavu dlhodobej starostlivosti na Slovensku / Analysis of
Actual Long-term care in Slovakia. Ministerstvo zdravotníctva SR. Bratislava, 2004.



„Fungovanie trhu a regulačné pôsobenie vlády“ [autor kapitoly], In: Gál, F.- Gonda, P.- Kollár, M. –
Mesežnikov, Timoracký, M. – Zajac, P. (eds.): Slovensko na ceste do neznáma. Inštitút pre verejné
otázky, Bratislava, 2003.



„Súhrnná ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť“ [autor kapitoly], In: Gál, F.- Gonda, P.Kollár, M. – Mesežnikov, G. - Timoracký, M. – Zajac, P. (eds): Slovensko na ceste do neznáma.
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava. 2003.



„Verejné financie“ [autor kapitoly] In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Súhrnná správa o stave
spoločnosti. Slovensko 2003. Inštitút pre verejné otázky. Bratislava. 2003.



„Sociálna politika“ [spoluautor kapitoly], In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Súhrnná správa o
stave spoločnosti. Slovensko 2003. Inštitút pre verejné otázky. Bratislava. 2003.



„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR“ [spoluautor], In: Predsavzatia a skutočnosť.
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava. 2002.



„Ekonomické dopady vstupu Slovenska do EÚ“ [autor], In: Európska únia – pohľad zo Slovenska.
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Bratislava, 2002.



„Ekonomika Slovenska v transformácii“ [spoluautor], Konzervatívne pohľady jar - leto 2002,
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Bratislava, 2002.
„Systémové deformácie vo financovaní sociálnej sféry na Slovensku“ [autor], Konzervatívne
pohľady jar –leto 2001, Konzervatívny Inštitút M.R. Štefánika. Bratislava, 2001.
„Ministerstvo financií SR“ [autor], In: Predsavzatia a skutočnosť, Inštitút pre verejné otázky,
Bratislava, 2002.





„Dôchodková reforma.“ [spoluautor kapitoly], In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Súhrnná
správa o stave spoločnosti. Slovensko 2001, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2001.



„Vývoj verejných financií“ [autor kapitoly], In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Súhrnná správa
o stave spoločnosti. Slovensko 2001, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2001.

 „Využitie modelu IS-LM (IS-LM-PB) v podmienkach ekonomiky SR.“ (Applying the IS-LM (IS-LMPB) Model under Conditions of the SR Economy) [spoluautor], Biatec 3/2001, NBS, Bratislava
2001.
 „Public PAYG Pension System in the Slovak Republic“ [autor], Slovak Monthly Report April 2001,
M.E.S.A. 10, Bratislava 2001.


„Predpoklady analýz verejných financií v SR“ [autor], Biatec 5/2000, NBS, Bratislava 2000.

Iné aktivity


iné články, komentáre, rozhovory a texty, uverejnené v médiách



odborné korektúry prekladov, napríklad odborná korektúra slovenského vydania knihy J.H. Sota
Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie (2012)



diskusie v televíziách a iných elektronických médiách (STV, TA3, TV Lux, Slovenský rozhlas,.. )



založenie a koordinovanie neformálneho
ekonomický klub“ (2008 - 2011)



recenzie štúdií, kapitol v monografiách a oponentské posudky diplomových a dizertačných prác a
iných výskumných a študentských prác.

diskusného

Bratislava, 11.6.2018

ekonomického

klubu

„Bratislavský

Peter Gonda
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