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Na tému budú diskutovať: 

Katarína Staroňová 
FSEV UK 
pôsobí na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK v Bratislave od roku 2005. 

Vyštudovala verejnú správu (public administration) na Graduate School of Public Service, 

New York University, USA. V roku 2003 pôsobila ako výskumníčka vo Woodrow Wilson 

Research Center, Washington, D. C. v USA. V rámci vedecko-výskumných aktivít sa 

špecializuje na proces tvorby verejnej politiky, vrátane transpozičného procesu a hodnotenia vplyvov a ľudské 

zdroje vo verejnom sektore. V tejto kapacite publikovala viaceré odborné články a monografie doma i v zahraničí 

a pôsobí ako konzultantka pre regulatory impact assessment pre Svetovú Banku, OECD, EÚ, UNDP ako i vlády v 

strednej a východnej Európe. 

Matúš Pošvanc 
Združenie podnikateľov Slovenska 
pôsobí od roku 2002 na rôznych projektoch zameraných na reformu riadenia verejnej správy 

na rôznych úrovniach štátnej správy i samosprávy. Má rozsiahle skúsenosti 

s implementáciou projektov spojených s riadením reformy verejných financií s dôrazom na 

strategické plánovanie a rozpočtovanie zamerané na výstupy a výsledky, ako aj s projektmi v oblasti merania 

regulačného zaťaženia podnikateľského sektora. Matúš Pošvanc spolupracuje s viacerými podnikateľskými 

organizáciami (Republiková únia zamestnávateľov, Združenie podnikateľov Slovenska) v oblasti monitoringu 

prijímanej legislatívy a jej dopadov na podnikateľské prostredie. Matúš Pošvanc sa pravidelne vyjadruje do médií 

na Slovensku a v Českej Republike. Je spolu/autorom viacerých publikácií zameraných na reformu riadenia 

verejných financií a v oblastiach školstva, lepšej regulácie a verejného sektora. 

Daniel Trnka 
OECD 
pracuje od roku 2008 ako analytik v Divízi pre regulačnú politiku Organizácie pre ekonomickú 

spoluprácu a rozvoj (OECD). D. Trnka pracuje v oblasti reformy verejnej správy a regulačnú 

reformu už viac ako 14 rokov, a to ako na národnej, tak aj medzinárodnej úrovni. Zastával 

rôzne pozície v českej štátnej správe, naposledy ako riaditeľ odboru reformy regulácie a 

kvality verejnej správy na Ministerstve vnútra ČR. K jeho hlavným odbornostiam patrí zjednodušovanie 

administratívnej záťaže, hodnotenie dopadov regulácie, konzultácie s verejnosťou a implementácia právnych 

predpisov a ich vynútenie. Vyštudoval znalostné riadenie a politológiu na Vysoké škole ekonomické v Prahe. Je 

členom Medzinárodnej asociácie pre legislatívu. V rokoch 2003/2004 absolvoval stáž v Európskej komisii. V 

rámci OECD publikoval alebo sa zúčastnil na publikácii správ ako Cutting Red Tape: Why Is Administrative 

Simplification So Complicated?, Administrative Simplification in Poland, Administrative Simplification in Viet Nam. Je 

spoluautorom materiálu Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie. 

Aleš Pecka 
Úrad vlády ČR 

v súčasnosti pracuje na Úrade vlády ČR, na oddelení pre koordináciu procesu RIA (súčasť 

útvaru ministra vlády a predsedy LRV). Je absolventom politológie na FSV UK a 

postgraduálneho cyklu európskych štúdií na College of Europe (Belgicko). V štátnej správe 

pracuje od r. 2001, problematikou hodnotenia dopadov regulácie sa zaoberá na národnej i 

európskej úrovni, od. 2006 je vymenovaný za člena expertnej skupiny národných expertov 

pre otázky lepšej regulácie pri Európskej komisii. V čase českého predsedníctva v r. 2009 pracoval na Stálom 

zastúpení ČR pri EÚ, kde predsedal pracovnej skupine Rady EÚ, ktorá prerokúva jednotlivé princípy stratégie 

EK pre inteligentnú reguláciu. O problematike hodnotenia vplyvu a obsahu iniciatívy EK pre inteligentnú 

reguláciu prednášal opakovane na úrovni štátnej správy (Inštitút štátnej správy v Prahe), ako aj na 

medzinárodnej úrovni (konferencie OECD). Organizačne i obsahovo sa podieľal na preškolení niekoľkých 

desiatok členov predsedníckeho tímu k otázkam využitia hodnotenia vplyvu v Rade EÚ. 



 

 

Zuzana Rusňáková  

Úrad vlády ČR 
pracuje na Úrade vlády ČR ako vedúca oddelenia pre koordináciu procesu hodnotenia 

dopadov regulácie (súčasť kabinetu ministra a predsedu Legislatívnej rady vlády). Je 

absolventkou Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe v odbore verejná politika. V 

štátnej správe pracuje od roku 2000 a od roku 2005 sa zaoberá problematikou hodnotenia 

dopadov regulácie hlavne na národnej úrovni. Je autorkou Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace, ktoré boli schválené českou vládou v roku 2007 a následne v roku 2011 boli novelizované. V 

priebehu tohto obdobia sa zúčastňovala na tvorbe vzdelávacieho kurzu k hodnoteniu dopadov regulácie pre 

úradníkov ústredných správnych orgánov a v rámci tohto kurzu tiež prednášala. Okrem toho sa aktívne 

zúčastnila niekoľkých seminárov a je absolventkou vybraných kurzov k problematike hodnotenia dopadov 

regulácie v ČR i v zahraničí. V súčasnosti je riaditeľkou projektu, ktorého cieľom je vytvorenie webového portálu 

a e-learningového kurzu k problematike hodnotenia dopadov regulácie pre ústrednú štátnu správu a zúčastňuje 

sa na vypracovaní analýzy efektívnosti nastavenia procesu hodnotenia dopadov regulácie v ČR, ktorá bude v 

auguste 2013 predložená vláde ČR. 

Juraj Alexander 
Úrad vlády ČR 
vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne a v štúdiu pokračoval na Fordham 

University Law School v New Yorku (2009). Od roku 2007 je advokátom v advokátskej 

kancelárii Dentons (predtým Salans) v Prahe, kde sa venuje obchodnému a insolvenčnému 

právu. Popri právnej praxi je členom pracovnej skupiny pre hodnotenie dopadov regulácie 

legislatívnej rady vlády ČR. Od 2010 do 2013 bol externým lektorom na Inštitúte 

ekonomických štúdií Fakulty sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe, kde vyučoval voliteľný predmet 

týkajúci sa ekonomickej analýzy práva s dôrazom na administratívnu reguláciu. Publikoval viacero odborných 

článkov, najmä v oblasti insolvenčného práva. 

Veronika Surýnková 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
je vedúca oddelenia znižovania záťaže podnikateľov na Ministerstve průmyslu a obchodu 

ČR. V roku 2007 ukončila vysokoškolské štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, na 

Národohospodárskej fakulte. Popri štúdiu pracovala v oblasti krízového manažmentu pre 

fyzické osoby a následne absolvovala krátkodobú prax v bankovom sektore. Od ukončenia 

štúdia pôsobí na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na odbore podnikateľského 

prostredia. Agendou znižovania administratívnej záťaže podnikateľov sa zaoberá od roku 2009. 

Peter Ondrejka 
Ministerstvo hospodárstva SR 
je absolvent Slovenskej technickej univerzity (1979). Zamestnancom Ministerstva 

hospodárstva SR je od roku 1990. Počas tohto obdobia pracoval vo viacerých riadiacich 

funkciách (riaditeľ odboru hospodárskej politiky, odboru podnikateľského prostredia a 

generálny riaditeľ sekcie stratégie). V rokoch 2002-2004 bol vedúcim negociačnej skupiny č. 15 

Priemyselná politika.   Ako riaditeľ odboru podnikateľského prostredia koordinoval v roku 

2007 vypracovanie Akčného plánu znižovania administratívneho zaťaženia v SR. V súčasnosti je riaditeľom 

odboru hospodárskych analýz na MH SR, ktorý zastrešuje agendu lepšej regulácie. 

 

 


