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osobný tajomník stáleho tajomníka, Ministerstvo financií
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Financovanie a menová politika, vedúci, Ministerstvo financií
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Politika v oblasti priemyslu a hospodárskej súťaže, vedúci, Ministerstvo
financií
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1981 – 1983
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Podpora EÚ na uskladňovanie energie – informačný dokument z roku 2019










Boj proti dezertifikácii v EÚ: zvládnutie rastúcej hrozby si vyžaduje viac opatrení –
osobitná správa EDA č. 33/2018
Smernica o povodniach: dosiahol sa pokrok pri posudzovaní rizík, je však potrebné
zlepšiť plánovanie a vykonávanie – osobitná správa č. 25/2018
Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy – situačná správa EDA z roku 2017
Programy pomoci EÚ na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve, Bulharsku
a na Slovensku: od roku 2011 sa dosiahol určitý pokrok, ale prichádzajú závažné výzvy –
osobitná správa EDA č. 22/2016
Vynaložiť najmenej každé piate euro z rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy:
na tomto ambicióznom cieli sa pracuje, no hrozí vážne riziko, že nebude splnený –
osobitná správa EDA č. 31/2016
Zlepšenie bezpečnosti dodávok energie prostredníctvom rozvoja vnútorného trhu
s energiou: je potrebné väčšie úsilie – osobitná správa EDA č. 16/2015
Úsilie riešiť problémy s verejným obstarávaním vo výdavkoch EÚ v oblasti súdržnosti by
sa malo zintenzívniť – osobitná správa EDA č. 10/2015
Je EFRR účinný pri financovaní projektov, ktoré priamo podporujú biodiverzitu v súlade
so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020? – osobitná správa č. 12/2014
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