Životopis

Ing. Pavol Kubala, PhD.
člen predstavenstva a riaditeľ ekonomického úseku

PRAX
1/2016 - súčasnosť

Dopravný podnik Bratislava, a.s., Bratislava
člen predstavenstva a riaditeľ ekonomického úseku

7/2012 - 12/2015

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica
zástupca generálneho riaditeľa

4/2011 – 6/2012

Slovenská agentúra pre cestovný ruch
zástupca generálneho riaditeľa - podporné programy

2009 - 2011

Ministerstvo hospodárstva SR
externý poradca ministerstva - finančný inžiniering
člen Investičnej rady SZRF, s.r.o. v rámci iniciatívy JEREMIE
člen Pracovnej skupiny JEREMIE - poradný orgán ministra
člen nadnárodnej pracovnej skupiny JEREMIE, Brusel
pozorovateľ interného a dozorného a monitorovacieho výboru - poradný orgán ministra
pozorovateľ riadiacej komisie pre programy interregionálnej spolupráce - poradný orgán ministra

2007 - 2011

Žilinská univerzita, Žilina, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
externý doktorand - PhD./akademická činnosť - vedecký pracovník
téma: Finančná pomoc - Alternatíva externého financovania malých a stredných podnikov

2006 - 2007

Úrad vlády SR
riaditeľ odboru koordinácie a riadenia EÚ fondov
člen Správnej rady EBRD Thessaloniki - zástupca podpredsedu vlády SR
predseda hodnotiacej komisie v rámci Finančných mechanizmov EHP a Nórskeho kráľovstva pre
jednotlivé prioritné osi: (Ochrana životného prostredia, Podpora trvalo-udržateľného rozvoja - cestovný
ruch, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva, Rozvoj ľudských zdrojov, Zdravie a starostlivosť o
deti, Výskum, Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva, Regionálna politika a
cezhraničné aktivity, Technická pomoc súvisiaca s implementáciou acquis communautaire)
zástupca podpredsedu vlády SR v Národných monitorovacích výboroch pre Finančné mechanizmy
EHP a Nórskeho kráľovstva,
výkonný národný koordinátor zahraničnej pomoci (Phare, bilaterálna a multilaterálna zahraničná
pomoc, agenda twinningových projektov a komunitárnych programov)
zástupca podpredsedu vlády SR v rámci medzivládnych komisií a výborov na kontrolu
a monitorovanie EÚ fondov, Európska komisia, Brusel
zástupca podpredsedu vlády SR v rámci riadiacej komisie pre Phare programy, twinningy,
komunitárne programy, Finančné mechanizmy EHP a Nórske kráľovstvo
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pozorovateľ v rámci Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ, MH SR
pozorovateľ v rámci pracovných skupín a výborov v rámci Implementačných agentúr (SIEA a za
oblasť cestovného ruchu - NARMSP)

2005 - 2006

ČSOB, a.s.
riaditeľ pobočky banky

2000 - 2005

CAC Leasing Slovakia, a. s.
riaditeľ pobočky a prokurista, riadenie pobočiek v Žiline a v Banskej Bystrici

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
2007 - 2011

Žilinská univerzita, Žilina, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, udelený titul PhD.

2002 - 2006

Žilinská univerzita, Žilina, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, udelený titul Ing.

1997 - 2002

Technická univerzita, Košice, Fakulta ekonomiky
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

2002 - 2005

The Open University, Milton Keynes, UK
MBA štúdium

1999 - 2002

The London School of English, Londýn, UK
certifikát

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenský

Ďalšie jazyky

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

anglický

C2

C2

C2

C2

C2

ruský

C2

C2

C2

C2

C2

nemecký

B2

B2

B2

B2

B2

C2

C2

C2

C2

C2

český

Úrovne: A1/A2: Používateľ základov jazyka - B1/B2: Samostatný používateľ - C1/C2 Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky
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Počítačové zručnosti

Vodičský preukaz

Záľuby

Windows, Microsoft Office, Adobe Page-Maker, internet (e-mail, www), FrontPage, Microsoft Access

skupina A, B, C, E, T

jazdectvo, kynológia, lyžovanie, plávanie, divadlo, cestovanie, čítanie kníh
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