
JÁN DRÁB 
 

Pracovné skúsenosti 
 

Riaditeľ 

06/2021 – doteraz 

Inštitút environmentálnej politiky (Ministerstvo životného prostredia SR) 

Od júna 2021 poverený vykonávaním funkcie riaditeľa, od novembra 2021 

menovaný – personálna stabilizácia inštitútu, riadenie analytikov IEP, 

plánovanie strednodobých i dlhodobých úloh, koordinácia medzinárodných 

projektov IEP. 

 

Analytik 

07/2016 – 06/2021 

Inštitút environmentálnej politiky (Ministerstvo životného prostredia SR) 

 

Od júla 2019 senior analytik – riadenie tímu analytikov pri príprave viacerých 

analýz v oblastiach a participácia na príprave Národného integrovaného 

reformného plánu a nadväzného Plánu obnovy a odolnosti SR; reprezentácia 

MŽP SR na zahraničných fórach. 

Od júla 2016 do júla 2019 – junior analytik a analytik so zameraním na 

odpadového hospodárstvo a lesy; písanie analýz i viacerých kapitol prvej 

environmentálnej stratégie SR za posledných 25 rokov; participácia na 

implementácii opatrení ako zvyšovanie poplatkov za skládkovanie, či 

zavádzanie zálohovania jednorazových nápojových obalov; reprezentácia 

MŽP SR na zahraničných fórach vrátane dvojmesačného vyslania do OECD.  

 

Projektový referent (polovičný úväzok)  

07/2010–08/2015 

Slovenska plavba a prístavy, a.s. 

 

Zastupovanie spoločnosti ako projektového partnera na aktivitách v 

nadnárodnom projekte INWAPO, koordinácia projektových aktivít vnútri 

spoločnosti, hľadanie projektových príležitostí, administratíva v spoločnosti. 

 

Vzdelanie 
  

PhD. (Medzinárodné podnikanie)  

09/2013–08/2016 

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave  

Vyučovanie predmetu Medzinárodný obchod 

 

Ing. (Medzinárodný obchod) 



09/2011–06/2013   

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave  

 

Bc. (Zahraničnoobchodné podnikanie)  

09/2008–06/2011  

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave  

 

Ďalšie vzdelávanie 
 

Data Analysis and Programming in Stata 

07/2019 – 07/2019 

Essex Summer School in Social Science Data Analysis, The University of Essex, 

Colchester (Veľká Británia) 

 

Panel Data Analysis for Comparative Research 

07/2017 – 07/2017 

Essex Summer School in Social Science Data Analysis, The University of Essex, 

Colchester (Veľká Británia) 

 

CEEPUS mobilita  

09/2015–12/2015  

Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi", Shkodra (Albánsko)  

 

Kurz štatistiky a ekonometrie 

10/2014–01/2015  

Infostat 

 

Jazykové znalosti 
 

Slovenský jazyk – materinský 

Anglický jazyk – C1 

Srbský jazyk – B1 

Ruský jazyk – A2 

Francúzsky jazyk – A1 

Albánsky jazyk – základy 

 

Letná škola albánskeho jazyka  

09/2015–09/2015  

Faculty of History and Philology - University of Tirana, Tirana (Albánsko)  

 

Međunarodni naučni skup slavista (Medzinárodné vedecké stretnutie 

slavistov) 

09/2014–09/2014  

Faculty of Philology - University of Belgrade, Belehrad (Srbsko)  



 

Letná škola srbského jazyka a kultúry  

07.2012–07/2012   

Faculty of Philology - University of Belgrade, Belehrad (Srbsko) 

 

Technické znalosti 
 

Microsoft Office – pokročilý 

Stata – základy 

E-Views – základy 

 

Publikácie v rámci Inštitútu environmentálnej 

politiky 
 

Ako pretriediť triedený zber (analýza) 

Inštitút environmentálnej politiky (2020)  

minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/ako-pretriedit-triedeny-zber.html 

 

Koľko stojí divočina (analýza) 

Inštitút environmentálnej politiky (2020)  

https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/kolko-stoji-

divocina.html 

 

Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti (analýza) 

Inštitút environmentálnej politiky (2019)   

minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/praca-ludmi-bez-domova-prinasa-

ovocie-celej-spolocnosti.html 

 

Zelenšie Slovensko: Stratégia  environmentálnej  politiky  Slovenskej  

republiky do roku 2030 (strategický materiál) 

Ministerstvo životného prostredia SR (2019) 

minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/ 

 

Skutočná cena zálohy (analýza) 

Inštitút environmentálnej politiky (2018)  

minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/skutocna-cena-zalohy.html 

 

Ako menej skládkovať (analýza) 

Inštitút environmentálnej politiky (2018) 

minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/ako-menej-skladkovat.html 

 

Making the Slovak republic a more resource efficient economy (policy 

paper) 



OECD (2017) 

oecd.org/environment/waste/Policy-Paper-Making-the-Slovak-Republic-a-more-

resource-efficient-economy.pdf 

 

Tri výzvy životného prostredia na Slovensku (analýza) 

Inštitút environmentálnej politiky (2017)  

minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/tri-vyzvy-slovenskeho-zivotneho-

prostredia.html 

 

Iné vybrané publikácie 
 

Central Bank Credibility in CEE Countries:  Measurement and 

Determinants (working paper) 

Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárskej fakulty, Ekonomická 

univerzita v Bratislave (2020) 

nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/khp/working-papers/dep_wp022.pdf 

 

Critical Junctures of Building Monetary Credibility in Western Balkan 

Countries (vedecký článok) 

EKONÓM (2019) 

ISBN 978-80-225-4619-5 

 

Monetary Transmission in Western Balkan Countries (vedecký článok) 

EKONÓM (2019) 

ISBN 978-80-225-4619-5 

 

Impact of dollarization on channels of monetary policy (vedecký článok) 

EKONÓM (2017) 

ISBN 978-80-225-4362-0 

 

Building credibility in a small-open economy: a case of the Bank of 

Albania (vedecký článok) 

Technical University of Ostrava (2016) 

ISBN 978-80-248-3911-0. 

 

How different monetary rules lead to different performances during the 

crises: the case of the Western Balkan countries (vedecký článok) 

Ekonomika : journal of economic theory and practice and social issues (2015) 

ISSN 0350-137X 


