Ing. Zuzana Baranovičová
Aktuálne vediem analytický útvar ministerstva školstva, predtým som sa venovala implementácii
hodnoty za peniaze v oblasti vzdelávania a sociálnych vecí. Rada by som využila príležitosť zrealizovať
budúcu víziu fungovania inštitútu, ktorá by mala prispieť k lepším výsledkom v školstve.

Zručnosti



Riadiace schopnosti so zameraním na
motiváciu pracovníkov
Silná orientácia na riešenie problémov




Zameranie na výsledky
Schopnosť pracovať pod tlakom

Skúsenosti
OD 12/20201

Generálna riaditeľka /Inštitút vzdelávacej politiky, MŠVVaŠ SR
Vedenie teamu analytikov Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) pri podpore tvorby stratégie
a implementačných odporúčaní pre oblasť vzdelávania. Riadenie prípravy kľúčových reformných
opatrení Plánu obnovy v oblasti vzdelávania vrátane koordinácie pracovných skupín. Riadenie projektu
budovania a rozvoja analytických kapacít v rezorte školstva. Koordinovanie tvorby analýz, prognóz či
skvalitňovania údajov pre analytické výstupy. Organizovanie prípravy ad hoc analytických podkladov
na základe aktuálnych potrieb rezortu, ministra. Príprava a riadenie ročného plánu aktivít IVP. Vedenie
spolupráce IVP s ostatnými útvarmi ministerstva ako aj analytickými jednotkami iných ministerstiev.
OD 02/2020 DO 06/2020

Riaditeľka (poverená zastupovaním) /Úrad vlády SR, Implementačná
jednotka
Vedenie teamu analytikov Implementačnej jednotky (IJ) vykonávajúcich monitoring a analýzy plnenia
opatrení hodnoty za peniaze v rámci 7 ministerstiev. Koordinácia analytických úloh súvisiacich
s mzdovými a organizačnými auditmi štátnych podnikov. Organizácia prípravy ad hoc podkladov pre
predsedu vlády SR. Vedenie rokovaní s partnermi jednotlivých ministerstiev a iných orgánov štátnej
správy. Koordinácia spolupráce IJ s analytickými jednotkami iných ministerstiev pri príprave opatrení
revízií výdavkov. Komunikácia IJ voči externým stranám a médiám.
Výsledky IJ zverejnené na https://www.vlada.gov.sk//implementacna-jednotka/.
OD 10/2017 DO 01/2020

Senior analytik/Úrad vlády SR/Úrad podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu, Implementačná jednotka
Sledovanie a hodnotenie plnenia opatrení projektu hodnota za peniaze, špeciálne zameranie na oblasť
školstva a sociálnych vecí. Príprava analytických materiálov, sledovanie a vyhodnocovanie prijatých
legislatívnych zmien v týchto oblastiach. Pravidelná komunikácia a analýza problémov s jednotlivými
zástupcami ministerstiev. Prezentácia výsledkov Implementačnej jednotky na odborných workshopoch
a konferenciách. Príprava podkladov pre predsedu vlády SR v oblasti školstva a sociálnych vecí.
Vedenie a organizácia aktivít stážistov na Implementačnej jednotke.
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Poverená riadením IVP od 07/2020

OD 09/2016 DO 08/2017

Plánovač výroby/Philip Morris Slovakia, s.r.o.
Monitoring, manažment zásob za účelom zabezpečenia optimálnej dostupnosti produktov. Príprava
a realizácia rôznych cenových stratégií. Spolupráca pri uvádzaní a vývoji nových produktov na trh.
OD 08/2013 DO 08/2016

Finančný analytik/Philip Morris Slovakia, s.r.o.
Príprava a koordinácia štatutárnych výkazov spoločnosti. Manažment zásob a oblasti CAPEX.
Pracovný pobyt v Prahe (2013-2014) : príprava finančných správ predstavenstva PM ČR a.s..
Vypracovanie prezentácie spoločnosti na Valnú hromadu vrátane potenciálnych Q&A zo strany
akcionárov. Manažment pracovného kapitálu spoločnosti (riadenie procesu predzásobenia).
OD 09/2011 DO 07/2013

Analytik peňažných operácií/Philip Morris Slovakia, s.r.o.
Manažment plánovania súvahových položiek, cash flow, kreditný manažment zákazníkov. Aktivity
súvisiace s bankovými operáciami.
OD 02/2008 DO 06/2009

Analytik oddelenia obchodnej stratégie/Philip Morris Slovakia,
s.r.o.

Vzdelanie
06/2004

Ekonomická univerzita/ Bratislava
Národohospodárska fakulta
Študijný odbor : verejná správa a regionálny rozvoj
06/1999

Gymnázium/ Banská Štiavnica
Iné vzdelávacie aktivity : Hodnotenie a monitorovanie programov štrukturálnych a kohéznych fondov
EÚ, 2014 - 2020 a 2021 - 2027 (Česká republika, rok 2019), Adaptive Management - Monitoring and
Evaluation (letný vzdelávací program, Taliansko, 2018)

Jazykové znalosti
Anglický jazyk – pokročilá úroveň
Nemecký jazyk – stredne pokročilá úroveň

Počítačové a iné znalosti
MS Office (Word, Excel, Power Point) – pokročilá úroveň
Internet (e-mail, www) – pokročilá úroveň
Držiteľ vodičského preukazu skupiny B – aktívny vodič, najazdených približne 80 000 km
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Aktivity
Voľný čas venujem prioritne svojej rodine, s ktorou sa snažíme veľa športovať. Individuálne sa
venujem joge, kváskovaniu a rada si prečítam dobrú knihu.
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