
CURRICULUM VITAE

Meno Ctibor Košťál

E-mail kostal@governance.sk

Občianstvo Slovenská republika

VZDELANIE A PRÍPRAVA

• od-do 09/2010 - súčasnosť
•  meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie 
Hertie School of Governance, Berlin, Germany

• Hlavné predmety/zameranie 2-ročný program Executive Master of Public Management 
- Manažment a strategické riadenie
- Medzirezortná spolupráca
- Finančné riadenie a rozpočtové pravidlá

• od-do Máj 2010
•  meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie 
PASOS , OSI Think Tank Fund, London, United Kingdom

• Hlavné predmety/zameranie Seminár – komunikačná stratégia think-tankov 
- Modely komunikačnej stratégie 
- Rozvoj komunikačnej stratégie  
- Budovanie komunikačných kanálov s médiami a verejnými 

činiteľmi 

• od - do 02/2010 – 03/2010
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie 
International Visitors’ Leadership Program, Department of State, 
Washington DC, Seattle, Salt Lake City, Cinncinatti, New York City, 
USA 

• Hlavné predmety/zameranie Antikorupčná činnosť amerických mimovládnych organizácií  
- Antikorupčné opatrenia 
- Etický kódex
- Integrita verejných činiteľov 
- Ochrana Whistleblowerov  

• od - do júl 2008
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie
Central European University – Summer University Program, 
Budapešť, Maďarsko

• Hlavné predmety/zameranie Public Integrity Reform – Integrita verejnej správy 
• udelená kvalifikácia Certifikát

• od – do 09/2001 – 06/2008
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie
Filozofická fakulta UK Bratislava

• Hlavné predmety/zameranie Politológia
Diplomová práca na tému Podpora znalostnej ekonomiky v Národnom 
strategickom referenčnom rámci 2007-13

• udelená kvalifikácia Magister
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• od - do máj 2008
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie
Transitions Online a The Centre for Public Policy PROVIDUS , 
Praha, Česká republika

• Hlavné predmety/zameranie Seminár – Využitie interaktívnych technologických nástrojov pre väčšiu 
transparentnosť
- používanie interaktívnych médií na zvýšenie informovanosti 
a mobilizáciu
- nástroje na podporu transparentnosti
- audio/video nástroje pre mimovládne organizácie
- navrhovanie demokratizačných webstránok

• od - do apríl 2006 
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie
European Institute of Public Administration
Maastricht, Holandsko

• Hlavné predmety/zameranie Seminár – Evaluácia a monitoring štrukturálnych fondov EÚ

• od - do apríl 2006 
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie
Universalia
Management and Consultation Firm

• Hlavné predmety/zameranie Úvod do evaluácie programov
• udelená kvalifikácia Certifikát

• od – do jún 2005
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie
How to operate in Brussels – Ako fungovať v Bruseli
Clingendael Institute, Hague, Holandsko

• Hlavné predmety/zameranie - Nova finančná perspektíva 2007-2013
- negociácie
- lobbying
- rétorika

• udelená kvalifikácia Certifikát

• od – do 09/1997 – 06/2001
• meno a typ organizácie 

uskutočňujúcej vzdelávanie
Filozofická fakulta UK, Bratislava

• Hlavné predmety/zameranie Psychológia
Diplomová práca na tému Ľudské vnímanie času

• udelená kvalifikácia Magister

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

• od – do 12/2008 – súčasnosť
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Slovak Governance 
Institute (SGI), Gajova 4, Bratislava

• sektor Občianske združenie
• pozícia výkonný riaditeľ  

• hlavná činnosť Riadenie organizácie
Finančný manažment organizácie
Personálny manažment
Fundraising
Zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi

 



• od – do 02/2007 – súčasnosť
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Slovak Governance 
Institute (SGI), Gajova 4, Bratislava

• sektor Občianske združenie
• pozícia Partner, výskumný pracovník 

• hlavná činnosť Zameranie na témy korupcie, štrukturálnych fondov EÚ a vzdelávania

Projekt – Project Generation Facility (My s Rómami, Rómovia medzi 
nami: bezplatné poradenstvo a príprava projektov pre obce)
Projektový manažér – riadenie projektu. Donor: OSI, marec 2012-
súčasnosť

Projekt – Národný systém integrity spravovania
Hlavný výskumník - analýza jednotlivých pilierov spoločnosti z hľadiska 
ich kapacít integrity a transparentnosti. Súčasťou práce je vedenie tímu 
výskumníkov. Kontrakt s Transparency International Slovensko, február 
– november 2011

Projekt – Testovanie indikátorov politík integrácie
Projektový manažér a výskumník - príprava odporúčaní pre tvorcov 
politík v oblasti zberu indikátorov v danej oblasti. Donor: EIF, marec 
2010 – jún 2011

Projekt – Hodnotenie a monitoring Štrukturálnych fondov EÚ,
Projektový manažér a výskumník – príprava metodológie hodnotenia 
efektívnosti a transparentnosti Štrukturálnych fondov EÚ, donor: LGI-
OSI, február 2010 – august 2011

Projekt – Transparentnosť štrukturálnych fondov a participácia MNO v 
programovom období 2007-2013 – expert a projektový manažér

Projekt – Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a participácia MNO 
v programovom období 2007-13 – so špeciálnym dôrazom na 
schopnosť MNO získať podporu zo štrukturálnych fondov EÚ 
a schopnosť ich monitorovania – expert a projektový manažér  

Analýza – Riziká korupcie v štrukturálnych fondoch v období 2007-2013 
(v spolupráci s Transparency International Slovensko) - expert
Analýza – Financovanie školských zariadení na Slovensku Facilities in 
Slovakia – analytik (časť A – Komparatívna štúdia štyroch OECD krajín)
Projekt – Hlas Slovenska v Bruseli – expert

• od – do 9/2010 to 12/2010 
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

• sektor Konzultantský
• pozícia Expert

• hlavná činnosť Tvorba zadávacích podmienok pre prípravu verejného obstarávania 
týkajúceho sa protikorupčnej stratégie MPSV SR.
- expert  prípravy zadávacích podmienok

• od-do 01/2010 to 05/2010
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Global Integrity, Washington DC, USA

• sektor Výskum

 



• pozícia Vedúci výskumník
• hlavná činnosť Vedúci výskumník – Globálna správa o integrite za rok 2009 v SR – 

výskum integrity a transparentnosti  slovenských inštitúcií za kalendárny 
rok 2009  

• od –do 03/2009 to 12/2009 
• meno a adresa 
zamestnávateľa 

Inštitút verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických štúdií 
Univerzity Komenského v Bratislave 

• sektor Akademický 
• pozícia Projektový manažér, expert 

•  hlavná činnosť Manažment výskumu – projekt Výskum – hlavné  predpoklady úspešnej  
integrácie migrantov v SR, financovaný z Európskeho integračného 
fondu 

• od – do 03/2008 – 10/2008
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Transparency International Romania

• sektor MNO a Štrukturálne fondy EÚ
• pozícia Zahraničný expert

• hlavná činnosť Školenie miestnych MNO v oblasti monitorovania štrukturálnych fondov 
EÚ z hľadiska integrity a transparentnosti

• od – do 09/2007 to 10/2007 
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Ministerstvo vnútra SR

• sektor Konzultantský
• pozícia Expert

• hlavná činnosť Príprava viacročného a ročného programu na integráciu osôb z tretích 
krajín v SR financovaného z Európskeho integračného fondu na roky 
2007-13 
- expert a koordinátor prípravy programu

• od – do 05/2007 
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Transparency International Slovensko

• sektor Samospráva a štrukturálne fondy EÚ
• pozícia Expert

• hlavná činnosť

Samosprávny program – semináre na tému štrukturálnych fondov a 
samosprávy 
- prezentácie počas seminárov určených pre miestnych novinárov, 
politikov, samosprávu, MNO a aktivistov

• od – do 02/2007 
• meno a adresa 
zamestnávateľa

UNDP Croatia

• sektor Consultancy
• pozícia Konzultant

• hlavná činnosť Vzdelávací program, komponent I, 
Coordination between development policy coordination and 
management of Structural Funds

 
• od – do 02 / 2005 až 01/2007

• meno a adresa 
zamestnávateľa

Inštitút sociálnej politiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, Špitálska 4-6, Bratislava 

 



• sektor Štrukturálne fondy – verejný sektor
• pozícia Štátny radca

• hlavná činnosť Príprava nových programových dokumentov na roky 2007 – 2013 
financovaných z ESF

- koordinátor prípravy Operačného programu Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia

- koordinátor prípravy manuálu k operačnému programu
- koordinátor prípravy finančného plánu operačného programu  
- účasť v pracovných skupinách v rámci Partnerstva
- koordinátor prípravy ex-ante hodnotenia operačného programu
- príprava Národného strategického referenčného rámca 2007-

2013

Negociácie nových nariadení v rámci finančnej perspektívy 2007-2013
- účasť na pracovných skupinách Rady zaoberajúcich sa návrhmi 

nariadení upravujúcich štrukturálne fondy
- účasť v medzirezortnej pracovnej skupine zaoberajúcej sa 

návrhmi nariadení upravujúcich štrukturálne fondy

Príprava evaluačného plánu ministerstva

Zastupovanie MPSVR SR a účasť na rokovaniach pracovných skupín 
- Ministerstva pôdohospodárstva SR so zameraním na program 

EAFRD a jeho prioritné osi 3 a 4 LEADER
- Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja so zameraním na 

Regionálny operačný program

• od - do 09/2001 až 06/2004
• meno a adresa 
zamestnávateľa

Základná škola Košická ul., Bratislava

• sektor Verejný sektor
• pozícia Psychológ

• hlavná činnosť - poradenstvo, diagnostika, kariérne poradenstvo 

• od - do 08/2002 až 09/2002; 04/1999 až 05/1999; 08/1998 až 09/1998;
• meno a adresa 
zamestnávateľa

OSCE/ODHR

• sektor Volebná pozorovateľská misia
• pozícia Mediálny analytik

• hlavná činnosť Analýza mediálneho pokrývania 
Preklady do/z anglického jazyka

PUBLIKÁCIE
Košťál, C., et al.: Národný systém integrity spravovania na Slovensku, 
Transparency International Slovensko, Bratislava, 2012.
Králiková, R. ; Košťál. C.: Hlas Slovenska v Bruseli; SGI, Bratislava, 
2007.
Beblavý, M., Košťál, C., Králiková, R., Rončák, I., Suchalová, A.: 
Bezprávny štát a verejná politika, FSEV UK, Bratislava, 2009.
Vašečka, M., Košťál, C.(ed.): Integrácia migrantov – Vieme, čo 
chceme?, FSEV UK, Bratislava, 2009.

 



Kostal, C. (ed.): Guarding Change: Civil Society as Watchdogs of EU 
Funds, SGI, Bratislava, 2008.
Bútora, M., Kollár, M., Mesežnikov, G.: Slovensko 2008: súhrnná 
správa o stave spoločnosti, spoluautor, IVO, Bratislava, 2009
Bútora, M., Kollár, M., Mesežnikov, G.: Slovensko 2009: súhrnná 
správa o stave spoločnosti, spoluautor, IVO, Bratislava, 2010

OSOBNÉ ZRUČNOSTI A 
SCHOPNOSTI

MATERINSKÝ JAZYK Slovenčina

OSTATNÉ JAZYKY

ANGLICKÝ                       ČESKÝ                         NEMECKÝ                 
• čítanie výborný                  výborný                   dobrý

• písanie výborný                  dobrý                       základný
• ústne výborný                  dobrý                       základný

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI Účasť na mládežníckom preventívnom programe (po dobu 4 
rokov)– vedenie skupiny mladých ľudí

TECHNICKÉ ZRUČNOSTI A 
SCHOPNOSTI

Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, Outlook – vlastník 
European Computer Driving License (ECDL) 

Ctibor Košťál

08.06.2012

 


	Slovenčina

