
Kamil Boros 

Dátum narodenia: 10/08/1984  Národnosť: Slovenská  Rod Muž  (+421) 949460627  kboros855@gmail.com  

Bratislavska 33, 90201, Pezinok, Slovensko  

01/02/2020 – SÚČASNÉ ZAMESTNANIE – Bratislava, Slovensko 
POVERENÝ RIADENÍM ANALYTICKEJ JEDNOTKY – MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 

Reštart nefunkčnej analytickej jednotky:
vytvorenie nového analytického tímu (aktuálne 3 analytici)
zabezpečenie hardwaru a softwaru potrebného pre dátovú analýzu
audit analytických požiadaviek ministerstva
dátový audit ministerstva

Činnosti analytickej jednotky od môjho nástupu:
vykonávanie analytického servisu pre potreby ministerstva
príprava podkladov pre strategické dokumenty ministerstva (stratégia surovinovej politiky, koncepcia vonkajších
ekonomických vzťahov)
rozpracované metodiky pre hodnotenie výdavkov ministerstva (prioritizácia investícií, CBA metodika pre
priemyselné parky)
vytvorenie modelu pre identifikáciu rizikových žiadateľov dotácií na kompenzáciu nájmov
rozpracované analýzy nového modelu banských úhrad a hodnotenia objednávok analýz Slovak business agency

2019 – SÚČASNÉ ZAMESTNANIE – Bratislava, Slovensko 
RIADITEĽ PRE MÉDIÁ A KOMUNIKÁCIU – CFA SOCIETY SLOVAKIA (NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA) 

Hlavné aktivity:
promovanie hodnôt a značky CFA Society v miestnych médiách
vytváranie indexu ekonomického sentimentu

Hlavné ciele CFA Society Slovakia:
vytvorenie fóra pre vzdelanie, informácie a komunikáciu pre finančných profesionálov
promovanie vysokých etických a profesionálnych štandardov na finančných trhoch
zvyšovanie povedomia o investičnej profesii a CFA Society

01/09/2018 – 31/01/2021 – Bratislava, Slovensko 
SENIOR ANALYTIK ŠTÁTNYCH RATINGOV – ACRA EUROPE 

Ratingové analýzy:
portfólio 7 štátov a 2 medzinárodných finančných inštitúcií ako hlavný analytik
člen ratingových výborov pre vyše desať štátov a municipalít

Príprava ratingových metodík pre celú skupinu ACRA:
dve metodiky pre štátne ratingy 
metodika pre posudzovanie vzťahu medzi štátmi a štátnymi podnikmi 

Ďalšie činnosti:
príprava analytických reportov (vzťah medzi fiškálnymi pravidlami a fiškálnou zodpovednosťou)
prognostické modely (vývoj HDP pre všetky štáty sveta)

01/08/2008 – 28/02/2019 – Bratislava, Slovensko 
ANALYTIK – XTB 

Analytická činnosť v oblasti:
globálnej makroekonomiky
finančných trhov
centrálnych bánk

Komunikácia s médiami:
rozhovory v TV
komentáre pre printové/webové médiá
odborné stanoviská pre médiá
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01/11/2007 – 30/06/2008 – Bratislava, Slovensko 
JUNIOR KONZULTANT – ACCENTURE 

Projekt analýzy požiadaviek a návrhu riešenia pre nový CRM systém pre spoločnosť Kabel Deutschland (Mníchov,
Nemecko)

analýza požiadaviek
procesná architektúra
systémová integrácia

2009 – 2012 
CHARTERED FINANCIAL ANALYST – CFA Institute 

Trojročný študijný program pre finančných profesionálov zameraných na:
kvantitatívne analytické metódy
makroekonomicku analýzu
analytické medzinárodné účtovníctvo
podnikovú analýza
analýzu finančných nástrojov (akcie, dlhopisy, alternatívne investície)
portfólio manažment

https://www.cfainstitute.org/  

2002 – 2007 
MSC./ING. (DVOJITÝ DIPLOM) V ODBORE MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT – Martin-Luther Universität
Halle-Wittenberg (Nemecko)/Ekonomická univerzita v Bratislave 

Zahraničné štipendiá:
Europa Universität Frankfurt (Oder) - letný semester 2006
Wirtschafstuniveristät Wien . zimný semester 2005/2006

Materinský(-é) jazyk(y):: SLOVENČINA 

Ďalší jazyk: 

POROZUMENIE HOVORENIE PÍSOMNÝ PREJAV

Počúvanie Čítanie Samostatný ústny
prejav Ústna interakcia

ANGLIČTINA C1 C1 C1 C1 C1

NEMČINA C1 C1 C1 C1 C1

Úrovne: A1 a A2: Základný používateľ; B1 a B2: Samostatný používateľ; C1 a C2: Skúsený používateľ

Microsoft Excel  Ekonomické modelovanie 

Analytické zručnosti

Dátová analýza  Makroekonomická analýza  Investičná analýza 

Komunikačné zručnosti

Vystupovanie v TV  Písanie analýz a komentárov 

◦ 
◦ 
◦ 

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI 

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI 

https://www.cfainstitute.org/
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