
ŽIVOTOPIS 

Ing. Branislav Šarmír 
narodený , 
trvalé bydlisko:  
Tel.: , email:  

Vzdelanie 
1996-2001 

1992-1996 

Fakulta Podnikového Manažmentu, Ekonomická Univerzita v Bratislave 
diplomová práca na tému „Projektový manažment a jeho uplatnenie 
v praxi" 

Obchodná akadémia, Zochova 6/8, Bratislava 
zameranie na ekonomickú oblasť (ekonomika, účtovníctvo, podnikové 
financie, marketing) 
dobrovoľnícka činnosť: redaktor školského časopisu, Vyučovanie 
predmetu Základy podnikania na Základnej škole Jesenského, Bratislava 

Pracovné skúsenosti 
03/2019 -doteraz 

03/2011 -02/2019 

2009-2010 

2007-2008 

2006-2007 

2002-2006 

1997-2001 

obstaráme, s.r.o. 
riaditeľ a konateľ spoločnosti 

poskytovanie komplexných služieb v oblasti verejného obstarávania 
VO SK, a.s. 
predseda predstavenstva 

poskytovanie komplexných služieb v oblasti verejného obstarávania 
EMARK s.r.o. 

obchodný konzultant 
obchodné aktivity, starostlivosť o zákazníkov, rozvoj obchodu spoločnosti 
spoločnosť sa zaoberá poradenstvom v procesnom riadení a v oblasti 
analýzy dát 

UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 
retention manager 

udržiavanie zákazníkov na strategickej a operatívnej úrovni 
vedenie tímu 16 pracovníkov 

IBM Slovensko, spol. s r.o. 
interna! Territory Sales Representative 

starostlivosť o existujúcich zákazníkov, identifikovanie obchodných 
príležitostí u existujúcich aj potenciálnych zákazníkov 

VÚB, a.s. 
pôsobenie na viacerých pozíciách v retailovom bankovníctve 

poradca klienta 
kauč a člen projetkových tímov 
senior sales manager 

EuroTel Bratislava, a.s. 
pôsobenie na viacerých pozíciách v oblasti marketingu a riadenia vzťahov so 
zákazníkmi 

vedúci útvaru proaktívnej komunikácie 
vedúci útvaru retencie 



Iné pracovné skúsenosti 
2018 - 2022 školiteľ „Zadávaní verejných zakázek na Slovensku", Brno a Praha, ČR 
2012 - 2022 školiteľ v oblasti verejného obstarávania, rôzne verejné kurzy a kurzy pre 

2019 

2019 
2019 
2018 

2018 

2017 

2016 

2016 

2016 
2015 

2013-2019 

2015 

2013 
2012 - 2013 
2011 

Jazykové znalosti 
Anglicky 
Nemecky 
Rusky 

Záľuby 

pracovníkov samospráv a štátnych podnikov resp. verejných inštitúcií 
dramaturg a moderátor konferencie o nákupe a verejnom obstarávaní eBF, 
scéna Nový E-Procurement (v anglickom jazyku), Ostrava, Česká republika 
Konferencia Európskej komisie o verejnom obstarávaní, Bukurešť, Rumunsko 
Konferencia Zodpovedné obstarávanie, Praha, ČR 
dramaturg a moderátor konferencie o nákupe a verejnom obstarávaní eBF, 
scéna Evropa, bloky EÚ fondy, Povinná elektronizácia a Zákon vs. sedliacky 
rozum (v slovenskom a anglickom jazyku), Ostrava, Česká republika 
Konferencia Európskej komisie o elektronickom verejnom obstarávaní 
„Digital Transformation of Public Procurement", Lisabon, Portugalsko 
vystúpenie na konferencii eBF v Ostrave, ČR na tému „Nákup osobných 
automobilov metódou nákladov životného cyklu" 
Konferencia Európskej komisie o inovatívnom verejnom obstarávaní, Berlín, 
Nemecko 
Konferencia Európskej komisie o verejnom obstarávaní „Single Market 
Forum", Tallinn, Estónsko 
TA3, relácia Biznis, o Firemnom nákupe 
Národný eAukčný deň -príspevok na tému Prvá NIPPON eAukcia na nákup 
elektrickej energie 
Televízne a rozhlasové stanoviská k problematike verejného obstarávania pre 
redakcie RTVS, TV Markíza, TA3 
Pravda -editoriál na tému „Verejné obstarávanie je ako legislatívna džungľa" 
v prílohe denníka Pravda „Moderné mesto a samospráva" 
Trend -článok v prílohe „E-aukcie" 
Obecné noviny-pravidelné stÍpčeky o verejnom obstarávaní 
Získanie odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie, úrad pre verejné 
obstarávanie 

C2 -plynule slovom aj písmom 
Cl -aktívne slovom aj písmom 
A2 -základy 

hudba, šport (tenis, beh, fitnes), cestovanie, literatúra, film, divadlo 




