
Martin Daniš 
, Slovenská republika 

mobil: , e-mail:  

Pracovné skúsenosti. 

1.10.2006 - 20.3.2009 

1.2.2011 - 31.3.2012 

1.9.2011 - 31.3.2012 

1.3.2012- 31.12.2017 

1.1.2018 - 31.5.2018 

1.06.2018 - 22.07.2021 

Životopis 

Projektový manažér 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Zodpovednosť za implementáciu projektov spolufinancovaných zo 
štrukturálnych fondov EÚ - Operačný program Základná infraštruktúra, 
Operačný program Životné prostredie 

Administrátor projektov spolufinancovaných z Operačného programu 
Výskum a Vývoj 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Kamenského v Bratislave 
Zodpovednosť za administráciu projektov spolufinancovaných zo 
štrukturálnych fondov EÚ -Operačný program Výskum a Vývoj 

Špecialista pre verejné obstarávanie - Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave 
Zodpovednosť za proces zadávania zákaziek v zmysle zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní 

Špecialista procesov verejného obstarávania -VO SK, a.s. 
Zodpovednosti: komplexné služby v súvislosti so zadávaním zákaziek 
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní, realizácia tendrov pre klientov zo súkromnej 
sféry, zastupovanie uchádzačov pri konaní o námietkach na Úrade pre 
verejné obstarávanie, príprava ponúk do verejných súťaží pre 
uchádzačov, poradenské/konzultačné služby v oblasti verejného 
obstarávania pre verejných obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov, 
školiteľské, lektorské a publikačné aktivity. 

odborný referent pre verejné obstarávanie, od 5.2.2018 splnomocnený 
na zastupovanie vedúcej Oddelenia financií, investícií a verejného 
obstarávania na vybavovanie agendy verejného obstarávania -
Banskobystrický samosprávny kraj 

vedúci oddelenia verejného obstarávania -Banskobystrický samosprávny 
kraj 
Zodpovednosti: zabezpečovanie procesov verejného obstarávania a 
podporných služieb súvisiacich s verejným obstarávaním pre potreby 
Úradu BBSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a 
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v zmysle príslušných 
právnych predpisov, najmä zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a platných interných normatívnych aktov, tvorba interných 
normatívnych aktov, vedenie tímu odborných referentov pre verejné 
obstarávanie 
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22.07.2021- 31.01.2021 

01.02.2022 - súčasnosť 

vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií -Banskobystrický 
samosprávny kraj 

riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií - Banskobystrický 
samosprávny kraj 

Pracovné skúsenosti mimo trvalého pracovného pomeru. 

1.04.2014 - 31.10.2014 

1.06.2015 - 30.09.2015 

1.10.2015 - 31.12.2015 

2.09.2019 - 31.12.2019 

spätné overovania (audity) postupu zadávania zákaziek 
spolufinancovaných z Operačného programu Výskum a vývoj, 
Ministerstvo školstva SR -dohoda o vykonaní práce 

ex - ante a ex - post kontroly postupu zadávania zákaziek 
spolufinancovaných z Operačného programu Výskum a vývoj, 
Ministerstvo školstva SR -dohoda o pracovnej činnosti 

kontroly postupu zadávania zákaziek pred podpisom zmluvy 
spolufinancovaných z Operačného programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast, Ministerstvo hospodárstva SR - dohoda o vykonaní 
práce 

lektorská činnosť - realizácia S celodenných školení z oblasti verejného 
obstarávania pre zamestnancov krajských a okresných súdov, 
Ministerstvo spravodlivosti SR -dohoda o vykonaní práce 

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí, či spolkov. 

22.05.2018 - súčasnosť 

Vzdelanie. 

5.9. 2001 - 10.5.2006 

člen správnej rady - ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického 
samosprávneho kraja, n.o. 

Univerzita Kamenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, odbor 
geografia - kartografia, špecializácia Regionálna geografia, ochrana 
a plánovanie krajiny, akademický titul magister prírodných vied 

Kľúčové schopnosti a kompetencie. 

Jazykové znalosti: 

Počítačové zručnosti: 

Vlastnosti a schopnosti: 

Životopis 

anglický jazyk -Cl 

balík MS office - pokročilý, e-aukčný systém proEbiz - pokročilý, systém 
na elektronizáciu verejného obstarávania Josephine -pokročilý 

flexibilita, kreativita, samostatnosť, zodpovednosť, odolnosť voči stresu, 
analytické a syntetické myslenie, "can do" prístup, veľmi dobré 
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Záuimy. 

Životopis 

organizačné schopnosti, všeobecný prehľad 

problematika verejného obstarávania a nákupu ako takého, geografia, 
cestovanie, šport, turistika, spoločenský život 
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