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07 /2020 - doteraz Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
• vedúci oddelenia verejného obstarávania 

riadenie oddelenia VO 

05/2018 - 7 /2020 Úrad pre verejné obstarávanie 
• odbor dohľadu 

vykonávanie a zabezpečenie vykonávania konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, kontrolnej, 
inšpekčnej a dozornej činnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní; 
špecializácia na verejné súťaže v oblasti IT, dopravy a stavebných prác; 

05/2016 - 05/2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
• odbor právny/ odbor legislatívy a aproximácie práva 

zastupovanie SR a ministerstva pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy občianskoprávnych, 
obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a správnych veciach; 
člen komisií v oblasti procesov verejného obstarávania, spolupráca pri príprave súťažných podkladov 
verejných súťaží; 

02/2016 - doteraz CORPORATE ADVISORY GROUP, s.r.o. 
• spoločník spoločnosti 

poskytovanie podnikateľského poradenstva v oblasti korporátneho práva 

05/2014 - 05/2016 Boľoš & Partners s.r.o., advokátska kancelária 
• senior právnik a advokátsky koncipient 

špecializácia na občianske právo, obchodné a korporátne právo, právo nehnuteľností; 
podieľanie sa na projektoch v rámci konkurzov a reštrukturalizácií spoločností v SR a pri developerských 
projektoch a pri predkladaní ponúk vo verejných súťažiach 

10/2013 - 01/2014 GHS Legal, s.r.o., advokátska kancelária 
• advokátsky koncipient 

špecializácia na občianske, obchodné, korporátne a právo nehnuteľností; 

09/2000 - 01/2008 Adam.čík a partneri, s.r.o., advokátska kancelária 
• právny asistent advokáta 

- príprava a spracovanie zmlúv, návrhov, právnych analýz, žalôb, vyjadrení a iných právnych dokumentov; 

Vzdelanie 
Dosiahnuté vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa 
2012 Vysoká škola v Sládkovičove, Právnická fakulta Janka Jesenského, Sládkovičovo 
(Odbor: Občianske právo; Získaná kvalifikácia: JUDr.) 
2010 Univerzita Komenského, Právnicka fakulta, Bratislava 
(Odbor: Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo; Získaná kvalifikácia: Mgr.) 

Kurzy a školenia 
2013 University ofNottingham, School ofLaw, Nottingham, the United Kingdom 

• Odbor: Intemational Human Rights Law 
• LL.Mkurzy 

2012 University ofNottingham, Centre for English Language Education, Nottingham, the United Kingdom 
• Acadernic training course/ IELTS 

Znalosti a schopnosti 
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Nemecký jazyk - základy 




