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PRACOVNE SKUSENOSTI 

15/11/2020 - SÚČASNÉ ZAMESTNANIE - Bratislava, Slovensko 

Hlavný štátny radca - odborný pracovník pre verejné 
obstarávanie 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

0 koordinovanie a realizovanie mimoriadne náročných a 
komplexných úloh v oblasti verejného obstarávania v rámci 
rezortu 

1 

0 príprava a realizácia procesov vo verejnom obstarávaní 
významných nadlimitných a podlimitných zákaziek rezortu, 
financovaných zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

0 príprava a realizácia dynamických nákupných systémov financova 
ných zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov 

0 zabezpečenie centrálnych verejných obstarávaní pre rezort a jeho 
podriadené organizácie 

") zastupovanie ministerstva v konaniach pred Úradom pre verejné 
obstarávanie a v správnych konaniach vedených voči ministerstvu 

,., vypracovanie komplexných odborných analýz k pripravovaným, 
ukončeným a prebiehajúcim verejným obstarávaniam 

0 metodické usmerňovanie podriadených organizácií ministerstva 

01/06/2019 - 14/11/2020 - Bratislava, Slovensko 

Manažér pre verejné obstarávanie 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. (do 
30.6.2020 ÚPVII) 

" realizácia vereJných obstarávaní 
0 príprava podkladov pre vyhlásenie verejných obstarávaní 
0 spolupráca na tvorbe opisu predmetu zákazky 
0 pripomienkovanie zmlúv 
0 spolupráca pri legislatívnej činnosti 
0 kontrola verejných obstarávaní v rámci podpory regionálneho 

. 

ľOZVOJa 
0 MP CKO - metodická činnosť 

Bratislava, Slovensko 

15/10/2018 - 31/05/2019 - Bratislava, Slovensko 

Právnik (Špecialista na verejné obstarávanie) 
Úrad vlády Slovenskej republiky 

0 realizácia verejných obstarávaní 
") príprava podkladov pre vyhlásenie verejných obstarávaní 
,J spolupráca na tvorbe opisu predmetu zákazky 
0 metodická činnosť 

Bratislava, Slovensko 

15/04/2013 - 14/10/2018 - Bratislava, Slovensko 

Právnik (Hlavný štátny radca) 

Úrad pre verejné obstarávanie 
0 dohľad nad verejným obstarávaním 
0 konanie o námietkach/výkon ex offo kontroly 
0 kontrola fondových zákaziek 

Bratislava, Slovensko 

15/09/2012 -14/03/2013 - Prešov, Slovensko 

Právnik (Absolventská prax) 

Okresný súd Prešov 



exekučné konania 
0 rozhodnutia o trovách civilného konania 

Prešov, Slovensko 

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA 
2017 - Cambridge, Spojené kráľovstvo 

lnternational Legal English Certificate 
Cambridge English, Language Assessment 

2013 - Košice 

Rigorózna práca - JUDr. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafári ka v Košiciach, Právnická fakulta 

2011 - 2012 - Košice 

Univerzitné vzdelanie druhého stupňa - Mgr. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 

2007 - 2011 - Košice 

Univerzitné vzdelanie prvého stupňa - Bc. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafári ka v Košiciach, Právnická fakulta 

1999 - 2007 - Prešov 

Gymnázium 
Gymnázium Jána Adama Raymana 

JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI 

MATERINSKÝ(-É) JAZYK(Y):: Slovenský 

ĎALŠÍ JAZYK: 

angličtina 

Počúvanie 
B2 

Čítanie 
B2 

VODIČSKÝ PREUKAZ t Vodičský preukaz: AM 
Vodičský preukaz: 81 
Vodičský preukaz: B 

Samostatný 
ústny prejav 

B2 

ORGANIZAČNÉ ZRUČNOSTI 
Organizačné zručnosti 

Ústna Písomný prejav 
interakcia B2 

B2 

0 organizácia vlastného pracovného času a rozloženie si 
pridelenej agendy tak, aby boli dosiahnuté výsledky na 
požadovanej úrovni a v stanovených termínoch 

0 schopnosť operatívne prispôsobiť naplánované úlohy novým, 
prioritným požiadavkám (urgenciám) 

0 zaškoľovanie nových kolegov do pracovného prostredia 



KOMUNIKAČNÉ A INTERPERSONÁLNE ZRUČNOSTI 

Komunikačné a interpersonálne zručnosti 
0 dobré komunikačné schopnosti, nadobudnuté pri referovaní 

pridelených prípadov ostatným členom kontrolnej skupiny/ 
oddelenia 

0 schopnosť argumentovať a obhájiť si vlastný právny názor, resp. 
relevantnými proti argumentmi vyvrátiť názor kolegov 

0 schopnosť po predložení racionálneho zdôvodnenia prijať názor 
ostatných kolegov 

PRACOVNÉ ZRUČNOSTI 

Pracovné zručnosti 
0 právne posudzovanie pridelených podaní 
0 posudzovanie a vyhodnocovanie tvrdení 

a argumentácie účastníkov konania, analýza predložených 
dôkazov, subsumovanie skutkového stavu pod príslušné 
ustanovenie zákona a následne vypracovanie rozhodnutia vo veci 
samej v rámci sporovej agendy 
kontrola súladu postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnými právnymi 
predpismi EÚ v rámci nesporovej agendy 
spolupráca a súčinnosť pri výkone kontroly fondových zákaziek s 
kontrolnými orgánmi, riadiacimi orgánmi, sprostredkovateľskými 
orgánmi a pod. 

0 písanie článkov v časopise Úradu pre verejné obstarávanie 
0 lektor Úradu pre verejné obstarávanie 

realizácia procesu verejného obstarávania vo všetkých jeho 
fázach (prípravná, realizačná, post kontraktačná) 

ĎALŠIE ZRUČNOSTI 

l 
Ďalšie zručnosti 

0 zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť 
� kritické a analytické myslenie 
0 schopnosť riešiť náročné úlohy riadne a včas 

HOBBY 

Hobby 
šport, Playstation, Filmy/seriály 




