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PROFESIONÁLNE SKÚSENOSTI 

Od 04/2021 

12/201 O - 08/2020 

02/2010 • 09/2010 

2009 - 2010 

2008- 2009 

Predseda Dozornej Rady Vodohospodárska výstavba, š.p. 

Vodné hospodárstvo, prevádzka vodných elektrární, distribúcia a predaj elektriny, obrat 

100+ mil. EUR, 370 zamestnancov 

Nastavovanie kontrolných mechanizmov v súlade so slovenskou legislatívou 

Schvaľovanie stratégie spoločnosti, podnikateľského plánu vrátane investícií 

Kontrola postupov obstarávania 

Riaditeľ Tech Data Slovakia (Avnet TS) 

ICT, Svetový distribútor technologických produktov, obrat pobočky 20-50 mil. EUR 

20-40 zamestnancov 

Strategické riadenie spoločnosti, finančné plánovanie, riadenie ziskov a strát 

Riadenie predaja a marketingu, budovanie značky spoločnosti a vzťahov so zákazníkmi na špeciálnych 

akciách "Security Camp" a menších produktových akciách 
• Riadenie, motivácia a rozvoj ľudí 

Budovanie a rozvíjanie vzťahov s kľúčovými dodávateľmi na najvyššej úrovni : IBM, HPE, Oracle, Dell 

Technologies, Cisco, VMware, Pala Alto Networks, Barracuda, Lenovo, Aruba 

Budovanie a rozvíjanie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi na najvyššej úrovni: 100+ IT spoločností (B2B) 

Participácia na klientskych projektoch - umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, dátové centrá 
• Zodpovednosť za dodržiavanie slovenskej legislatívy 

Kľúčové úspechy: 
✓ Vybudovanie silného obchodného tímu s takmer nulovou fluktuáciou, s viac ako 100%-ným 

dosahovaním obchodného plánu a výborne vybudovanými vzťahmi so zákazníkmi 
✓ Výrazný rast tržieb po prevzatí manažmentu spoločnosti s nízkymi predajnými výsledkami 
✓ Kontinuálny rast trhového podielu - dodávateľ prvej voľby pre zákazníkov vo vybraných 

značkách 

Generálny riaditeľ sekcie 

Sekcia ochrany prírody a krajiny 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Zameranie na kľúčové úlohy verejného sektora - kvalitné profesionálne služby pre firmy a obyvateľstvo 

podľa najvyšších štandardov ochrany životného prostredia 

Kľúčové úspechy: 
✓ Stabilizácia oddelenia a štandardizácii pracovných procesov a postupov 
✓ Nastavenie pozitívneho a zrozumiteľného vnímania organizácie verejnosťou 
✓ Rozvoj mladých lídrov s vysokým potenciálom pre ministerstvo a ich motivácie pracovať pre 

štátnu organizáciu 

Obchodný Manažér Telekomunikácie a Energetika 

Globálna technologická spoločnosť 

Vyhľadávanie a budovanie obchodných kontaktov, vyjednávanie zmlúv 

Rozvoj a riadenie ľudí, 2 obchodníci 

IBM Slovensko 

Zastupovanie spoločnosti na odborných podujatiach zameraných najmä na energetickú efektívnosť 
• Zmena myslenia lídrov energetického sektora - zameranie sa na inteligentné siete "Smart Grid" a 

výrobu šetrnú k životnému prostrediu 

Generálny riaditeľ, člen Predstavenstva 
Stavebná firma, obrat 10-15 mil. EUR, 100 zamestnancov 

• Strategické riadenie podniku, plánovanie a realizácia stavebných projektov 
• Celkové riadenie stavebných projektov prostredníctvom priamych podriadených 

Vyjednávanie a riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi a dodávateľmi 

Zodpovednosť za ziskovosť spoločnosti 

BCI, a.s. Žilina 
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2003- 2004 

1994- 2008 

1991 -1994 

VZDELANIE 

1985 -1990 

Člen Predstavenstva Energotel, a.s. 
Telekomunikačné služby pre telco operátorov, obrat 11 + mil. EUR, 70 zamestnancov 

• Založenie spoločnosti, od riešenia základných legislatívnych požiadaviek až po vytvorenie 

manažérskeho tímu 

Zabezpečenie záujmov spoločnosti Transpetrol a.s. v spoločnom podniku (Join-Venture) s ďalšími 

dodávateľmi energetických služieb - predaj voľných zdrojov optických sietí slovenským 

telekomunikačným operátorom 

Riaditeľ pre Prevádzku a IT, člen Predstavenstva 
Doprava a skladovanie ropy, obrat 50+ mil. EUR, 400+ zamestnancov 

Strategické riadenie prevádzky ropovodu a manažment skladovania ropy 

Transpetrol, a.s. 

Zodpovednosť za obchod, IT, prevádzku GIS, BOZP a manažment ochrany životného prostredia 

Strategické plánovanie a koordinácia projektov na lokálnej a regionálnej úrovni 

Zodpovednosť za realizáciu opatrení na optimalizáciu nákladov v záujme ziskovosti spoločnosti 

Riadenie vzťahov s kľúčovými klientmi a vyjednávanie obchodných zmlúv 
• Vývoj a integrácia Inteligentného meracieho systému (IMS, Smart Metering) a Inteligentných sietí 
• Vedenie ľudí - 6 priamych podriadených, 300 zamestnancov 

Kľúčové úspechy: 
✓ transformácia a reštrukturalizácia spoločností (zo štátnej na súkromnú), 
✓ výrazné zníženie nákladov (o 15 %) a počtu zamestnancov (o 20 %) 
✓ stabilizácia obratu - prehodnotenie obchodných zmlúv, vyjednávanie nových obchodných 

podmienok, získanie nových obchodných zmlúv 
✓ úspešný predaj vedľajších podnikateľských aktivít (sieť čerpacích staníc, rekreačné zariadenie, 

nehnuteľnosti) v priebehu 1,5 roka 

Riaditeľ pobočky Hydrostav, a.s. 
Pozemné stavby, spoločnosť zameraná na veľké priemyselné stavby 

Stavbyvedúci, Asistent manažéra oddelenie medzinárodného obchodu a generálneho riaditeľa, 

Riaditeľ pobočky 

Slovenská Technická Univerzita, Stavebná fakulta 
špecializácia Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 

Bratislava, Slovensko 

Doplňujúce vzdelanie: 

2001 Americká spoločnosť strojných inžinierov - ASME New York, U.S.A. 

2000 

1994 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

Anglický jazyk 
český jazyk 
Ruský jazyk 

Zvyšovanie technických znalostí 

Japonská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu - JICA Osaka, Japonsko 
Obchodno-technický tréning (výroba, obchod, marketing) 

Rakúska Obchodná Komora - WKO Viedeň, Rakúsko 
Manažérsky tréning zameraný na predaj, financie a marketing malých a stredných podnikov 

Aktívne 

Aktívne 

Pasívne 

Nemecký jazyk 
Slovenský jazyk 

Pasívne 

rodný jazyk 




