
   

            

 

riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja 
 
 
Mgr. JOZEF  KISS, MA 
 
Dátum narodenia:  17. 05. 1973 
Miesto narodenia: Martin 
Obec trvalého bydliska: Rovinka 
 
DOSIAHNUTÉ  VZDELANIE       
 
2014 - 2019       Vysoká škola Danubius, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy   
2001 – 2003  Inštitút bankového vzdelávania pri NBS, bankový management, financie, 

bankovníctvo – medzinárodný certifikát 
1987 – 1991        Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre 
 
DOSIAHNUTÉ  PRACOVNÉ  SKÚSENOSTI 
 
2016 – trvá  Poštová banka, a. s., člen dozornej rady 
2016 – 2017  PB Partner, a. s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
2014 – trvá   SP, a. s., riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja 
2012 – 2014        SP, a. s., riaditeľ sekcie riadenia poštovej prevádzky 
2011 – 2012                   Prima Banka Slovensko a.s., riaditeľ odboru riadenia retailového predaja 
2009 – 2011                          Slovenská sporiteľňa, a. s., riaditeľ divízie riadenia retailového predaja   
2009 – 2011  Nadácia Slovenskej sporiteľne, člen správnej rady 
2009 – 2010  Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s., člen dozornej rady 
2008 – 2009                          Slovenská sporiteľňa, a. s., zástupca riaditeľa divízie retailového predaja  
2007 – 2008                          Slovenská sporiteľňa, a. s., vedúci odboru riadenie externej predajnej siete 

a kooperácii   
2006 – 2007                          Slovenská sporiteľňa, a. s., senior product manager  
2006 – 2006                          Všeobecná úverová banka, a. s., vedúci štábneho útvaru riadenia kvality  
2004 – 2005                          Všeobecná úverová banka, a. s., vedúci oddelenia riadenia pobočkových 

procesov  
2002 – 2003                          Všeobecná úverová banka, a. s., vedúci oddelenia platobného styku v Sk                                     
2001 – 2001                          Všeobecná úverová banka, a. s., vedúci úseku bankových služieb                                    
1999 – 2000                          Všeobecná úverová banka, a. s., vedúci retailovej expozitúry Pezinok 
1998 – 1998                          Všeobecná úverová banka, a. s., vedúci retailovej expozitúry Senec                                    
1996 – 1997                          Všeobecná úverová banka, a. s., vedúci oddelenia obyvateľstva  
 v retailovom obchodnom mieste Bratislava  
1995 – 1995                          Všeobecná úverová banka, a. s., jednateľ – zabezpečenie hotovostného  
 a bezhotovostného platobného styku pre retailových klientov                                    
   
                                              
                                              
                                             
 
 
 
 
 
 
 


