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DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
1993 – 1998
1996

Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta manažmentu
University of Gent - Audit; EDP Audit

DOSIAHNUTÉ PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
07/2018 – súčasnosť
05/2017 – 06/2018
09/2015 – 05/2017
08/2014 – 08/2015
03/2002 – 08/2014

08/2000 – 03/2002
06/2000 – 03/2002
10/1997 – 12/2000
03/1997 – 09/1997
06/1996 – 07/1996
03/1994 – 12/1995
10/1993 – 06/1994
1991

Slovenská pošta, a. s., generálny riaditeľ
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, riaditeľ odboru
stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, člen riadiaceho
výboru OP II PO7 (06/2017 – 06/2018), hlavný dátový kurátor SR (od 03/2018)
SWAN Mobile, a. s., riaditeľ divízie obchodu a marketingu mobilných služieb
a člen predstavenstva (5/2016 – 5/2017)
Slovenská pošta, a. s., riaditeľ úseku marketingu a korporátneho obchodu a
podpredseda predstavenstva (7/2014 – 7/2015)
Slovak Telekom, a. s., senior manažér korporátneho a biznis rozvoja (03/2014
– 08/2014), senior manažér stratégie a korporátneho rozvoja (07/2012 –
02/2014), senior manažér korporátneho rozvoja (07/2010 – 06/2012), riaditeľ
pre stratégiu a rozvoj nového biznisu (10/2007 – 06/2010), riaditeľ pre
projektový manažment a rozvoj nového biznisu (08/2006 – 09/2007), vedúci
odboru rozvoja nového biznisu (06/2003 – 07/2006), vedúci odboru
korporátnej stratégie (04/2003 – 05/2003), senior expert špecialista, zástupca
vedúceho odboru korporátnej stratégie (03/2002 – 04/2003)
ATLAS.SK, a. s., predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
Dial Telecom, a. s., člen predstavenstva
European Privatization and Investment Corporation (EPIC), Bratislava,
projektový manažér, vedúci rozvoja biznisu, investičný špecialista, asistent
projektov
BIC Group, Bratislava (člen siete European Business and Innovation Centres
Network), asistent projektov/analytik
BMB Management Consulting for Development, Arnhem, Holandské
kráľovstvo, asistent pre PHARE Program Management Unit (PMU) pri
Národnej Banke Slovenska
MAGMA Shareware Distribution, asistent manažéra, vedúci redaktor
Základná škola, Dudova 4, Bratislava, učiteľ základov informačných
technológií
ERKA Press, Bratislava, redaktor

