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PRAX

12.2018–Súčasnosť Starosta
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Košice (Slovensko) 

12.2018–Súčasnosť Poslanec mestského zastupiteľstva
Košice (Slovensko) 

▪ predseda Komisie športu a aktívneho oddychu

▪ člen Finančnej komisie

04.2014–12.2018 Project Manager
T-Systems, s.r.o., Košice (Slovensko) 

▪ Skúsenosti s PMI metodológiou riadenia projektov

▪ Zodpovednosť za malé a stredné projekty (Rozpočet do 1 mil. Eur)

▪ Plánovanie a vytváranie project charter (bid fáza)

▪ Vykonávanie a monitoring

▪ Manažment (čas, kvalita, rozsah, zdroje) a identifikácia rizík projektu

▪ Komunikácia so zákazníkom a vysokým manažmentom

▪ Vedenie tímu odborníkov

▪ Reporting

12.2013–06.2016 Riaditeľ a zakladateľ
Magna Carta NGO, Košice (Slovensko) 

▪ Erasmus+ projekty / Neformálne vzdelávanie

▪ Spolupráca na európskom poli práce s mládežou

▪ Implementácia európskych projektov a ich výstupov do praxe

▪ End to End zodpovednosť za projekty

▪ Zodpovednosť za vedenie tímu dobrovoľníkov

▪ Plánovanie, implementácie projektov a monitoring

▪ Fundraising

▪ Tvorba projektových dokumentácii a zodpovednosť za rozpočet

▪ Tvorba výstupov a záverečných správ

▪ Interná a externá komunikácia s relevantnými partnermi

11.2010–12.2018 Poslanec Miestneho zastupiteľstva
Košice - Mestská časť sídlisko KVP, Košice (Slovensko) 

▪ Predseda komisie Kultúry, Školstva a Športu pri Miestnom Zastupiteľstve
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▪ Člen Finančnej komisie pri Miestnom Zastupiteľstve

01.2014–04.2014 Team Leader
Happy Kids NGO, Ankara (Turecko) 

▪ Vedenie tímu zahraničných dobrovoľníkov

▪ Strategické plánovanie a hľadanie príležitostí 

▪ Vytváranie projektov a ich implementácia

▪ PR a propagácia

05.2013–05.2014 Mestský predseda mládežníckeho združenia Nová Generácia
Nová Generácia, Košice (Slovensko) 

▪ Udržiavanie kontaktov v rámci tvorcov politík 

▪ Udržiavanie kontaktov s inými mládežníckymi organizáciami a tretím sektorom

▪ Vytváranie zázemia pre diskusie, školenia a spoluprácu v oblasti mládežníckych politík

▪ Rozvoj a vzdelávanie mladých ľudí

▪ Plánovanie činnosti organizácie a denná agenda

▪ Budovanie tímu a onboarding nových členov

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA

09.2008–06.2013 II. stupeň vysokoškolského štúdia - Magister
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice (Slovensko) 

▪ Odbor: Politológia

OSOBNÉ ZRUČNOSTI

Cudzie jazyky POROZUMENIE HOVORENIE PÍSANIE

Počúvanie Čítanie Ústna interakcia
Samostatný ústny

prejav

angličtina C1 C1 C1 C1 C1

Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky - Tabuľka sebahodnotenia 

Komunikačné zručnosti ▪ Výborné komunikačné zručnosti nadobudnuté počas verejných vystúpení v rámci politickej činnosti
a ako mládežnícky líder

▪ Orientácia na zákazníka nadobudnutá počas pôsobenia v súkromnej sfére

▪ Schopnosť riešiť konflikty vo forme "Win-Win" deal nadobudnutá počas pôsobenia na pozícii 
Projekt Manager

▪ Schopnosť pracovať pod tlakom a napriek tomu doručiť výsledky v požadovanej kvalite získaná 
počas pôsobenia v T-Systems, s.r.o.

▪ Tímový duch a zmysel pre fair-play z viac ako 10 ročného pôsobenia vo vrcholovom športe

▪ Schopnosť inovatívneho myslenia a zavádzania zmien do praxe získaná v neziskovej sfére

Organizačné a riadiace zručnosti ▪ Dlhoročné skúsenosti z práce s mládežou a v tíme

▪ Organizovanie viac ako štyroch desiatok medzinárodných mládežníckych projektov

▪ Process lead a Transition Manager v medzinárodnom projekte zavádzania Shared Service Center 
pre HR Deutsche Telekom

▪ Viac ako 6 rokov aktívneho pôsobenia v oblasti komunálnej politiky a angažovanosť vo veciach 
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celoštátnej, či medzinárodnej politiky

Pracovné zručnosti ▪ Skúsenosti z pôsobenia v zahraničí a s multikultúrnym prostredím

▪ Rýchla adaptácia na zmenu a schopnosť pracovať vo virtuálnom tíme

Ďalšie zručnosti ▪ Politika: Politické kampane a politický marketing. Od roku 2010 pravidelne zodpovedný za prípravu
a realizáciu volebných kampaní s dokázateľnými úspechmi

▪ Šport: Bývalý reprezentant SR v hádzanej v kategórii do 21 rokov. Pôsobenie v nižšej Maďarskej a 
Slovenskej lige

Vodičský preukaz AM, A1, A2, B1, B

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Vyznamenania a ocenenia ▪ Ocenenie Európskej komisie za vynikajúci projekt v kategórii Mládežnícke výmeny v rámci 
programu Mládež v Akcii 2013
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