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PRAX
2000–Súčasnosť

Evanjelický cirkevný zbor a.v., Žilina
V roku 2009-2010 Člen riadiaceho výboru organizácie osláv 400. výročia Žilinskej synody.
V rokoch 2012-2018 Presbyter zodpovedný za vonkajšiu misiu a zástupca vedúceho
Vnútromisijného výboru.
Od roku 2018 Zástupca zborového dozorcu.
Rôzne potrebné činnosti ako napr. spoluorganizátor stretávania mužov TUS, organizácia zborových
dní ECAV Žilina, vedúci na detskom tábore ECAV Žilina.

2009–Súčasnosť

Pracovná činnosť:
Architekt projektov implementácie IS, projektový manažér
S&T Slovakia (nástupca spoločnosti VARIAS)

1993–2008

Špecialista systémovej integrácie, projektový manažér projektov implementácie
SAP

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
1988–1993

Inžinier v odbore Kybernetika v doprave a spojoch
Žilinská univerzita v Žiline (pôvodne Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline), Žilina
(Slovensko)

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk
Cudzie jazyky

Komunikačné zručnosti

Organizačné a riadiace zručnosti

Pracovné zručnosti

20/6/20

Slovenčina
Angličtina

Dobré komunikačné schopnosti získané na rôznych projektových a manažérskych pozíciách,
podporené rôznymi školeniami komunikácie, asertívneho správania, vyjednávania atp.
Bohaté skúsenosti vedenia malých odborných tímov, rôznorodých projektových tímov, aj ako hlavný
projektový manažér, ale aj riadenia organizácie na rôznych pozíciách od vedúceho oddelenia,
vedúceho väčšej organizačnej jednotky (cca 40 ľudí), vedúceho zahraničnej pobočky,
podpredsedu predstavenstva akciovej spoločnosti a prokuristu.
Počas mojej praxe v oblasti informačných technológií, ich implementácie v rôznych spoločnostiach
ale aj vlastnej riadiacej praxe som získal bohaté skúsenosti a znalosti v oblasti biznis procesov, ich
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návrhu, riadenia a podpory informačnými systémami. Na základe týchto znalostí som schopný
navrhovať nové, optimalizovať existujúce procesy, predvídať riziká ich zmien a riadiť tieto zmeny.
Takisto mám bohaté skúsenosti v oblasti podpory biznis procesov informačnými technológiami. Viem
definovať požiadavky na takúto podporu, manažovať očakávania, správne a vecne formulovať takéto
riešenia, predvídať možné riziká a riadiť implementáciu IT podpory.

Vodičský preukaz

AM, B

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Osobné údaje

Dátum a miesto narodenia: 16.4.1970 v Liptovskom Mikuláší
Národnosť: slovenská
Pokrstený: 3.5.1970 v CZ ECAV Liptovský Peter
Konfirmovaný: 25.5.2008 v CZ ECAV Žilna
Rodinný stav: ženatý od roku 1994 s manželkou Evou Trepáčovou
Deti: Matej (24), Gabriela (17), Adam (15)
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