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1. PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 
 

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.     od 03/2021 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

 

V SZRB som zodpovedný za celkové riadenie banky, zastupovanie banky navonok, ako aj 

priame riadenie viacerých odborov - organizačného a metodiky, ľudských zdrojov, vnútornej 

kontroly a auditu, právneho a vymáhania pohľadávok, bezpečnosti a compliance, ako aj 

riadenia kreditného rizika, controllingu a treasury.   

 

 

Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky Bratislava    2007-2/2021 

riaditeľ pobočky  

 

Vo funkcii štatutára pobočky zahraničnej banky som bol zodpovedný za fungovanie a aktivity 

slovenskej pobočky Commerzbank s dôrazom na oblasť obchodnej činnosti a zastupovanie 

banky navonok. Banka na Slovensku poskytovala služby výhradne firemnej klientele, pričom 

produktová paleta zahŕňala všetky bežné produkty firemného bankovníctva, vrátane 

poskytovania rôznych druhov úverov. 

Vzťahový manažér / prokurista       2004-2007 

 

 

Všeobecná úverová banka a.s.       2003-2004 

vedúci tímu v oddelení veľkí firemní klienti       

 

Vedenie tímu vzťahových manažérov a správa firemného portfólio podnikov z viacerých 

priemyselných odvetví, v prevažnej miere slovenských spoločností.  

 

 

HVB Slovakia a.s.          2001-2003 

riaditeľ odboru regionálnych firemných klientov (malé a stredné podniky)    

     

Riadenie segmentu malých a stredných podnikov, pričom nosným produktom bolo 

poskytovanie úverov. Divízia sa skladala zo 6  regionálnych oddelení - 2 v Bratislave a 4 vo 

veľkých slovenských mestách.   

 

 

HypoVereinsbank Slovakia a.s.       1998-2001 

riaditeľ oddelenia firemných klientov     

       

Vedenie oddelenia banky poskytujúceho služby firemnej klientele. Jednalo sa prevažne o 

slovenské a nemecké spoločnosti rôznej veľkosti.  



 

 

ING Bank, pobočka zahraničnej banky Bratislava     1993-1998 

         

Rôzne pracovné pozície, medziiným vzťahový manžér pre firemných klientov. Príprava 

úverových návrhov, vrátane analýz rizikovosti klientov. Od roku 1996 

vedúci tímu pre medzinárodných firemných klientov.  

 

 

2. VYŠŠIE VZDELANIE 
 

Bratislavská vysoká škola práva      2008 

bakalársky stupeň – Bc.,  Fakulta práva  

         

Open University Business School, Veľká Británia    2000 

Master of Business Administration (MBA)     

 

Univerzita Komenského v Bratislave     1993 

Prírodovedecká fakulta  

magisterský stupeň – Mgr., odbor geografia a kartografia 

 

 

3. MANAŽÉRSKE A ODBORNÉ VZDELANIE A KURZY 
 

Manažérske programy 

Interný mentoringový program (Commerzbank 2019), Koučovací manažérsky program 

(Amrop 2018), International Management Programme (Commerzbank 2014-15), 

Management Academy (Commerzbank 2010-11), Bridge Programme for High Flyers (Banca 

Intesa 2003-04), Leadership (Bank Austria-Creditanstalt 2002), Management Development 

Programme (HypoVereinsbank 1999-2000). 

 

Odborné kurzy a školenia 

Množstvo odborných školení, kurzov a  programov z oblastí: firemného bankovníctva, 

riadenia rizika, úverových analýz, bankových produktov, kapitálových trhov, predajných 

zručností a podobne. 

 

 

4. JAZYKOVÉ ZNALOSTI 
 

anglicky, nemecky  - profesionálna úroveň 

taliansky, chorvátsky  - pokročilý 

rusky, francúzsky  - mierne pokročilý 

 

 


