
ŽIVOTOPIS 
 

 

 

Osobné údaje    

  
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Marosz 
Rok narodenia: 1978 

Národnosť:  slovenská 

 

 

Vzdelanie 
 

1998–2003  Univerzita Konštantína Filozofa 

v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra 

germanistiky – odbor nemecký jazyk a literatúra, Katedra etiky a katechetiky – 

odbor katechetika, 

1992–1996  Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, 

1984–1992  Základná škola Žilina-Vlčince. 

 

Dodatočné vzdelanie 

 
2015   kurz časového manažmentu a vedenia porád (spol. FBE, Bratislava), 

2014   2 kurzy projektového manažmentu (spol. FBE, Bratislava), 

2010  odborné minimum z občianskeho, obchodného a trestného práva (Ústav súdneho 

inžinierstva Žilinskej univerzity). 

 

Jazykové zručnosti 
 

Nemčina – expert  

Angličtina – pokročilý 

Maďarčina – pokročilý 

Poľština – mierne pokročilý 

Taliančina – začiatočník 

 

Pracovné skúsenosti 
 

2017 – 2020  Poslanec NRSR za hnutie OĽANO, člen ústavnoprávneho výboru a   

   výboru na kontrolu SIS 

2014 – 2017   Projektový manažér v spoločnosti Schaeffler Slovensko, 

2011 – 2014 MOVE tréner (manažér optimalizácií) v spoločnosti Schaeffler Slovensko, 

2004 – 2011  učiteľ nemeckého jazyka a etiky na Gymnáziu Kráľovnej 

              pokoja v Žiline, triedny učiteľ, vedúci maturitnej komisie, 

2010-2012  člen dozornej rady v spoločnosti SSE,a.s. 

2005 – 2009   externý prekladateľ spoločností Lionbridge, Amstra, 

2004 – 2009  lektor nemeckého jazyka vo firmách IJAV, Slovasfalt, INA Kysuce, 

2003 – 2004   zakladateľ a riaditeľ Centra voľného času ŽIRAFA v Žiline, 

2001    študentský pracovný pobyt v USA –  práca v hoteli a reštaurácii. 

 



Pobyty v zahraničí 

 
Nemecko:  štúdium na Katolíckej univerzite v Eichstätte – 1 rok, 

USA:   pracovný pobyt – 4 mesiace. 

 

Záujmy 
 

Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, politika, angažovanie sa v treťom sektore, 

prekladanie, turistika, šport, hudba a spev.  

 

Zručnosti 
 

● komunikačné a organizačné schopnosti, 

● skúsenosti s vedením a moderovaním skupín mládeže aj dospelých, 

● vodičský preukaz typu B, 

● PC: MS Windows – pokročilý, MS Word – pokročilý, Excel – mierne pokročilý. 

 

Iné 
 

Som zakladateľom OZ Proti korupcii v Žiline. 

Na VŠ som bol členom akademického senátu.  

Mám živnostenský list.  

 

 

 

V Žiline, 1. máj 2020 


