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LEGIS Group, s.r.o.
[07/2011 – 12/2016]
Spoločník/Konateľ
 vedenie a riadenie spoločnosti zameranej na podnikateľské a právne poradenstvo a korporátne
služby (B2B);
 poskytovanie poradenských služieb pre podnikateľské subjekty v oblasti compliance, riadenia
rizík, data protection a AML;
Finančná skupina AXA (predtým Winterthur/CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS)
[10/2002 – 04/2011]
Legal & Compliance Director
 zodpovednosť za riadenie právnej agendy finančných inštitúcií patriacich do skupiny AXA:
doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, životná poisťovňa,
neživotná poisťovňa, investičná spoločnosť, banka, samostatný poisťovací (finančný) agent;
 člen vrcholového manažmentu, v priamej riadiacej pôsobnosti CEO AXA Česká a Slovenská
republika;
 zodpovednosť za kompletné vedenie korporátnej, sporovej a zmluvnej agendy skupiny AXA a
agendy compliance v súlade s lokálnou legislatívou a globálnymi pravidlami a štandardami
skupiny AXA;
 spracovanie metodických pokynov a smerníc;
 reprezentant AXA v legislatívnej sekcii Slovenskej asociácie poisťovní a Asociáciách
dôchodkových spoločností (DSS/DDS);
 partner pre komunikáciu s externými & internými audítormi (Mazars/KPMG),
 partner pre komunikáciu s HO a General Counsel (Paris);
 business partner za agendu legal & compliance pre ostatné oddelenia (obchod, financie,
produktové, marketing, interný audit, backoffice);
 koordinácia a vedenie projektov realizovaných v období 2002 – 2011; založenie dôchodkovej
správcovskej spoločnosti a zastupovanie zakladateľa v licenčnom konaní (II. pilier),
transformácia doplnkovej dôchodkovej poisťovne na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť (III.
pilier), transformácia právnej formy business aktivít životnej poisťovne na pobočku poisťovne z
iného členského štátu (Česká republika), rozbeh aktivít činnosti neživotnej poisťovne na území
SR prostredníctvom pobočky poisťovne z iného členského štátu (Česká republika), rozbeh aktivít
činnosti banky na území SR prostredníctvom pobočky poisťovne z iného členského štátu
(Belgicko), akcionárske projekty (exity/akvizície);
 riadenie tímu do 15 ľudí;
Doplnková dôchodková poisťovňa LIPA
[10/2001 - 09/2002]
Riaditeľ odboru metodiky a zmluvných vzťahov
 právny a odborný dohľad nad vykonávaním doplnkového dôchodkového poistenia;
 spracovávanie podkladov a materiálov na rokovanie správnej rady a dozornej rady; podkladov na
uzavieranie zamestnávateľských zmlúv a zamestnaneckých zmlúv; podkladov na vybavovanie
podaní účastníkov doplnkového dôchodkového poistenia; návrhov na zabezpečenie práv
poistencov a nárokov príjemcov dávok;
 príprava interných aktov riadenia doplnkovej dôchodkovej poisťovne (rozhodnutia, metodické
pokyny) a dohľad nad ich dodržiavaním;






riešenie sporných prípadov súvisiacich s nárokmi poistencov a príjemcov dávok písomne alebo
osobne, príp. zastupovaním na súde;
poskytovanie komplexnej súčinnosti orgánom štátneho dozoru (MPSVaR SR a MF SR) pri
výkone štátneho dozoru v doplnkovej dôchodkovej poisťovni;
poskytovanie odborných stanovísk vo veciach daňovej právnej úpravy súvisiacej s doplnkovým
dôchodkovým poistením ako aj v iných súvisiacich právnych oblastiach (pracovné právo, právo
sociálneho zabezpečenia, občianske právo a pod.);
pripomienkovanie a spolupráca na tvorbe návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov
priamo alebo nepriamo upravujúcich problematiku doplnkového dôchodkového poistenia
(zastupovanie doplnkovej dôchodkovej poisťovne v príslušných odborných a pracovných
komisiách);

Sociálna poisťovňa
[03/1999 – 09/2001]
Vedúci oddelenia vymáhania poistného [02/2000 –09/2001]
 vybudovanie útvaru vymáhania poistného na ústredí Sociálnej poisťovne;
 riadenie 4 členného oddelenia;
 zastupovanie riaditeľa odboru výberu poistného a zodpovednosť za metodické a odborné
riadenie činnosti pobočiek Sociálnej poisťovne na úseku vymáhania poistného;
 príprava metodických usmernení a stanovísk v oblasti vymáhania poistného pre zamestnancov
pobočiek Sociálnej poisťovne;
 koordinačná a kontrolná činnosť zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne na úseku
vymáhania poistného;
 expertná legislatívna činnosť – aktívna participácia na tvorbe novej zákonnej úpravy
umožňujúcej Sociálnej poisťovni postupovanie/predaj pohľadávok (koncept pôvodnej právnej
úpravy je využívaný aj v súčasnosti v rámci zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení);
Samostatný referent [03/1999 –01/2000]
 príprava metodických usmernení a stanovísk v oblasti sociálneho a nemocenského poistenia pre
zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne;
 koordinačná a kontrolná činnosť zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne na úseku výkonu
sociálneho poistenia.
Ďalšia
odborná prax 2014 – súčasnosť SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVNE CENTRUM o.z., predseda združenia
2004 - 2005
Poradca člena Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne
2004 - 2011
člen rozkladovej komisie Sociálnej poisťovne, ktorá je poradným orgánom
generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne
2004 - 2005
tajomník Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní
2006 - 2011
člen Prezídia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností
Vzdelanie
Školenia

Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava [2/1999]
Gymnázium, Komárno [6/1993]
LSC Montreal, jazykový pobyt, Canada [5/2006]
Compliance/Internal Fraud Investigation seminar – Londýn [03/ 2009]
AML and Fraud Investigation Forum seminar – Amsterdam [11/ 2010]

