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OSOBNÉ ÚDAJE

Dátum narodenia: 16. 08. 1974
Národnosť: slovenská

PRACOVNÁ PRAX

Redakcia týždenníka TREND, Trendy, s.r.o., Bratislava 1996 - 1999 www.trend.sk
Ako reportér som aktívne sledoval dianie v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií, hľadal vhodné 
námety, získaval a spracovával informácie, písal články. Počas práce som získal komplexný prehľad a 
pochopenie o problematike internetu a informačného a telekomunikačného trhu.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava 2000 www.allianzsp.sk
pobočka Vranov nad Topľou

Pracoval som na pozícii poradcu pre poistenie podnikateľov.

Zeocem, a.s., Bystré 2001 www.zeocem.sk
Pracoval som na pozícii referenta pre zahraničný odbyt. Mojou úlohou bolo riadenie vzťahov s domácimi a 
zahraničnými zákazníkmi a marketingová činnosť s dôrazom na prípravu nových produktov.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 2002 - 2009 www.telekom.sk
Pracoval som na pozícii senior produktového manažéra pre doménové a hostingové služby. Počas svojho 
pôsobenia som uviedol na trh viac jako 20 hlavných a viacero doplnkových produktov. Bol som členom 
programu HIPRO (ST High Professional) spoločnosti Slovak Telekom.

Ing. Ľuboslav Brezina, súkromný podnikateľ, Vranov nad Topľou 2011 - súčasnosť www.luboslav.sk
Poskytujem služby a zhotovujem diela v oblasti podnikateľského, ekonomického a marketingového 
poradenstva, projektového manažmentu a v oblasti informačných technológií a spracovania údajov. Od 
14.9.2011 mám postavenie chráneného pracoviska.

VZDELANIE

Ekonomická univerzita v Bratislave 1992 - 1997 www.euba.sk
Fakulta podnikového manažmentu

Štúdium na Fakulte podnikového manažmentu som ukončil s vyznamenaním. Témou mojej diplomovej práce
bola Marketingová analýza vstupu spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava na zahraničné trhy.

Univerzita Komenského v Bratislave 1995 - 1996 www.uniba.sk
Právnická fakulta

Na prehĺbenie znalostí v právnej oblasti som v rámci medziodborového štúdia absolvoval dva semestre 
obchodného a dva semestre pracovného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Oba predmety som ukončil zápočtom.

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV

Ovládam plynule odbornú ekonomickú angličtinu, mierne pokročilo nemčinu  a základy ruštiny.

POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI

Ovládam kancelárske programy na profesionálnej úrovni. Ovládam grafické programy pre rastrovú a vektorovú 
grafiku. Programujem v jazykoch bash a python. Okrem prostredia operačného systému Windows, mám veľa 
skúseností aj s prostredím operačného systému Linux. Dobre sa orientujem a dokážem viesť projekt v oblasti 
informačných a telekomunikačných technológií a dokážem komunikovať so špecializovanými odborníkmi v tejto 
oblasti.
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