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O mne: Som zanietený cyklista a venujem sa aj problematike rozvoja cyklistickej 
dopravy a šírenia osvety pozitívneho dopadu využívania bicykla ako dopravného 
prostriedku. Zaujímam sa o ochranu životného prostredia a o presadzovanie opatrení 
v mestskom prostredí, ktoré pozitívne vplývajú na život jeho obyvateľov. Ako aktivista 
sa vzdelávam v odborných oblastiach týkajúcich sa dopravy, životného prostredia a 
všeobecne rozvoja mesta.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Štatutár, Mám rád cyklistiku o.z. - Sereď, Slovenská republika
Január 2015 - Doteraz
Zastrešujem okrem samotného riadenia združenia aj organizácie podujatí, prípravu a spracovanie projektov, ich implementáciu, komunikáciu s 
orgánmi verejnej správy ako aj ostatné aktivity združenia v oblasti udržateľnej mobility a ochrany životného prostredia.
 

Konateľ spoločnosti, ERIKSOFT, s.r.o. - Sereď, Slovenská republika
September 2004 - Doteraz
Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti informačných a moderných audio vizuálnych technológií.
 

Smenový majster, vedúci mechanik, RABE FASHION, spol. s r.o.
September 2000 - August 2004
Práca s jemnou mechanikou a elektronikou vo výrobe, vedúci pracovník
 

VZDELANIE

Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Aplikovaná informatika
September 2019 - Doteraz, Nitra, Slovenská republika
Aktuálne sa nachádzam v treťom roku štúdia. Štúdium je zamerané na prácu s informáciami a dátami, ich zber, spracovanie a tvorbu štatistík ako aj 
na aplikáciu v praxi.
 

Automatizácia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, fakulta elektrotechniky a informatiky
2003 - 2006, Bratislava, Slovenská republika

SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
odbor: 3917 6 technické a informačné služby
1996 - 2000, Banská Bystrica, Slovenská republika

KURZ ALEBO CERTIFIKÁT

Cykloturistický značkár SCK, Slovenský cykloklub (SCK)
December 2014 - November 2019
Absolvované školenie cykloturistického značkára, následne využitie v praxi pri značení cykloturistických trás napr. Vážskej cyklomagistrály v úseku 
Sereď - Kráľová
 

Improved design and public engagement using remix streets, Intelligent transport
Január 2022 - Január 2022
V rámci série vzdelávacích kurzov spoločnosti Intelligent transport so zameraním na zlepšenie využívania ekologických foriem dopravy pre lepšiu 
udržateľnosť dopravy.



 

Certifikát samostatného elektrotechnika §22, REVSTAV, s.r.o.
Marec 2012 - Marec 2012

ZNALOSTI

Microsoft Windows - Pokročilý

Microsoft Office - Pokročilý

HTML 5 - Pokročilý

Java - Základy

Počítačové siete - Pokročilý

Výpočtová technika - Pokročilý

Správa databázy - Mierne pokročilý

Organizačná schopnosť - Pokročilý

Mozilla Thunderbird - Pokročilý

Spracovanie štatistík - Mierne pokročilý

TP085 pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry - Pokročilý

STN cykloturistické značenie - Pokročilý

JAZYKY

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Maďarský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Nemecký jazyk - Začiatočník (A2)

ZÁUJMY ALEBO KONÍČKY

Medzi moje záujmy patrí najmä: Cyklistika a cyklistická doprava, príroda, ochrana životného prostredia, moderné technológie, 
rodina, cestovanie, vzdelávanie a štúdium

VODIČSKÝ PREUKAZ
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