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VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA
1995 – 2000

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor
biológia

1991 – 1995

Gymnázium Hlinská, Žilina

DOTERAJŠIE ZAMESTNANIA
9/2008 – trvá

Slovenská rybárska agentúra
Pozícia: podnikateľ
Pracovná náplň: poradenské služby v oblasti akvakultúry, rybárstva
a ichtyológie; organizovanie odborných školení a seminárov,
publikačná činnosť, obchodná činnosť a ďalšie činnosti
Pôsobnosť: Slovensko, EÚ

5/2002 – 8/2008

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Pozícia: odborný referent odboru výroby SRZ
Pracovná náplň: vedenie administratívnej agendy 12 rybochovných
zariadení (fariem) spadajúcich pod odbor výroby SRZ, veterinárna
agenda, riadenie zarybňovania rybárskych revírov SRZ, zastupovanie
Slovenského rybárskeho zväzu v zahraničí
Pôsobnosť: Slovensko

12/2001 – 4/2002

štúdium cudzích jazykov v zahraničí

9/2000 – 11/2001

Okresný úrad v Žiline – odbor sociálnych vecí - CS

ĎALŠIA PRAX
2013 – trvá – člen pracovnej skupiny pre Operačný program Rybné
hospodárstvo SR 2014-2020 a prípravu Viacročného národného
strategického plánu rozvoja akvakultúry Slovenskej republiky do roku
2020 na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2007 - člen delegácie SR na 96. zasadnutí Generálnej konferencie
Medzinárodnej organizácie práce pri OSN v Ženeve (Švajčiarsko) –
poradca pre bod 4: Práca v rybnom odvetví

Telefón: +421 907 854 948
e-mail: sryba@sryba.sk
web: www.sryba.sk

IČO: 44338210
DIČ: 1045482636
IČ DPH: SK1045482636

Bankové spojenie:
ČSOB Žilina
č. ú.: 207801163/7500

2006 - prednáška v AJ na medzinárodnej konferencii "The actions of
land managers and anglers in favour of the protection of the aquatic
habitats in Europe" v Club des Guides, 32, rue d'Arlon, 1000
Brussels, Belgium a European Parliament, rue Wiertz, 1000 Brussels,
Belgium organizovanej ELO, FDD, EAA a Dee District Salmon
Fishery Board pod záštitou Európskej komisie, DG Fisheries and
maritime affairs
2005 – účasť na ustanovujúcom valnom zhromaždení Slovenskej
ichtyologickej spoločnosti (SIS)
2003 - absolvoval a úspešne ukončil záverečnou skúškou vstupné
vzdelávanie poradcov rezortu pôdohospodárstva - osvedčenie
č.36/2003/3123 vydané Agroinštitútom, Nitra
1995-2013 - účasť na rôznych odborných konferenciách a seminároch
v zahraničí a na Slovensku
odpublikovaných niekoľko pôvodných článkov v oblasti chovu rýb,
ichtyológie a biológie v časopisoch

ČLENSTVO V KLUBOCH
2005 – trvá - Slovenská ichtyologická spoločnosť (SIS) – zakladajúci
člen

INÉ ZNALOSTI
PC:

pokročilá práca s PC (hardware, software), Windows, LINUX, MS
Office, tvorba PDF, web – HTML, PHP, Adobe Flash , grafika Adobe Photoshop, počítačové siete

Jazyky:

aktívne: anglicky, španielsky, nemecky

