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Pracovné zaradenie

História profesijného
pôsobenia

Slovenská technická univerzita Bratislava - Stavebný inžinier
University of London, Imperial College of Science, Technology and
Medicine, London, U.K. – M.Sc. in Environmental Technology
Slovenská technická univerzita Bratislava – Ph.D.
Projektový a zmluvný manažment, projektovanie, konzultačná činnosť,
verejné obstarávanie
Stručný opis praxe:
- Projekčná a expertízna prax v oblasti zásobovania vodou a
odkanalizovania
- Príprava žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov z fondov ISPA, Kohézny fond, Štrukturálny fond pre
investičné projekty v oblasti environmentálnej infraštruktúry
- Príprava súťažných podkladov v zmysle zmluvných podmienok
FIDIC CONS a FIDIC D&B vo vodárenskom a dopravnom sektore
(vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, diaľnice,
železnice)
- Riadenie procesu verejného obstarávania projektov realizovaných
v zmysle zmluvných podmienok FIDIC CONS a FIDIC D&B (výber
zhotoviteľa a stavebného dozoru)
- Externý projektový a zmluvný manažment investičných projektov
realizovaných v zmysle zmluvných podmienok FIDIC CONS a FIDIC
D&B
- Poradenské služby v oblasti projektového a zmluvného
manažmentu od prípravy projektov, cez verejné obstarávanie,
riadenie a administrovanie projektov až po ukončenie projektov
- Príprava zmien a nárokov
- Preklady zmluvných podmienok FIDIC z anglického do slovenského
jazyka
Medzinárodné skúsenosti:
- Príprava zmluvných podmienok FIDIC D&B pre projekt
zásobovania vodou a odkanalizovania, Danilovgrad, Montenegro
(2012)
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Skúsenosti v rozhodovaní
sporov

-

-

Znalosť FIDIC zmluvných
podmienok

Znalosť cudzích jazykov

Iné

Nezávislé posúdenie nárokov Zhotoviteľa na zmenu jednotkových
cien v rámci projektu odkanalizovania (2009)
Príprava Popisu sporného prípadu pre Komisie pre riešenie sporov
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v rámci diaľničnej stavby
(2012)
Poradenstvo pre vodárenskú spoločnosť v spore so Zhotoviteľom –
nárok na dodatočné platby (2014)

červená kniha, žltá kniha – pracovná znalosť

slovenčina, angličtina, maďarčina
Členstvo v profesných organizáciách:
- Úrad pre verejné obstarávanie (odborný poradca)
- Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (člen prezídia, bývalý
prezident)
- Slovenská komora stavebných inžinierov (autorizovaný stavebný
inžinier)
- Asociácia čistiarenských expertov SR (člen)
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