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CFO

Finančný profesionál s viac ako 13-ročnými skúsenosťami — CFO v nadnárodnej spoločnosti v automobilo-
vom priemysle — Zodpovednosť za 60 fi nančných profesionálov v 5 regionálnych pobočkách — Skúsenosť 
z Big 4 (viac ako 5-ročná prax v KPMG na Slovensku) — ACCA kvalifi kácia — Nominácia v ankete Finančný 
manažér roka 2016 TOP Financial News — Úprimne sa zaujímam o vnútornú logiku vecí a ako ju môžeme 
využiť prospech biznisu

Som otvorený novým pracovným príležitostiam v oblasti fi nančného manažmentu 
v lokalite Bratislava a Viedeň.

Finančný manažment
Finančné účtovníctvo a reporting
Finančné plánovanie
Audit a optimalizácia fi nančných procesov

Manažment a koučing ľudí
Strategické plánovanie
Audit
Implementácia systémov

Horná tretina životopisu rozhoduje o tom, či sa ním bude personalista ďalej zaoberať.

Pracovné skúsenosti

ABC, s. r. o.

Prvostupňový dodávateľ v oblasti automobilového priemyslu so sídlom v Bratislave,
tržby: 750 mil. €, počet zamestnancov: > 2 000

Finančný riaditeľ, Bratislava
Finančný manažér, Bratislava

jan 2014 – súčasnosť
jan 2013 – dec 2013

Do spoločnosti ABC, s. r. o. ma prijali, aby som ako fi nančný manažér navrhol zmenu v oblasti optimalizácie 
fi nančných a manažérskych procesov súvisiacich s expanziou spoločnosti. Po úspešnej implementácii 
viacerých opatrení ma povýšili z fi nančného manažéra na CFO spoločnosti. V súčasnosti riadim 
controllingové, účtovné, fi nančné a právne oddelenie (9 priamych a viac ako 50 nepriamych podriadených).

– Zodpovednosť za správne vedenie účtovníctva so zodpovedajúcim reportovaním, 
 riadenie cash fl ow, predkladanie príslušných daňových priznaní.
– Zodpovednosť za tvorbu rozpočtu pre celú skupinu tak, aby boli dosahované ciele koncernu. 
 Kontinuálna kontrola napĺňania plánu a rozpočtu.
– Implementácia programov na optimalizáciu CAPEX (OPEX a pracovný kapitál) pri projektoch 
 súvisiacich s expanziou spoločnosti.
– Zabezpečenie dostatočného personálu pre celú spoločnosť. Rozvoj a koučing manažérov 
 s cieľom zvýšenia ich výkonu a kvalifi kácie.

Významné fi nančné a projektové úspechy:

– Nárast tržieb o 15 % napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam v roku 2016.
– Zníženie prevádzkových nákladov o 7 % v roku 2015 a 7,5 % roku 2016.
– Migrácia celofi remného informačného systému z Oracle ERP na SAP ERP pre fi nančné moduly.
– Implementácia cieľovo orientovaného bonusového systému (primárna zodpovednosť za projekt).
– Nominácia v ankete Finančný manažér roka 2016 (v spolupráci s týždenníkom Financial News).

6

3

7

!

2

5

4

8

9

1



Dobrovoľná pracovná prestávka

jan 2012 – dec 2012

Rok 2012 som strávil v Južnej Amerike cestovaním a vykonávaním dobrovoľníckych aktivít v oblasti 
vzdelávania v MENTE a tiež som absolvoval intenzívny kurz španielčiny v argentínskom Buenos Aires.

KPMG Slovensko spol. s r. o.

Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti auditu, daní a poradenstva

Manažér
Analytik, Senior, Supervízor

sept 2010 – dec 2011
aug 2004 – aug 2010

Do KPMG na Slovensku som nastúpil po ukončení vysokej školy na oddelenie auditu ako asistent a po 
6 rokoch som sa prepracoval na manažérsku pozíciu. Hlavnou náplňou mojej práce bolo vykonávanie auditu 
v súlade s platnými audítorskými štandardmi u klientov v FMCG, telekomunikačnom, automobilovom, 
farmaceutickom, stavebnom a maloobchodnom odvetví.

– Overovanie účtovných závierok spoločností podľa slovenských účtovných predpisov a IFRS. 
Koordinácia a manažovanie audítorského tímu.

– Outsourcing účtovných služieb a fi nančného manažmentu a poradenstvo pri optimalizácii fi nančných 
a účtovných procesov u klientov.

– Vykonávanie školení účtovných predpisov (vrátane interných IFRS školení).

Významné projektové úspechy:

– Nastavenie účtovných a fi nančných procesov u klienta v telekomunikačnom sektore viedlo 
k významnému zníženiu prevádzkových nákladov o 15 %.

– Implementácia nového účtovného systému u klienta v automobilovom sektore (supervízia projektu).
– Mentor vzdelávacieho projektu pre vysokoškolských študentov Ace the Case a pre žiakov ZŠ iKID.

Vzdelanie

ACCA kvalifi kácia 2011

KPMG školenia týkajúce sa slovenských 
a medzinárodných účtovných štandardov

2004 – 2011

Fakulta manažmentu Univerzity Komenského 
v Bratislave, magister v odbore strategický 
manažment

2004

Znalosti

– MS Offi ce, pokročilé znalosti
– SAP ERP
– Oracle ERP
– Discoverer

– Crystal Report
– Anglický jazyk, úroveň C1
– Španielsky jazyk, úroveň C1
– Ruský jazyk, úroveň B1

Záujmy

– svetová ekonomika a politika,
– vedecko-fantastická literatúra,
– geocaching s rodinou
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