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• vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a 

manažment na Univerzite Komenského v Bratislave 
• 2 roky pôsobil na ministerstve financií SR 
• od roku  2002 pôsobí v poisťovníctve – postupne v UNIQA, v 

KOOPERATIVA ako riaditeľ odboru poistenia zodpovednosti, v AXA ako 
technický riaditeľ P&C 

• od roku 2011 pôsobil v skupine VIG, opätovne ako riaditeľ odboru 
poistenia zodpovednosti v KOOPERATIVA, neskôr ako riaditeľ odboru 
korporátneho poistenia v rumunskej poisťovni ASIROM 

• od mája tohto roka zastáva pozíciu riaditeľa úseku neživotného 
poistenia vo Wüstenrot poisťovni 
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• v rokoch 1994 – 2003 pôsobila v Slovenskej poisťovni na viacerých 

pozíciách 
• od roku 2003 pôsobí v Allianz – Slovenskej poisťovni na viacerých 

manažérskych pozíciách, v súčasnosti ako vedúca oddelenia 
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• pracoval v R + V Poisťovňa v Nemecku a následne ako člen tímu 

zakladajúci túto poisťovňu na Slovensku 
• v R+V zastával pozíciu riaditeľ vývoja neživotných produktov, správy 

poistenia a likvidácie 
• 8 rokov pôsobil v UNIQA – najskôr v Rakúsku, neskôr ako riaditeľ 

externého obchodu a zároveň člen EXCOM v centrále vo Viedni 
• od roku 2011 je riaditeľom P&C obchodu pre ČR a SR v AXA poisťovni 
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• Svoju kariéru začínal v ČSOB, kde pôsobil ako projektový manažér 
• Od roku 2007-2010 pracoval pre poisťovňu TRIGLAV ako vedúci 

projektov 
• 2 roky pôsobil v Groupama poisťovni, a.s. ako člen predstavenstva a 

zástupca generálneho riaditeľa 
• Od roku 2012-2016 pracoval ako výkonný riaditeľ pre OBCHODNÚ 

POISŤOVACIU A ZAISŤOVACIU SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A 
• Od decembra 2016 pôsobí ako vedúci organizačnej zložky Spoločnosti 
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• vyštudoval Materiálovotechnickú fakultu Slovenskej technickej 

univerzity v Trnave 
• pôsobil ako odborný referent a technik v komerčnej sfére 
• od roku 2014 pracoval v Generali poisťovňa ako kontrolór OFR/CFR pre 

neživotné poistenie a analytik úseku likvidácie 
• od septembra tohto roka je v Union poisťovni vedúcim oddelenia 

likvidácie v poistení majetku a zodpovednosti 
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• študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 

odbor história a slovenský jazyk 
• po štúdiách pôsobil 5 rokov ako stredoškolský učiteľ na obchodnej 

akadémii 
• vo finančnom sektore začínal vo VÚB Wüstenrot ako produktový 

školiteľ a tréner 
• od roku 2000 pôsobil 6 rokov v ČSOB a ČSOB Stavebnej sporiteľni 

postupne ako školiteľ, riaditeľ odboru vzdelávania a odboru vývoja 
produktov, vrchný riaditeľ obchodu a člen predstavenstva 

• od roku 2006 spoluzakladal spoločnosť Netfinancie, kde pôsobí 
dodnes v pozícii konateľa a riaditeľa  


