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Narodil sa v Trebišove, kde aj vyštudoval základnú a strednú školu. Počas štúdia sa aktívne zúčastňoval 

vedeckých konferencií pre študentov. Bol členom astronomického krúžku na Trebišovskej hvezdárni. 

 

2002-2006 
Študoval Informatiku a Fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach. Témou jeho diplomovej práce bola vizualizácia vedeckých dát. Počas štúdia sa aktívne 

zúčastňoval rôznych vedeckých konferencií. Bol pravidelným účastníkom aj prednášajúcim na IT 

konferenciách SKLug. Popri štúdiu pracoval ako správca počítačových sietí pre UPJŠ Košice. Jeho 

práca zahŕňala riadenie sietí, riadenie sieťových pripojení, inštaláciu a správu aplikačných a 

pracovných staníc. Ako správca počítačových sietí pôsobil aj popri ďalších zamestnaniach, až do roku 

2008. 

 

2005-2006 
Pôsobil ako IT vývojár a neskôr aj ako vedúci tímu v NESS Development Centre. Jeho hlavným 

zameraním bol vývoj v Jave s použitím portálových technológií, JSR 168, J2EE, Struts, JSP, Tapestry. 

 

2006-2009 
Pracoval v spoločnosti Siemens Program and System Engineering, s. r. o. Jeho hlavnou náplňou bol 

vývoj softvéru zameraného na starostlivosť o zdravie, postaveného na J2EE technológii. Zároveň bol 

vedúci GUI tímu a bol aj zodpovedný za zmeny na GUI. 

 

2009-2012 
Pôsobil v spoločnosti Ixonos Slovakia v Košiciach na rôznych pozíciách ako systémový architekt, Java 

vývojár a projektový manažér. Spolupracoval na viacerých medzinárodných projektoch. Niekoľko 

mesiacov pôsobil aj v Anglicku a Fínsku. Súčasne sa venoval aj junior programátorom, a to nie len na 

jednotlivých projektoch ale aj vedením kurzov „Programovanie v Pythone“ a „Základy Linuxu“. 

 

2012- 
V súčasnosti pôsobí v spoločnosti IBM Slovensko ako Custom and Mobile Development Leader. V 

praxi to znamená, že pôsobí ako technický líder a manažér ľudských zdrojov. Je zodpovedný za 

projekty nielen po personálnej stránke ale aj po technickej a architektonickej. Jeho hlavným zameraním 

je vývoj mobilných riešení. 

 

Popri práci sa zúčastňuje rôznych medzinárodných aj domácich IT konferencií, nielen ako návštevník, 

ale aj ako prednášajúci. 



 

Záľuby: Vo voľnom čase sa rád venuje najnovším IT technológiám, programovaniu, modelom lietadiel 

a športu ako lyžovanie, beh na lyžiach, beh, bedminton a futbal. 


