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JURAJ TKÁČ 
 
 

Adresa:  Gaštanová 4, 040 01 Košice 
Dátum narodenia:  22.04.1962 
Národnosť:  slovenská 
Kontakt:   tkac.juraj@zsr.sk  
  +421 904 846 833 
 
 
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI  
  
04/2017 -  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
do súčasnosti                  Námestník GR ŽSR pre ekonomiku 

• Zodpovednosť za riadenie odborov controllingu, účtovníctva, daní 
a financovania a správy majetku spoločnosti  

• Zodpovednosť za finančnú situáciu, finančné riadenie a finančné vzťahy 
spoločnosti 

• Komunikácia s externými inštitúciami – ministerstvami, finančnými 
inštitúciami, úradmi 

• Zodpovednosť za tvorbu a hodnotenie plnenia plánov spoločnosti, spracovanie 
účtovných závierok 

 
10/2007 – 03/2017  OPENServices, Košice  
                   Partner / Corporate finance 

• Zodpovednosť za riadenie pobočkovej siete skupiny OPENServices v krajinách 
strednej Európy (Slovensko, Maďarsko, Česko)  

• Zabezpečovanie komplexného servisu v oblasti účtovníctva, auditu, práva, 
poradenstva a firemného financovania pre najvýznamnejších korporátnych 
klientov skupiny 

• Zastupovanie korporátnych klientov v jednaní s bankami pri získavaní 
externých zdrojov financovania 

• Tvorba finančnej stratégie skupiny, analýza finančných ukazovateľov  
a riadenie finančných tokov  

• vedenie obchodných jednaní s kľúčovými klientmi a partnermi, účasť na 
jednaniach organizovaných podriadenými manažérmi 

• reprezentácia spoločnosti, akvizícia nových klientov a udržovanie dobrých 
vzťahov s kľúčovými zákazníkmi 

• priebežná analýza trhu -  monitorovanie konkurencie, trendov, cien, produktov, 
kľúčových zákazníkov 

 
11/2005 – 09/2007 Československá obchodná banka, a.s., Prešov 
  Riaditeľ retailovej a SME pobočky 

• Zodpovedný za riadenie a organizovanie činnosti pobočky banky  v oblasti 
predaja retailových produktov a úverových produktov pre SME klientelu  

• Zodpovednosť za riadenie ľudských zdrojov, plánovanie práce zamestnancov, 
ich kontrolu, stanovenie kritérií hodnotenia výkonnosti zamestnancov 
a hodnotenie zamestnancov 

• Rozvíjanie a vytváranie vzťahov s  existujúcimi a potenciálnymi klientmi banky 
v súlade s obchodnou politikou a stratégiou banky 

• Zodpovednosť za proces riadenia úverového rizika a kvalitu úverového rizika 
v oblasti SME klientely 

• Schvaľovanie obchodných prípadov v rámci delegovanej právomoci 
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05/2003 – 10/2005 OTP Banka Slovensko, a.s., Prešov, Humenné 
  Riaditeľ retailovej pobočky 

• Zodpovedný za obchodnú, personálnu a procesnú stránku riadenia pobočky 
banky  

• Riadiť a organizovať činnosti zamestnancov pobočky v oblasti predaja a servisu 
produktov a služieb banky pre retailovú  klientelu vrátane poradenstva  

• Aktívne vyhľadávanie potenciálnych klientov a zabezpečovanie 
profesionálneho klientskeho servisu 

• Zodpovednosť za plnenie schváleného obchodného plánu pobočky a 
dodržiavanie bezpečnostných politík banky. 
 

 
07/1993 – 04/2003 VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s., Bratislava 
  Školiteľ / Implementátor  

•  Zodpovedný za teoretickú prípravu zamestnancov banky na zavedenie 
informačného systému banky a jeho praktickú implementáciu   

• Príprava a realizácia školení zameraných na nový informačný systém banky  
• Implementácia informačného systému v jednotlivých pobočkách banky 
• Vedenie implementačného tímu pri nasadzovaní bankového informačného 

systému na pobočkách banky v rámci celej SR 
 
10/1987 – 06/1994 STAVBÁR, š.p., Vranov nad Topľou 
  Vedúci výpočtového strediska 

• Zodpovedný za procesnú a personálnu stránku riadenia prideleného úseku  
• Riadenie implementácie nových ekonomických agend v podniku 
• Spolupráca s ekonomickým úsekom pri tvorbe finančného rozpočtu a analýze 

hospodárenia spoločnosti 
 
 
VZDELANIE 
 
1981-1986  VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Elektrotechnická fakulta, Košice 
 
1977-1981  GYMNÁZIUM, Vranov nad Topľou  
 

 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI  

Anglický jazyk  mierne pokročilý: A2 

Ruský jazyk   mierne pokročilý: A2 

 
 
OSOBNÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI 
 
Počítačové znalosti Microsoft Office (Word, Excel, Outlook - pokročilý) 
 
Záľuby  Atletika (beh), turistika 
 


