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_________________________________________________________________________ 
 
 
Vzdelanie 
 
 
Dosiahnuté vzdelanie:   vysokoškolské II. stupňa 
  
 
1996 - 2001     Žilinská univerzita, Žilina 
        Odbor/špecializácia: Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov,     
      Cestná doprava 
 
1992 - 1996     Gymnázium Pavla Horova, Michalovce 
      Odbor/špecializácia: Prírodovedný odbor 
 
 
Doplňujúce informácie o vzdelaní: Znalectvo v odbore doprava  cestná. 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Priebeh zamestnaní 
 
   
 
06.11.2019 – dodnes   ÚPSVaR – evidovaná ako nezamestnaná 
 
01.11.2016 – 05.11.2019  Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo 
 
     Pracovná pozícia: Riaditeľ odboru prevodu a nájmu 
 

Náplň práce: Riadenie a zabezpečenie plynulého chodu Oddelenia 
prevodu a Oddelenia nájmu v súvislosti s kontrolným a schvaľovacím 
procesom právnych aktov predkladaných na schválenie do Rady 
Fondu a následne na podpis štatutárom spoločnosti (kúpnych zmlúv, 
nájomných zmlúv, zmlúv o bezodplatnom prevode, zmlúv 
o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a pod.). Kontrola 
a schvaľovanie stanovísk s následným predložením na podpis 
štatutárovi spoločnosti pre rôzne druhy konania (územné, stavebné, 
kolaudačné, vodoprávne...). Analytická a metodická činnosť súvisiaca 
s vytváraním, aktualizáciou, zmenou a inováciou interných predpisov, 
smerníc a manuálov.  
Projekty mnou navrhnuté, riadené, pripomienkované, testované 
a zavedené do prevádzky na SPF: 
- Fabasoft – registratúrny, čiastočne agendový systém (náhrada 

papierového spisu elektronickým) - analýza, návrh, editácia, 
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Vek:    42 
Stav:   rozvedená, bezdetná
   
Trvalý pobyt:   Kuklovská 7, 841 04 
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testovanie a nasadenie - manažovanie celého IT projektu od 
počiatku vrámci komunikácie s dodávateľom 

- Centrálna podateľňa a skenovanie dokumentov – analýza 
procesov, vypracovanie postupov, zefektívnenie pracovných 
činností, zmena spôsobu skenovania a nastavenia softvéru, 
zavedenie do prevádzky  

- GIS – geografický informačný systém – analýza využívania, 
dopracovanie funkcionalít modulu Nájom a vytvorenie modulu 
Prevod, zabezpečenie napĺňania databázy užívateľmi, vytvorenie 
manažérskych prehľadov a zostáv a predpríprava na on-line 
prepojenie s katastrom  manažovanie celého IT projektu od 
počiatku vrámci komunikácie s dodávateľom  

- Právne akty – novovytvorený softvér slúžiaci na schvaľovanie 
a zverejňovanie právnych aktov – analýza procesov, návrh 
procesných máp, implementácia, pripomienkovanie, testovanie - 
manažovanie celého IT projektu od počiatku vrámci komunikácie 
s dodávateľom 
 

Počet riadených pracovníkov: 24 priamo a cca 200 pracovníkov na 
regionálnych odboroch zaoberajúcich sa prevodmi a nájmami 
nepriamo 

 
01.03.2015 – 31.10.2016  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG 
 

Pracovná pozícia: Námestník riaditeľa agentúry pre maklérov a pre 
životné poistenie, neživotné poistenie a siete. 
 
Náplň práce: Zabezpečenie plnenia stanovených cieľov spoločnosti 
zameraných na produkciu, predpis, udržanie kmeňa a zisk a s tým 
súvisiace udržanie a rozvoj obchodných vzťahov s maklérskymi 
spoločnosťami v životnom i neživotnom poistení. Nastavenie 
procesov a spolupráca pri tvorbe a inovácii produktov životného 
i neživotného poistenia. Riadenie systému školení maklérskych 
spoločností za splnenia podmienky zvýšenia produkcie k pomeru 
finančnej efektivity vynaložených nákladov. Riadenie maklérskych 
poradcov zameraných na životné i neživotné poistenie v rámci SR 
Riadení pracovníci: maklérski poradcovia, školitelia, pracovníci 
podpory predaja 
Počet riadených pracovníkov: 26 

 
15.07.2014 – 28.02.2015  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG 
 

Pracovná pozícia: maklérsky poradca a školiteľ pre životné 
i neživotné poistenie 
 
Náplň práce: Spolupráca s pridelenými maklérskymi spoločnosťami 
za účelom podpory, poradenstva a tvorby ponúk s cieľom dosiahnutia 
stanoveného predpisu a produkcie. Školiteľ maklérskych spoločností 
pre produkty životného i neživotného poistenia v rámci SR. 
 

01.04.2014 – 10.06.2014  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 

Pracovná pozícia: vedúci oddelenia likvidácie poistných udalostí 
a správy majetku 
 
Náplň práce: Zodpovednosť za tvorbu procesov, podmienok na 
novovzniknutom oddelení, zodpovednosť za plnenie pracovných 
povinností riadených pracovníkov. Nastavenie činností oddelenia za 
účelom riešenia, evidencie, kontroly a výplaty plnení za škody 
vzniknuté pri poistných udalostiach; zabezpečenie vysporiadania 
dlhodobo neriešených poistných udalostí. Koordinácia pracovných 
činností súvisiacich so správou majetku.  
Riadení pracovníci: likvidátori, administratívni pracovníci 
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Počet riadených pracovníkov: 15 
 
 
 
28.01.2014 – 25.03.2014  Študijný jazykový pobyt -  Florida 
 
01.03.2013 – 15.01.2014  Externá poradenská a riadiaca činnosť pre skupinu „Tempus“ 
 

Náplň práce: Pracovné povinnosti a zodpovednosti boli totožné ako 
na pozícii generálny riaditeľ (viď. info nižšie). Zmenil sa iba druh 
pracovného pomeru. 

 
1.10.2011 – 28.2.2013 Tempus awt Bavaria s.r.o. 

Tempus awt IMMO s.r.o. 
Tempus Bavaria, s.r.o. 
Tempus Fin s.r.o. 
Tempus Rent s.r.o. 
Tempus Trade s.r.o. 
Tempus s.r.o. 
 

 Pracovná pozícia: generálny riaditeľ 
 
 Náplň práce: riadenie, vedenie, koordinácia a zjednotenie chodu 

spoločností s rôznym zameraním, nábor a výber zamestnancov, 
kontrola dodržiavania nastavených procesov a zavádzanie nových 
efektívnych procesov, kontrola správnosti účtovníctva, korektnosti 
a efektívnosti zmlúv s dodávateľmi, riešenie sťažností klientov, 
sledovanie nákladov a výnosov spoločností, naštartovanie chodu 
menej funkčných prevádzok, personalistika a personálny audit, 
správa budov, kontrola a riadenie cash flow, koordinácia a realizácia 
finančných transakcií spoločností, vytváranie a riadenie 
hospodárskych výsledkov spoločností, tvorba nových a udržiavanie 
existujúcich projektov, analýza stavu spoločností a návrhy k ich 
ekonomicky a hospodársky funkčným činnostiam. 

 Riadení pracovníci: riaditelia spoločností a zamestnanci skupiny 
„Tempus“ (predajcovia, pracovníci servisu – mechanici, prijímací 
technici, skladníci, administratíva, obchodníci, poisťovací agenti...) 
Počet riadených pracovníkov: cca 150 

 
1.3.2009 – 30.9.2011 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Pracovná pozícia: vedúci oddelenia LPU motorových vozidiel, SR 
 

Náplň práce: riadenie, vedenie, koordinácia, organizácia a kontrola 
oddelenia likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení (ďalej 
len LPU v NP) - SR - motorové vozidlá - domáce i zahraničné škody 
na vozidlách, hnuteľných i nehnuteľných veciach, škody na zdraví a 
cestovné poistenie.  
Riadení pracovníci: likvidátori: motor - devízové škody - škody na 
zdraví, travel, administratívne pracovníčky,  
Počet riadených pracovníkov: cca 80 

 
Všetky riadiace pozície, ktorými som prešla v Allianz - Slovenskej 
poisťovni, a.s. obsahovali aj kontrolu správnosti účtovania a kontrolu 
hospodárenia pridelených nákladových stredísk ako aj hľadanie 
spôsobov na znižovanie nákladov v prípade prekročenia prideleného 
finančného balíka.  

 
1.1.2007 - 28.2.2009   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
       

Pracovná pozícia: regionálny riaditeľ región Východ 
    

Náplň práce: riadenie, vedenie, koordinácia, organizácia a kontrola 
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regionálneho odboru LPU v NP - Východoslovenský región,  
motorové vozidlá domáce i majetkové škody, udržiavanie vzťahov so 
zmluvnými partnermi, tvorba procesov, metodika, tvorba projektov 
Riadení pracovníci: likvidátori motor - majetok, obhliadkári motor – 
majetok, administratívne pracovníčky, pracovníčky front office, 
pracovníčky call centra 
Počet riadených pracovníkov: cca 100 

 
11.5.2005 - 31.12.2006   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
      Pracovná pozícia: vedúci oddelenia LPU v NP región Východ 

 
Náplň práce: riadenie, vedenie, koordinácia, organizácia a kontrola 
oddelenia LPU v NP - Východoslovenský región, motorové vozidlá -    
obhliadky a likvidácia domácich škôd, zmluvná spolupráca s internými 
i externými partnermi 
Riadení pracovníci: likvidátori a obhliadkári motor  
Počet riadených pracovníkov: cca 30 
 

1.12.2004 - 10.5.2005   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
      Pracovná pozícia: vedúci oddelenia LPU v NP región Zemplín 

 
Náplň práce: riadenie, vedenie, koordinácia, organizácia a kontrola 
oddelenia LPU v NP v regióne Zemplín (okresy Michalovce, Trebišov, 
Vranov nad Topľou, Humenné) - motorové vozidlá domáce škody i 
majetkové škody, uzatváranie zmlúv o spolupráci s externými 
partnermi, nastavovanie spolupráce externých partnerov s ASP 
Riadení pracovníci: likvidátori motor - majetok, obhliadkári motor – 
majetok, administratívne pracovníčky, pracovníčky front office,  
Počet riadených pracovníkov: cca 30 

 
27.10.2004 - 30.11.2004 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Pracovná pozícia: likvidátor  
 

Náplň práce: likvidácia poistných udalostí na motorových vozidlách – 
domáce škody 
 

1.6.2001 - 26.10.2004   STK s.r.o. 
 
      Pracovná pozícia: Ekonomický a administratívny pracovník 
 
      Náplň práce: komunikácia s klientmi, fakturácia, administratíva,    

mzdová agenda, príjem vozidiel, objednávka tovaru, skladové 
hospodárstvo, nadobúdanie praxe technika STK pre štúdium 
nadstavbového vzdelávania - Znalec v odbore doprava cestná 

______________________________________________________________________________ 
 
Znalosti 
 
 
Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk - úroveň B1  
 
Administratívne a ekonomické znalosti: 
Fakturácia    - pokročilý 
Hospodárska korešpondencia  - pokročilý 
Personalistika    - pokročilý 
 
Počítačové znalosti - používateľ: 
Internet (e-mail, www)  - pokročilý 
Lotus Notes   - pokročilý 
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Microsoft Excel   - pokročilý 
Microsoft PowerPoint  - pokročilý 
Microsoft Word   - pokročilý 
Microsoft Outlook - pokročilý 
 
Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy: 
Schopnosť a záujem pracovať až do splnenia stanoveného cieľa alebo do dosiahnutia požadovaného 
výsledku. 
 
Vodičský preukaz: 
skupiny: A, B; najazdených cca 300.000 km 
 
 
 
29.03.2020 
 
 
 
 

 
 
 
Ing.  Gabriela Bartošová 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov na účel evidovania mojej osoby ako potenciálneho zamestnanca. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia životopisu 
na dobu 12 mesiacov. Všetky údaje, ktoré som uviedla vo svojom životopise, som poskytla dobrovoľne a sú pravdivé. 
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 


