
Asseco Solutions a.s.
06/2022 - súčasnosť
  Team leader Customer Care (od 01/2023)
• call centrum a hotline • 5 agentov 
  Team leader (do 12/2022)
• • výnosový tím viacerých rolí  • 6 konzultantov, 2 key account manažéri, 2 hunteri, 
1 projektový manažér a 1 databázový špecialista

Verne Travel a.s.
08/2016 - 07/2020
  Konateľ / Obchodný riaditeľ  / 4 roky
• 15-tich zamestnancov a 4-och pobočiek (ročný obrat 5 mil.)
Satur Travel a.s.
10/2004 - 07/202010/2004 - 07/2020
  IT Team Leader / 15 rokov 
• koordinácia prác troch IT správcov a technikov • správa 180 počítačov a viac ako 
50 pobočiek po celom Slovensku
  Digital/Web Team Leader / 14 rokov 
•• technická starostlivosť o viaceré web stránky rmy • zabezpečovanie rozvoja 
web stránok na základe podnetov a návrhov z iných oddelení • 3 projektoví ma-
nažéri, 3 programátori, 3 externí dodávatelia
  Team Leader oddelenia kalkulácií / 10 rokov 
• riadenie procesov vo vnútri oddelenia a zabezpečovanie ich čo najvyššej efek-
tívnosti • riadenie komunikácie a procesov s inými oddeleniami
  Expert pre redakčno-rezervačné systémy spoločnosti / 16 rokov 
• zodpovednosť za implementáciu a prevádzku systémov • priebežné dohliada-
nie na funkčnosť a prevádzku celého systému • viac ako 150 aktívnych používate-
ľov

Živnosť JaSCom Slovakia
08/2000 - súčasnosť
• konzultácie a poradenstvo pre prevádzku lekárne • montáž a správa počítačov
• tvorba základných prezentačných web stránok • fotografovanie

IT project manager / Release Manager / IT analytik / Team leader
• Mám viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti cestovných kancelárií, správy IT sietí, 
tvorby a správy obchodných web stránok
• Disponujem odbornými znalosťami v oblasti riadenia tímov pôsobiacich napr. 
oblasti obchodu, cenotvorby, riadenia procesov pri správe serverov (interných i v 
cloude) a pracovných staníc. 
• V obchodných aktivitách som sa podieľal na náraste obratu v priemere o  40% 
ročne v rokoch 2016 až 2020. 
•• Úspešne som spolupracoval na významných IT a web projektoch, ktoré pomáhali 
rme rásť a udržiavať si technologický a obchodný náskok v rámci svojho segmen-
tu (implementácia cloudových riešení, call centra, interného helpdesk projektu, 
zriadenie a riadenie oddelenia pre cenotvorbu a podobne)
•• Ako team leader som mal možnosť riadiť viaceré tímy vo veľkosti od 3 do 15 za-
mestnancov. V riadení ľudí kladiem dôraz na motiváciu zamestnancov a zvyšova-
nie ich vlastných kompetencií. Mám skúsenosti s change managementom súvisia-
cim s rastom spoločností (tvorba procesov, sledovanie KPI, HR manažment, hodno-
tiace pohovory)
• Vo voľnom čase sa venujem fotograi a videu v rôznych podobách: 3D foto a 
video, 360VR foto a video , Tiny Planet foto , 360VR Overcapture video

Gymnázium Vazovova, 1988 - 1992, Bratislava
Sociológia (ukončené 5 ročné štúdium), 1992- 1997, Filozoöcká fakulta UK, Bra-
tislava

Marián Brežák

MS Windows
MS Excel
MS Word
MS PowerPoint
MS SQL
Adobe Photoshop
Adobe PremiereAdobe Premiere
Corel Video Studio
Teamwork
Basecamp
Redmine
Maileon
Codoma Pear
Magic2GMagic2G
Google Analytics
Google Adwords


















Odborné znalosti:

Slovenský jazyk
Anglický jazyk




Jazykové znalosti:

Skupina A/B 
Najazdených viac ako 200 tis. km

Vodičský preukaz: Vzdelanie:

Doterajšie zamestnania:

Kariérne zhrnutie:

Bratislava

0905 246 774

www.brezak.sk

marian@brezak.sk

linkedin.com/in/mbrezak


