
Ing. Robert Kováč 

ŽIVOTOPIS 

 

VZDELANIE: 

1993 - 1999 Slovenská technická univerzita v Bratislave  

Strojnícka fakulta - Manažment strojárskych podnikov 

 

1985 - 1989 Stredná priemyselná škola strojnícka - Kvačalova, Bratislava  

Prevádzkyschopnost' výrobných zariadení 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI: 

2021 – trvá  MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy, príspevková organizácia 

Od 2021 – trvá  Riaditeľ organizácie 

 

2008- 2021  Bratislavská teplárenská, a.s. 

Od 11/2020  Manažér oddelenia správy majetku a logistiky 

Riadenie tímov logistiky a majetku 

Nastavenie procesov, facility manažmentu v rámci tzv. Teplárenského holdingu šiestich teplárenských 

spoločností v SR 

Analýzy a návrhy realizácie opatrení na zefektívnenie 

 

2013 - 2020  Riaditeľ sekcie správy majetku 

Riadenie odborov environmentalistiky, majetku a logistiky 

Nastavenie procesov pri správe majetku, prenájom a nájom priestorov, správa nehnuteľného a 

hnuteľného majetku, 

Optimalizácia nákladov, autodoprava, opravy nehnuteľného majetku, údržba nehnuteľnosti, vozidiel, 

skladové hospodárstvo, atd'. 

 

2010 - 2013  Vedúci odboru výstavby 

Riadenie investičných projektov spoločnosti, napr. rekonštrukcie horúcovodov, Tomášikova, 

Štrkovec, Vajnorská, opravy a budovanie nových odovzdávacích staníc tepla a pod. Celkový objem 22 

mil. EUR. 

 

2009 - 2010  Vedúci odboru projektového riadenia 

Riadenie významných projektov spoločnosti rekonštrukcie horúcovodov, monitorovací a prístupový 

systém, rekonštrukcia administratívnej budovy a ďalšie. Celkový objem 12 mil. EUR. 

  

2008 - 2009  Vedúci odboru majetku 

Riadenie 14 členného tímu, realizácia opráv, investícii, (používanie projektového riadenia pri 

opravách a investíciách) evidencia majetku spoločnosti, nájomné zmluvy a pod. Rekonštrukcia 

administratívnej budovy Bajkalská 8 mil. EUR, odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku objekt 

Čulenova a ďalšie,  výnos cca 30 mil. EUR. 



 

 

1996 - 2008  Slovenské Telekomunikácie a.s. 

1996   referent - prevádzka technických zariadení 

1998    referent - odbor správa a údržba budov, ekológia. 

2002 - 2006  Špecialista výstavby, riadenie stavebných a technologických investičných akcií (celý 

proces, príprava, realizácia, zaradenie do majetku) 

 

2006 - 2008  Projektový manažér 

Rozvoj technickej infraštruktúry, riadenie stavebných a technologických projektov (výber 

dodávateľov, príprava zmlúv, zostavovanie projektových plánov, zostavovanie projektových tímov, 

návrhy technických riešení, finančné analýzy, investičná činnosť, príprava, business cases, overovanie 

dosiahnutých cieľov a iné. 

 

1993 -1996  Mobilita s.r.o. 

Vedúci strediska 

Montáž, servis a doprava 

 

1991 - 1993  Nákladná autodoprava - živnostník 

 

1990 -1991  Správa Rádiokomunikácií - technik DMS 

 

 

Ostatné odborné spôsobilosti a znalosti: 

Autorizovaný stavebný dozor, koordinátor bezpečnosti, legislatíva v stavebníctve, projektový 

manažment, interný ISO auditor a iné. 


