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OSOBNÉ ÚDAJE 
 

Meno  Tibor Végh, PaedDr. 
Adresa  Dunajská Streda, Októbrová 1511/48, 929 01 
Telefón  +421 905 181 649 
E-mail  vegh@fcdac.sk  

 
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 

 
• Dátum (od – do)  Od 02/2014 - súčasnosť 

• Meno zamestnávateľa  FK DAC 1904, a.s.. 
• Pracovná pozícia  Predseda predstavenstva 

• Zodpovednosti  Štatutárny zástupca - vystupovanie v mene klubu v právnych, organizačných 
a administratívnych vzťahoch; komplexné riadenie s cieľom zabezpečiť efektívne 
fungovanie klubu. 

• Ťažiskové aktivity a dosiahnuté 
výsledky 

 Využívanie svojich znalostí a skúseností v prospech klubu; vyjednávanie s obchodnými 
partnermi; koordinácia vzťahov medzi klubom, SFZ a ostatnými športovými a 
kooperujúcimi organizáciami 

 
 • Dátum (od – do)  Od 06/2003 - súčasnosť 

• Meno zamestnávateľa  RAILTRANS LOGISTICS, a.s./XPRESS RAILTRANS, a.s 
• Pracovná pozícia  Predseda predstavenstva 

• Zodpovednosti  Zabezpečovanie stratégie a firemnej politiky, riadenie obchodných procesov s cieľom 
dosiahnuť stanovené hospodárske výsledky, riadenie finančnej a cenovej politiky, ako aj 
riadenie rizík spojených s obchodnými aktivitami, tvorba a realizácia koncepcie rozvoja 
spoločnosti,  personálnej a mzdovej politiky a investícií, kontrola výsledkov hospodárenia 

• Ťažiskové aktivity a dosiahnuté 
výsledky 

 Analýza existujúcich procesov a ich optimalizácia (napr. plánovanie, výber a prijímanie 
zamestnancov, odmeňovanie), riadenie činnosti priamo podriadených útvarov, 
vyjednávanie s obchodnými partnermi, stabilizácia a optimalizácia finančných tokov 
a aktív spoločnosti 

 
• Dátum (od – do)  Od 09/2005 – 10/2009 

• Meno zamestnávateľa  APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s. 
• Pracovná pozícia  predseda dozornej rady 

• Zodpovednosti  Vedenie zasadnutí dozornej rady, príprava podkladov potrebných pre rozhodovanie 
dozornej rady, kontakt pre predstavenstvo spoločnosti, dohľad nad činnosťou 
predstavenstva v oblasti firemnej stratégie, finančných tokov, legislatívy a prevádzky 
interných procesov/systémov 

 
• Dátum (od – do)  Od 07/2003 – 02/2007 

• Meno zamestnávateľa  Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava 
• Pracovná pozícia  člen predstavenstva 

• Zodpovednosti  Spolupodieľanie sa na riadení spoločnosti, zodpovednosť za dosahovanie strategických 
cieľov a výsledkov spoločnosti, riadenie rizík, spojených s aktivitami spoločnosti, príprava 
informácií pre akcionárov na vyhodnotenie finančného a obchodného zdravia, ako aj rizík 
spoločnosti 



• Dátum (od – do)  1996 - 2003 
• Meno zamestnávateľa  VÚB Wustenrot, a.s. Bratislava 

• Pracovná pozícia  Riaditeľ pobočky 
• Zodpovednosti  Zodpovednosť za plnenie obchodného plánu pobočky, riadenie, organizácia a kontrola 

činnosti obchodných zástupcov, vytváranie a rozširovanie odbytovej siete, vzdelávanie 
a rozvoj obchodných zástupcov v oblasti predaja finančných produktov, poskytovanie 
poradenských služieb klientom, príprava podkladov a reportov pre centrálu  

• Ťažiskové aktivity a dosiahnuté 
výsledky 

 Dlhodobé dosahovanie nadpriemerných obchodných výsledkov za pridelenú oblasť, 
realizácia prieskumu trhu v oblasti, vytvorenie tímu vysoko výkonných zamestnancov 

 
• Dátum (od – do)  1993 - 1996 

• Meno zamestnávateľa  Poisťovňa Otčina, a.s. 
• Pracovná pozícia  Manažér obchodnej služby 

• Zodpovednosti  Budovanie vlastnej odbytovej siete, vedenie obchodných rokovaní s obchodnými 
partnermi 

• Ťažiskové aktivity a dosiahnuté 
výsledky 

 Vytvorenie a riadenie obchodnej siete, koordinácia siete dôverníkov poisťovne 

 
• Dátum (od – do)  1987 - 1993 

• Meno zamestnávateľa  Základná škola Dunajská Streda 
• Pracovná pozícia  Pedagóg 

• Zodpovednosti  Vyučovanie predmetov: geografia, telesná výchova 
• Ťažiskové aktivity a dosiahnuté 

výsledky 
 Príprava podkladov na vyučovanie, realizácia vyučovacieho procesu, hodnotenie 

dosiahnutých výsledkov 
 

• Dátum (od – do)  1985 - 1987 
• Meno zamestnávateľa  SOÚ Elektrotechnické Banská Bystrica (ZVT) 

• Pracovná pozícia  Základná vojenská služba 
Inštruktor telesnej výchovy a športu 

• Zodpovednosti  Organizácia a koordinácia mimoškolských aktivít študentov 
• Ťažiskové aktivity a dosiahnuté 

výsledky 
 Príprava aktivít, organizovanie a hodnotenie realizovaných aktivít 

 
 

VZDELANIE A ŠKOLENIA 
 
  1975 - 1979 

  Gymnázium Dunajská Streda 
Odbor: Prírodné vedy 

 
  1979 - 1985 

  UK Bratislava - Fakulta telesnej výchovy a športu 
Odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 
  1989 
  UK Bratislava 

Rigorózna štátna záverečná skúška v odbore pedagogiky 
Doktor pedagogických vied/Diplom 

 
  2001/2003 
  A.I.P. Consulting Brno, a.s.- Business Success Bratislava, a.s. 

Komunikačné zručnosti v predajnom procese 
Negotiation skills  (základy, nadstavba) 
Development program pre manažérov – 1 ročný program 

 



OSOBNÉ SCHOPNOSTI A 
ZRUČNOSTI 

  
CUDZIE JAZYKY 

 
Nemecký jazyk  stredne pokročilý 

  
Maďarský jazyk  plynule 

 
ODBORNÉ A INÉ  

SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI 
 Dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia procesov, organizačné schopnosti, orientácia na 

dosiahnutie stanovených cieľov, otvorená komunikácia, prispôsobenie sa meniacemu 
prostrediu, odhodlanosť a podnikavosť 

 
SOCIÁLNE SCHOPNOSTI A 

ZRUČNOSTI 
 Spolupráca v tíme v multikulturálnom prostredí, racionálne spracovanie námietok a 

konfliktov, vyjednávacie zručnosti 

 
ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI A 

ZRUČNOSTI  
 Koordinácia procesov a administrácia činností, príprava a riadenie projektov a rozpočtu, 

organizovanie a plánovanie obchodných činností, analytické a koncepčné myslenie 

 
TECHNICKÉ SCHOPNOSTI A 

ZRUČNOSTI 
 Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet ,  

 
VODIČSKÝ PREUKAZ  Skupina B 

 
ZÁUJMY  Futbal, lyžovanie, bicyklovanie, čítanie ekonomickej literatúry 

 
 
 
V Dunajskej Strede, dňa 23.2.2017 












