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PRAX
01.02.2010–Súčasnosť

SZČO
Martin Pechovský MGROUP, Banská Bystrica (Slovensko)
- Vývoj informačných systémov a programovanie aplikácií pre školstvo v jazykoch PHP, MySQL,
HTML, CSS, Flash, Javascript
- Vývoj informačných systémov pre eGoverment - PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

01.10.2010–Súčasnosť

Director and chief executive
MGROUP, s.r.o., Banská Bystrica (Slovensko)
- Vedenie spoločnosti, optimalizácia nákladov, obchod, IT projektový manažment (koordinácia
projektov) a poskytovanie služieb:

MGROUP, s.r.o. je Slovenská spoločnosť s Európskou pôsobnosťou zameraná na investície do
technológií a nových šialených nápadov v IT oblasti či Hi-tech. Poskytuje služby v oblasti IT vývoja aj
tých najzložitejších systémov pracujúcich v cloude.

02.03.2013–Súčasnosť

Director and chief executive
Xerry, s.r.o., Banská Bystrica (Slovensko)
- Vedenie spoločnosti poskytujúcej produkt:
Xerry je slovesnký, drevený, počítač, ktorý je vyvíjaný a výrábaný na Slovensku, konkrétne v Banskej
Bystrici. Tento projekt vznikol za účelom obnovenia výroby počítačov na Slovensku a v strednej
európe. Spoločnosť Xerry už má prvý prototyp nazývaný LU a odštartovala výskum a vývoj vlastnej
matičnej dosky, operačného systému a tým si dala za cieľ získať kontrolu nad celým zariadením. V
tomto výskume získala podporu z akademickej pôdy dvoch univerzít TUZVO a UMB, vo forme
expertov, ktorí navrhnú najlepšie možné riešenia. Drevený počítač disponuje aj vlastným unikátnym
dotykovým a teplotným čidlom, ktoré umožňujú pomocou kapacitného tlačítka unikátne ovládať
zapínanie a vypínanie počítača dotykom cez drevo (masív) s kvalitným LED podsvietením.

2011–2012

Odborný Garant (IT)
Slovenská Lekárska Komora, Bratislava (Slovensko)
- Organizačné, metodické a personálne riadenie časti projektu www.i-med.sk
- I-med je unikátny portál na vzdelávanie lekárov pomocou webinárov s videom a kreditovými testami
a získavanie kreditov z pohodlia svojej ordinácie, či domova.

2014–2014

Expert (IT)
Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica (Slovensko)
- Expert pre zostavenie a programovanie systému na vzdelávanie seniorov
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01.12.2016–Súčasnosť

Pechovský Martin

Strategy consultant (Inovácie a marketing)
Slovenská Lekárska Komora, Banská Bystrica (Slovensko)
- Návrh marketingovej stratégie a informačných systémov pre potreby členov
- Tvorba inovácií, analýza trhu a potrieb, analýza potrieb členov SLK
- Rokovania s ministerstvami a inštitúciami
- Implementovanie výsledkov rokovaní a analýz

2016–2017

External Expert
Slovak Business Agency, Bratislava (Slovensko)
- hodnotenie podnikateľských zámerov v oblasti digitálnych inovácií a systémov

2016–Súčasnosť

Startup and creative industry leader
Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica (Slovensko)
Networking mentorov, expertov, inštitúcií z rôznych odborných oblastí so začínajúcimi podnikateľmi.
Koordinácia projektov pre rozvoj a podporu malého a stredného podnikania, startupov a kreatívnych
ľudí v meste Banská Bystrica a celom Banskobystrickom kraji. Mesto Banská Bystrica ako krajské
mesto si kladie za prioritu podporovať mladých talentovaných ľudí aj v oblasti podnikania a startupov.
Malé a stredné podniky tvoria 90% podielu zamestnávateľov v celom kraji a je preto nevyhnutné sa
venovať súčasným podnikom a stále novo vznikajúcim podnikom. Nový kreatívny priemysel je
nevyhnutnou súčasťou všetkých ďalších priemyslov najmä vo forme (marketingu, dizajnu, videa,
virtuálnej a rozšírenej reality a ďalších)

28.02.2015–Súčasnosť

Projektový manažér
PFF s.r.o., Banská Bystrica (Slovensko)
- Vypracovávanie žiadostí o NFP zo štrukturálnych fondov EÚ
- Implementácia projektov (koordinátor)
- Poradenstvo a konzultácie pre inovácie, výskum a vývoj a startupy

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
01.09.1999–31.07.2007

maturita (jazyky a informatika)
Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine, Krupina (Slovensko)

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenčina

Ďalšie jazyky

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

angličtina

A2

B1

A2

A2

B1

nemčina

A2

A2

A2

A2

B1

Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručnosti

- výborné komunikačné a vyjednávacie schopnosti nadobudnuté na rôznych pracovných pozíciách,
participácii na rôznych projektoch aj zahraničných.
- Nakoľko vediem firmy kde takmer denno denne prichádzam do styku so zákazníkom som získal
veľmi dobré vyjednávacie schopnosti

22/7/17

© Európska únia, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Strana 2 / 4

Životopis

Organizačné a riadiace zručnosti

Pechovský Martin

- Zmysel pre tímovú prácu.
- Schopnosť stanoviť priority a dodržať stanovené termíny.
- Vedenie a koordinácia kolektívov motivačnou formou.

Pracovné zručnosti

- mentorské zručnosti
- systematickosť

Digitálna zručnosť

SEBAHODNOTENIE

Spracovanie
informácií

Komunikácia

Vytváranie
obsahu

Bezpečnosť

Riešenie
problémov

Skúsený používateľ Skúsený používateľ Skúsený používateľ Skúsený používateľ Skúsený používateľ
Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia

Ďalšie zručnosti

- kreatívec = mojou najväčšou záľubou je marketing, venujem sa mu už 7 rokov aktívne a dosiahol
som niekoľko úspechov
- školiteľ = V rámci 23 projektov z EÚ som mal možnosť implementovať a školiť stovky pedagógov
portály moodle ako vzdelávací nástroj na efektívnu výuku
- metodik = V rámci štyroch projektov som mal možnosť tvoriť metodické postupy najmä v oblasti IT
- mentor = venujem sa začínajúcim podnikateľom najmä v oblasti IT inovácií ako expert pre
posudzovanie uplatnenia na trhu, to či má alebo nemá niečo potenciál, alebo či má zmysel danú
myšlienku rozvíjať si vyžaduje správnu dávku motivácie a správne otázky
- IT Analytik = V rámci niekoľkých projektov a mobilít v rámci EÚ som mal možnosť analyzovať
prostredia a prinášať riešenia s optimalizáciou
- schopnosť učiť sa, ZÁĽUBY : športovanie, fotografovanie, turistika, práce v
záhrade, počúvanie hudby, pozeranie filmov, varenie, jedlo, kino, party, priatelia, divadlo, nakupovanie,
stanovanie

Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - expert
Microsoft Access - expert
Microsoft Excel - expert
Microsoft Outlook - expert
Microsoft PowerPoint - expert
Microsoft Word - expert
OpenOffice - pokročilý
Používateľ MS Windows - pokročilý
Adobe InDesign - expert
Adobe Photoshop - expert
CorelDRAW - pokročilý
Microsoft FrontPage - expert
ArCon - pokročilý
Počítačové znalosti - programátor:
Pascal - expert
Adobe Flash - pokročilý
HTML - expert
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Pechovský Martin

JavaScript - expert
PHP - expert - develpoer
Mysql - expert

Počítačové znalosti - administrátor:
Administrácia LAN/WAN - pokročilý
Klient/server administrácia - pokročilý
Linux - pokročilý (prevádzkujeme vlastné mini-datacentrum)

Absolvované školenie:
- Adobe Flash CS4
- Adobe Photoshop CS4
- AdobeDreamweaver CS4
- Adobe Premiere CS4
Príprava na certifikát ECDL
Vodičský preukaz
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