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Osobné údaje 
Vek: 43 
Stav: ženatý, 1 dieťa 
Adresa: Slnečná 38, 974 04 Banská Bystrica 
Tel.: +421 915 94 55 44 
E-mail: marek@modransky.sk 
__________________________________________________ 
 
Vzdelanie 
 
 
Dosiahnuté vzdelanie: 
vysokoškolské II. stupňa, titul Magister 
 
2000 - 2006  
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Banská Bystrica 
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 
Odbor/špecializácia: Politológia a verejná správa 
 
1993 - 1998  
Hotelová akadémia, Lučenec 
Odbor/špecializácia: Cestovný ruch / Hotelový a gastronomický management 
 
Doplňujúce informácie o vzdelaní: 
Odborne spôsobilá osoba vo verejnej autobusovej doprave;  
Držiteľ certifikátu UITP (Union Internaionale des Transport Publics, Brusel)  pre oblasť verejného 
obstarávania a kontraktingu zmlúv o službách vo verejnej doprave vo verejnom záujme; 
Absolvent viacerých kurzov zameraných na riadenie spoločnosti, obchod, time-management a marketing. 
 
__________________________________________________ 
 
Priebeh povolaní a zamestnaní 
 
01/2022 – súčasnosť 
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 
Pracovná pozícia: podpredseda predstavenstva  
Náplň práce: Riadenie a Zastupovanie spoločnosti na úrovni štatutárneho orgánu 
 
 
03/2019 – súčasnosť 
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť 
Pracovná pozícia: Vedúci dopravy 
Náplň práce: Dopravné a strategické plánovanie spoločnosti v rámci zabezpečovania výkonov vo verejnom 
záujme 
 
01/2019 – súčasnosť 
Zväz autobusovej dopravy 



 

Pracovná pozícia: Odborný konzultant pre oblasť verejnej dopravy 
Náplň práce: Odborné poradenstvo v sektore verejnej dopravy 
 
01/2018 – 06/2018 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Pracovná pozícia: Odborný konzultant pre oblasť verejnej dopravy a prípravu integrovaného dopravného 
systému v kraji 
Náplň práce: Správa zverenej agendy a plnenie úloh vedenia úradu BBSK 
 
2014 – súčasnosť 
Mesto Banská Bystrica 
Pracovná pozícia: Člen mestského zastupiteľstva – poslanec MsZ Banská Bystrica 
Pracovná pozícia: Predseda Komisie pre dopravu, bezpečnosť, verejno-prospešné služby a poriadok 
Náplň práce: výkon verejnej funkcie, v rámci komisie špecializácia na dopravu 
 
2014 – súčasnosť 
Inštitút verejnej dopravy, o.z. 
Pracovná pozícia: Predseda 
Náplň práce: Podpora a obhajoba verejnej dopravy v legislatívnej a osvetovej oblasti, spolupráca a 
komunikácia so samosprávami a orgánmi štátnej správy v sektore verejnej dopravy a dopravcami. Aktívna 
spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. 
Pomoc pri realizácii celoslovenských kampaní pre podporu ekologických druhov dopravy (Európsky týždeň 
mobility, Do práce na bicykli, SKUSBUS, ai.). Člen pracovnej skupiny pre legislatívu na Ministerstve dopravy 
a výstavby SR. 
 
2017 – 2018 
Mesto Banská Bystrica 
Pracovná pozícia: Koordinátor projektu Plán udržateľnej mobility mesta Banská Bystrica 
Náplň práce: Vedenie a koordinácia projektu pre prípravu a tvorbu Plánu udržateľnej mobility mesta Banská 
Bystrica pre nastavenie podmienok pre udržateľnú dopravu a zvýšenie kvality života v meste a jeho okolí vo 
vzťahu k doprave a dopravným návykom a preferenciám verejnosti. 
 
2014 – 2018 
Zväz autobusovej dopravy 
Pracovná pozícia: Generálny tajomník 
Náplň práce: Podpora a obhajoba verejnej dopravy v legislatívnej a osvetovej oblasti, riadenie činností 
Zväzu pre všetky členské subjekty (podniky SAD na Slovensku), komunikácia so samosprávami a orgánmi 
štátnej správy. 
 
2009 – 2017 
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. 
Pracovná pozícia: Člen predstavenstva 
Náplň práce: Zodpovednosť za chod spoločnosti, ľudské zdroje, financie a zmluvné vzťahy, zabezpečenie 
výkonov vo verejnom záujme v trolejbusovej a autobusovej doprave pre mesto Banská Bystrica, (145 
zamestnancov, 50 vozidiel-autobusov/trolejbusov). 
 
4/2011 – 06/2015 
UITP International association of Public Transport, Brussels 
Pracovná pozícia: Člen výkonného výboru 
Náplň práce: Najvyššia pozícia v rámci celosvetovej organizácie UITP so sídlom v Brusseli. Executive Board 
je výkonným orgánom UITP, ktorý ustanovuje generálneho sekretára, politiku asociácie, určuje  zástupcov 
do EuroTeamu (12 lobbistov pre verejnú dopravu priamo pod Európskou komisiou). Zástupcami a členmi 
Executive Board je len 15 členov z celého sveta, predovšetkým najvyšších zástupcov podnikov (Paríž, 
Moskva, Londýn, Birmingham; spoločnosti ako Deutsche Bahn, Arriva, a pod.) 
 
4/2011 – 12/2014 
Mesto Banská Bystrica 
Pracovná pozícia: Člen dopravnej komisie 
Náplň práce: Zástupca dopravcov v mestskej komisii pre dopravu. Zodpovednosť za informovanie primátora 
mesta a poslancov mestského zastupiteľstva o prevádzke MHD v meste. 
 
3/2010 – 03/2014 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. 



 

Pracovná pozícia: Riaditeľ dopravného úseku 
Náplň práce: Zodpovednosť za 7 závodov spoločnosti v oblasti dopravy, 40 riadiacich pracovníkov a 
dispečerov, 650 vodičov a vozidlový park 550 autobusov. Rovnako zodpovednosť za legislatívne, zmluvné a 
iné celopodnikové vzťahy a dokumenty vrátane kontaktu so  samosprávami. Priamy styk s predstavenstvom 
spoločnosti. 
 
2008 – 2018 
UITP International association of Public Transport, Brussels 
Pracovná pozícia: Člen Regional Transport Committee 
Náplň práce: Výbor pre regionálnu dopravu pracuje spolu s ostatnými členmi predovšetkým v oblasti riešenia 
otázok zabezpečenia regionálnej dopravy a výmeny skúseností navzájom medzi jednotlivými krajinami. Od 
03/2011 som predsedom tohto výboru. 
 
2007 - súčasnosť 
UITP International association of Public Transport, Brussels 
Pracovná pozícia: Člen medzinárodného združenia 
Náplň práce: Člen združenia s celosvetovou pôsobnosťou. Zoskupuje približne 3100 členov z celého sveta 
so zameraním na verejnú dopravu a mobilitu ľudí. Je to renomovaná asociácia so sídlom v Bruseli, v rámci 
ktorej pracujú viaceré výbory a skupiny. 
 
2005 - 3/2010 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. 
Pracovná pozícia: Zástupca riaditeľa dopravného úseku 
Náplň práce: Zodpovednosť za 7 závodov spoločnosti v oblasti dopravy, 40 riadiacich pracovníkov a 
dispečerov, 650 vodičov a vozidlový park 550 autobusov. Rovnako zodpovednosť za legislatívne, zmluvné a 
iné celopodnikové vzťahy a dokumenty vrátane samospráv. 
 
2003 – 2005 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. 
Pracovná pozícia: Asistent člena predstavenstva a referent pre PR 
Náplň práce: Priamy kontakt s členmi predstavenstva, vykonávanie úloh a kontrolnej činnosti. Zodpovednosť 
za zverenú agendu, tvorbu dobrého mena spoločnosti, marketingové aktivity pre cestujúcu verejnosť, 
formulácia tlačových správ, kontakt s médiami. 
 
2004 – 2008 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. 
Pracovná pozícia: Vedúci marketingového oddelenia 
Náplň práce: Zodpovednosť za chod marketingového oddelenia, vytvorenie reklamného potenciálu z 
vozidlového parku SAD, tvorba a aktualizácia cenníka nájmu reklamných plôch, zabezpečenie príjmov pre 
spoločnosť s minimálnymi nákladmi, podávanie návrhov, podnetov a spolupráca pri kampaniach pre 
cestujúcu verejnosť pre zlepšenie predaja služieb spoločnosti. 
__________________________________________________ 
 
Znalosti 
 
Jazykové znalosti: 
Slovenský jazyk - materinský jazyk 
Anglický jazyk - aktívne 
Nemecký jazyk - mierne pokročilý 
 
Administratívne a ekonomické znalosti: 
Hospodárska korešpondencia - pokročilý 
Fakturácia - pokročilý 
 
 
Počítačové znalosti - používateľ: 
Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) – pokročilý 
CorelDRAW – pokročilý 
 
Certifikáty: 
Držiteľ osvedčenia pre odbornú spôsobilosť pre výkon verejnej autobusovej dopravy 
 
Ocenenia: 



 

2015 - Honorárny vice-prezident UITP, Brusel 
Prestížna medzinárodná organizácia UITP so sídlom v Bruseli mi udelila titul honorárny viceprezident 
v júni 2015 na svetovom kongrese pre verejnú dopravu v Miláne na základe mojich skúseností a príspevkov 
počas spolupráce v rámci združenia, a najmä počas môjho výkonu ako člen Výkonného výboru UITP.  
Okrem mojej osoby bol tento titul udelený ešte trom zástupcom iných dopravných podnikov vo svete (KDR 
Gold Coast - Austrália, Asstra - Taliansko, Mosgortrans - Rusko) spomedzi všetkých 3400 zástupcov 
združenia UITP. 
 
 
Účasť na rozvojových projektoch: 
 
2004 – založenie marketingového oddelenia v dopravnej spoločnosti SAD Zvolen na 400 autobusoch 
2005 – zavedenie firemnej identity spoločnosti a príprava na certifikáciu ISO  
2005 -  príprava podkladov pre účasť na súťaži pre zabezpečenie MHD v meste Banská Bystrica  
2006 – úspešné konanie na výber dopravcu a podpísanie zmluvy medzi dopravcom a Mestom Banská 
Bystrica, zahájenie prevádzky MHD v meste Banská Bystrica (objem výkonov: 4 mil. km/rok) 
2007 – prevzatie dopravného trhu v nových okresoch a území pôsobenia o 2 mil. km/rok 
2009 – investičné spojenie dopravcu SAD Zvolen v prímestskej doprave s mestským dopravným podnikom 
s účasťou 49 %, neskôr s až 51 % podielom. 
2010 – obnova vozidiel v MHD Banská Bystrica – ekologizácia dopravy s podporou EU fondov - úspešný 
projekt Ekologizácie MHD v Banskej Bystrici – výmena 15 autobusov s naftovým motorom za 15 CNG 
nízkopodklažných autobusov 
2011 – dosiahnutý celkový nárast výkonov dopravcu SAD Zvolen + 45% 
2011 – založenie cyklobusovej dopravy v regióne Banskej Bystrice a Zvolena 
2014 – UITP – podieľanie sa na spracovaní tematického posudku na regionálnu verejnú dopravu v krajinách 
a oblastiach s nízkym alebo stredne hustým osídlením (Focus paper – Regional transport) 
2015 – aktívna spolupráca na celoslovenských kampaniach pre osvetu ekologických druhov dopravy 
(Európsky týždeň mobility, SkusBus, ai.) 
2015 – člen pracovnej skupiny Ministerstva dopravy a výstavby SR pre spracovanie zadávacích podmienok 
pre tvorbu Plánov udržateľnej mobility 
2016 – Spracovanie nového zadania kampane SkusBus,  
2017 – Organizácia konferencie na tému Marketing a osveta vo verejnej doprave 
2019 – Člen odbornej pracovnej skupiny pre prípravu legislatívy vo verejnej doprave 
2020 – založenie novej dopravnej stratégie v podtatranskom regióne so značkou TATRA EXPRESS 
2021 – obnova 65% vozidlového parku v prímestskej doprave v regióne Vysokých Tatier a reorganizácia  

liniek pre lepšiu dopravnú obslužnosť 
2021 – reorganizácia siete liniek MHD Poprad s nárastom ponuky spojov o 30% pre verejnosť a obnova 
vozidlového parku za najmodernejšie nízkopodlažné vozidlá Mercedes Citaro  
 
 
Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy: 
Zodpovednosť, diskrétnosť, lojalita, time-management, schopnosť vykonávať viacero udelených úloh naraz, 
dobré organizačné a  komunikačné zručnosti, príjemný vzhľad, udržiavanie dobrých vzťahov so 
zamestnancami spoločnosti a partnermi, prirodzený rešpekt u kolegov, rýchle učenie sa a pochopenie 
nových informácií, samostatnosť, riešenie potrieb spoločnosti rozdelením práce medzi podriadených podľa 
ich zamerania a schopností, prispôsobivosť, kreativita, entuziasmus a otvorená myseľ pre realizáciu nových 
nápadov a úloh. 
 
 
Vodičský preukaz: 
Držiteľ vodičského oprávnenia pre sk. A, B. 

 
 
 
 
 
 

15.6.2022 Mgr. Marek Modranský 
 
 
 
 
 


