
 

Curriculum Vitae 
 
Osobné údaje 
Priezvisko, meno: Války Peter, Ing. 
URL: https://www.linkedin.com/in/peter-valky/ 
 
 
Vzdelanie 
Od - do: 2006 – 2008 
Názov školy: Žilinská univerzita, Žilina 
 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Špecializácia: dopravné inžinierstvo 
Ukončenie: štátna skúška, Ing. 
 
Od - do: 2003 – 2006 
Názov školy: Žilinská univerzita, Žilina 
 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Špecializácia: cestná doprava 
Ukončenie: štátna skúška, Bc. 
 
Od - do: 1995 – 1999 
Názov školy: Obchodná akadémia, Bratislava 
Odbor: všeobecná ekonómia 
Ukončenie: maturita 
 
 
Jazykové znalosti (5 je najlepší) 

Jazyk Čítanie Komunikácia Písanie 

slovenčina 5 5 5 

čeština 4 4 4 

angličtina 3 3 3 

nemčina 3 2 2 

ruština 2 2 1 

taliančina 1 1 1 

 
 
Ostatné 
Vodičský preukaz skupina AM, B, B1, cca 50.000 km 
 oprávnenie na vedenie dráhového vozidla 
 
 
 

 
Dátum: 11. 2. 2022 Mesto: Bratislava 
  

https://www.linkedin.com/in/peter-valky/


 

Pracovné skúsenosti 
 
 
Od: 04/2009 – doteraz 
Spoločnosť: Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (Bratislava) 
Funkcia: riaditeľ odboru dopravnej integrácie (od 03/2016) 
 vedúci oddelenia ekonomiky dopravy (11/2009 – 02/2016) 
 referent pre integrovanú dopravu a plánovanie (04/2009 – 10/2009) 
Oblasť: verejná doprava 
Opis práce: »  príprava Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, 
 predovšetkým v oblasti tarifných a informačných systémov 
 »  príprava zavedenia elektronických cestovných lístkov na čipových kartách 
 »  príprava zavedenia mobilnej aplikácie IDS BK 
 »  rozvoj elektronizácie predaja cestovných lístkov 
 »  príprava technicko-prevádzkových štandardov 
 »  člen výberových komisií vo verejných obstarávaniach 
 »  vedúci tímu „Dopravné plánovanie“ v projekte prípravy 
 technickej špecifikácie pre výber dopravcu 
 
 
Od: 01/2017 – doteraz 
Spoločnosť: Dopravný podnik Bratislava, a. s. (Bratislava) 
Funkcia: vodič električky, práca na kratší pracovný čas 
Oblasť: verejná doprava 

Opis práce: »  vodič električky, naplnenie „detského sna“       

 »  vedenie dráhového vozidla dĺžky 32 metrov vážiaceho 40 ton 
 
 
Od: 02/2021 – 11/2021 
Spoločnosť: Banskobystrický samosprávny kraj (Banská Bystrica) 
Funkcia: Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – stratég) 
Oblasť: verejná doprava 
Opis práce: »  spolupráca na Aktivitách Akčného plánu v časti Doprava 
 
 
Od - do: 11/2020 – 02/2021 
Spoločnosť: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (Žilina) 
Funkcia: projektant dopravy 
Oblasť: verejná doprava 
Opis práce: »  spracovanie návrhu dopravného modelu pre oblasť Horné Považie 
 »  návrh cestovných poriadkov a dopravnej technológie 
 
 
Od - do: 06/2019 – 07/2019 
Spoločnosť: Elmolis, j.s.a. (Bratislava) 
Funkcia: konzultant 
Oblasť: verejná doprava, IT 
Opis práce: »  konzultácie v oblasti vývoja predajného systému pre verejnú dopravu 
 
 
Od - do: 04/2017 – 06/2018 
Spoločnosť: 3 sixty, s.r.o. / PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (Bratislava) 
Funkcia: medzinárodný expert pre plánovanie dopravy 
Oblasť: verejná doprava 
Opis práce: »  spolupráca na projekte Európsku banku pre obnovu a rozvoj 
 „Osh City Public Transport Regulatory Support Programme“ 
 »  návrh linkového vedenia mestskej dopravy v Kirgizskom meste Osh 
 » návrh merateľných ukazovateľov kvality 
 
 
Od - do: 11/2016 – 12/2016 
Spoločnosť: BBI International, a.s. (Bratislava) 
Funkcia: projektant 



 

Oblasť: doprava, projekcia 
Opis práce: »  vypracovanie dopravnej štúdie na zlepšenie dopravy v MČ BA-Rusovce 
 
 
 
Od - do: 12/2012 – 05/2013 
Spoločnosť: Mestská dopravná spoločnosť a.s. (Považská Bystrica) 
Funkcia: konzultant 
Oblasť: verejná doprava 
Opis práce: » optimalizácia cestovného poriadku MHD v Považskej Bystrici 
 s cieľom zjednodušenia a sprehľadnenia siete 
 Cestovné poriadky v období 1.1.2013 do 28.2.2019 takmer nemenili 
 
 
Od - do: 07/2008 – 03/2009 
Spoločnosť: SWARCO-ELSIG, s. r. o. (Bratislava) 
Funkcia: projektant 
Oblasť: doprava, projekcia 
Opis práce: »  vypracovávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie riadenia dopravy CSS 
 »  vypracovanie dopravných štúdií  
 »  prerokovávanie s dotknutými orgánmi a organizáciami 
 
 
Od - do: 01/2007 – 05/2008 
Spoločnosť: Carrefour Slovensko, s. r. o. (Bratislava, Žilina) 
Funkcia: pokladník, brigáda počas VŠ 
Oblasť: maloobochod 
Opis práce: »  práca s pokladňou 
 »  komunikácia so zákazníkmi 
 »  hmotná zodpovednosť 
 
 
Od - do: 09/1998 – 09/2006 
Spoločnosť: McDonald’s Slovakia, s. r. o. (Bratislava) 
Funkcia: technicko-prevádzkový pracovník 
Oblasť: gastronómia 
Opis práce: »  vykonávanie rôznych gastronomických prác 
 »  administratívnych prác ekonomického charakteru 
 »  objednávanie, príjem a preberanie tovaru 
 »  riadenie menšieho kolektívu (3-7 ľudí) 
 »  zaškoľovanie nových pracovníkov 
 »  v období 10/2001 až 04/2002 práca v Nemecku 


