ŽIVOTOPIS
Meno a priezvisko:
Národnosť:

Matúš Kužel, Ing.
slovenská

Vzdelanie:
2012 – 2014

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Študijný program: cestná doprava, denné inžinierske štúdium

2009 – 2012

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Študijný program: cestná doprava, denné bakalárske štúdium

2005 – 2009

Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava

Doplnkové vzdelanie
2020

Školenie na používanie MS Excel – pokročilý, LAPIS

2004 – 2007

Jazykový kurz z anglického jazyka, EUROLINGUA

Pracovné skúsenosti
03/2016 – súčasnosť

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Pozícia: vedúci oddelenia dopravného plánovania
Náplň práce: vedenie oddelenia, ktoré je tvorené štyrmi zamestnancami,
zaoberajúceho sa možnosťami zlepšenia dopravnej obslužnosti na území
Bratislavského kraja

08/2015 – 09/2018

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Pozícia: vodič autobusu (na kratší pracovný čas – 15 hodín týždenne)
Náplň práce: vedenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

08/2014 – 03/2016

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Pozícia: referent oddelenia dopravného plánovania
Náplň práce: tvorba návrhov na zmenu dopravnej obslužnosti verejnou
osobnou dopravou v Bratislavskom kraji, návrhov cestovných poriadkov,
ekonomických zhodnotení navrhovaných zmien, vykonávanie prieskumov
intenzít a smerovania prepravných prúdov, spracovávanie podkladov pre
verejné obstarávania, vedenie Pracovnej skupiny pre dopravnú optimalizáciu,
účasť na pracovných stretnutiach organizovaných akcionármi spoločnosti
a ostatnými partnermi v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom
kraji

08/2011 – 10/2016

Čibík, s r. o.
Pozícia: kuriér
Náplň práce: distribúcia dennej tlače pre Petit Press, a. s.

Jazykové znalosti:

anglický jazyk – pokročilý

Vodičský preukaz:

Skupina B, C, D
Kvalifikačná karta vodiča pre osobnú dopravu – od 03/2015

Ďalšie:
12/2020 – súčasnosť

Dohoda o pracovnej činnosti – spracovanie návrhu dopravnej obslužnosti
mesta Trnava, analýza dát o súčasnej dopravnej obslužnosti, návrh cestovných
poriadkov mestskej hromadnej dopravy a obehov vozidiel
Mesto Trnava

11/2020 – súčasnosť

Dohoda o pracovnej činnosti - spracovanie návrhu dopravnej obslužnosti
vybraných okresov Žilinského kraja (Martin, Žilina), analýza dát a súčasnej
dopravnej obslužnosti, návrh rámcových cestovných poriadkov prímestskej
autobusovej dopravy ako podklad pre verejné obstarávanie autobusových
dopravcov
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s r. o.

10/2020

Odborná prednáška – Dopravná obslužnosť 2021+
Konferencia Verejná osobná doprava, Bratislava, 2020

10/2020

Odborná prednáška – Výzvy pre rok 2020
Konferencia Integrované dopravní systémy, Pardubice, 2020

06/2020

Člen štátnicovej komisie v študijnom programe Cestná doprava
Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

04/2020 – 09/2020

Dohoda o pracovnej činnosti - spracovanie návrhu dopravnej obslužnosti
vybraných okresov Žilinského kraja (Ružomberok, Dolný Kubín), analýza dát
a súčasnej dopravnej obslužnosti, návrh rámcových cestovných poriadkov
prímestskej autobusovej dopravy ako podklad pre verejné obstarávanie
autobusových dopravcov
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s r. o.

03/2019 – 01/2020

Člen tímu na prípravu podkladov do verejného obstarávania na zabezpečenie
prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji
Bratislavská integrovaná doprava, a. s. a Bratislavský samosprávny kraj

10/2018

Odborná prednáška – Zmena dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja
regionálnou autobusovou dopravou
Konferencia Verejná osobná doprava, Bratislava, 2018

07/2018

Recenzent odbornej publikácie Integrované dopravné systémy
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

05/2017

Odborná prednáška – Integrovaný dopravný systém z hľadiska dopravného
plánovania (pre študentov predmetu „Integrované dopravné systémy“)
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

10/2016

Odborná prednáška – Integrovaný dopravný systém – aktuálny stav
Konferencia Verejná osobná doprava, Bratislava, 2016

2016 – súčasnosť

Vedúci diplomových a bakalárskych prác študentov Žilinskej univerzity v Žiline

2014

Diplomová práca – Návrh vedenia trás vybraných liniek MHD v Bratislave
mestských častí Devínska Nová Ves a Karlova Ves

2012

Bakalárska práca – Analýza dopravnej obslužnosti MHD v Bratislave – Karlovej
Vsi

V Bratislave, 11.02.2022
Matúš Kužel

