
 

ŽIVOTOPIS 

 
Osobné údaje 

 

Titul Mgr. 

Priezvisko/meno Polóniová Elena    

Adresa Repno č. 180/39, Rimavská Baňa 980 53 

Telefón +421 907 256171 

Email elena.poloniova@gmail.com 

Dátum narodenia 28.6.1965 

Miesto narodenia Hnúšťa 

 

Pracovné skúsenosti 

 

Obdobie (od - do)  2.12.2014 - doteraz 

Vykonávaná pozícia starostka obce Rimavská Baňa 

___________________________________________________________________________ 

 

Obdobie (od - do) 2010 – 2.12.2014 

Vykonávaná pozícia Vedúca oddelenia informatiky a správcov informačných 

systémov 

hlavná pracovná náplň  Riadenie , koordinovanie a usmerňovanie aktivít na  

a zodpovednosť oddelení, spracovanie analýz a správa informačných 

systémov  

Meno a adresa zamestnávateľa ÚPSVR Rimavská Sobota 

Odbor činnosti alebo odvetvie Informatika 

___________________________________________________________________________ 

 

Obdobie (od - do) 2009 - 2010 

Vykonávaná pozícia Vedúca oddelenia pomoci v hmotnej núdzi  

hlavná pracovná náplň  Riadenie , koordinovanie a usmerňovanie aktivít na 

a zodpovednosť oddelení pomoci v hmotnej núdzi a vykonávanie kontroly,  

  vrátane navrhovania opatrení. 

Meno a adresa zamestnávateľa ÚPSVR Rimavská Sobota 

Odbor činnosti alebo odvetvie Práca, inšpekcia práce, sociálnej veci a rodina 

___________________________________________________________________________ 

 

Obdobie (od - do) 2004 - 2008 

Vykonávaná pozícia Technický správca APV ISOP 

hlavná pracovná náplň  Odstraňovanie problémov a porúch vzniknutých pri  

a zodpovednosť prevádzkovaní LAN siete a serverov. Inštalácia SW a HW. 

  Technická správa APV ISOP. 

Meno a adresa zamestnávateľa ÚPSVR Rimavská Sobota 

Odbor činnosti alebo odvetvie Informatika 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovné skúsenosti 

 

Obdobie (od - do) 1996 - 2004 

Vykonávaná pozícia Správca PC siete - informatik 

hlavná pracovná náplň  Inštalácia a administrácia PC siete a súvisiaceho SW a HW. 

a zodpovednosť Spracovávanie výplaty dávok sociálnej pomoci  

  a štatistických výkazov. 

Meno a adresa zamestnávateľa Okresný úrad Rimavská Sobota 

Odbor činnosti alebo odvetvie Informatika 

 

 

 

Obdobie (od - do) 1991 -1996 

Vykonávaná pozícia Sociálny pracovník 

hlavná pracovná náplň  Spracovanie a vyplácanie dávok sociálnej pomoci, 

a zodpovednosť terénna sociálna práca a spracovávanie výplaty 

  sociálnych dávok prostredníctvom APV DSP. 

Meno a adresa zamestnávateľa Obvodný úrad Hnúšťa 

Odbor činnosti alebo odvetvie Sociálne veci 

 

 

Obdobie (od - do) 1983 - 1990 

Vykonávaná pozícia Programátor 

hlavná pracovná náplň  Tvorba aplikačného programového vybavenia 

a zodpovednosť Personalistika a mzdy. 

Meno a adresa zamestnávateľa SLZ Hnúšťa 

Odbor činnosti alebo odvetvie Informatika 

 

 

Vzdelanie 

 

 

Obdobie (od - do) 2006 - 2009 

Dosiahnutá kvalifikácia/titul vysokoškolské 2. stupňa / Mgr. 

Odbor  Učiteľstvo informatiky 

Škola  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

Obdobie (od - do) 1999 - 2002 

Dosiahnutá kvalifikácia/titul vysokoškolské 1. stupňa / Bc. 

Odbor  Aplikovaná informatika 

Škola  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 

Obdobie (od - do) 1979 - 1983 

Dosiahnutá kvalifikácia/titul maturita 

Odbor  Všeobecná ekonomika 

Škola  Stredná ekonomická škola v Rimavskej Sobote 

 

 
            

 


