
CV - Profesný životopis 
 

 
Ing. Viktor Čop, prof. dipl. in management 
 

Trvale bytom: Royova 16, 080 05 Prešov  
Narodený: 30.3.1965 v Prešove,   

Štátna príslušnosť: SR 

Mobil: +421 917 309 103,   
e-mail: viktorcop1@gmail.com 

 

Vzdelanie 

The Open University, United Kingdom, ukončené - 1997 
Profesionálny diplom v manažmente 

Technická Univerzita, Košice, ukončené - 1992 

 Diplom - Inžinier v odbore Rádioelektronika 
SOU Elektrotechnické, Prešov, ukončené - 1983 

 Maturitná skúška, Výučný list v odbore - Mechanik nastavovač 

 

Hlavné pracovné aktivity 
Obdobie  Zamestnávateľ  Funkcia (zameranie)  

od 2019   FINOFFICE s.r.o. konateľ – finančné sprostredkovanie, účtovníctvo  

od 2019    TVAREKO s.r.o. v likvidácii*, likvidátor  

2009 – 2019 TVAREKO s.r.o.*   majiteľ, konateľ – výroba betónových tvárnic  
2002 – 2009  NICHOLTRACKT s.r.o. riaditeľ strediska – veľko a maloobchod s pneumatikami 

1999 – 2009 GS Pneu, s.r.o.* majiteľ, konateľ – maloobchod a servis pneumatík 

1992 – 1998  TESPOL, s.r.o.  spolumajiteľ, konateľ – veľko a maloobchod s pneumatikami  
1986 – 1992  ZVL a.s. (š.p.) Prešov elektro konštruktér vývojovej konštrukcie, hospodár náradia 

1984 – 1986  MO ČSSR  Povinná základná vojenská služba  

1983 – 1984  ZVL š.p. Prešov  mechanik nastavovač  
Pozn. - * jeden podnikateľský subjekt  

 

Vedľajšie pracovné aktivity 

od 2019  Lesné spoločenstvo Obišovce, pozem. spol. – predseda 

od 2012   Lesné pozemkové spoločenstvo Rokycany – podpredseda 

 

Cirkevné aktivity 

- Aktívny člen CZ ECAV Prešov v rôznej forme - detská besiedka, mládež, zborové večery, spevokol…  

- Presbyter a predseda HV CZ ECAV Prešov (v r.  2019 ukončenie oboch funkcií z osobných dôvodov) 
- Absolvent Biblickej školy v Martine – 1999-2001 

- Od roku 2008 člen Slovenskej evanjelickej jednoty, o.z. a člen predsedníctva 

- Od roku 1990 člen The Gideons International – spoločnosť pre šírenie Božieho slova - Biblie 
od 2004                TRANOSCIUS a.s. akcionár, člen predstavenstva, DR – evanj. vydavateľstvo 

1999 – 2019  PATMOS s.r.o.  konateľ, člen VZ a DR – správa majetku CZ ECAV Prešov 

 

Počítačové zručnosti 

Microsoft Office – komplexné ovládanie celého programového balíka (Word, Excel, Outlook, Power Point,) 

Grafický SW – Corel Draw – aktívne 

Ekonomický SW – MK Soft – Jednoduché a podvojné účtovníctvo  
 

Jazykové schopnosti 

Slovenský jazyk – materinský jazyk 

Anglický jazyk – Uper Intermediate (B1), diplom Language School of Bornemouth, UK, 2008 

 

Iné zručnosti 

- Vodič – B, C, T (od r. 1987 najazdených cez 1,5 mil. km, bez  vážnejšej dopravnej nehody)  

- Riadiace schopnosti v oblasti riadenia zdrojov – financie, obchod, výroba, ľudské zdroje, marketing 

- Držiteľ osvedčení o vykonaní odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti 
finančného sprostredkovania v sektoroch – vklady, úvery, poistenie a zaistenie, starobné 

dôchodkové a doplnkové dôchodkové sporenie a kapitálové trhy  - registrácia NBS  

 

Záujmové aktivity 

Knihy, predovšetkým história 20. storočia, štúdium fašizmu a komunizmu, cyklistika, turistika a lyžovanie  

 

Osobné 

Druhýkrát ženatý (prvé manželstvo bezdetné), 2 deti 

- Manželka – Danka – 55 r. - pracuje ako profesionálny účtovník podnikateľských subjektov 
- Dcéra – Sára - 21 r. – študentka klavíra v 6. ročníku na Brněnské konzervatoři v ČR 

- Syn – Šimon - 19 r. – študent oktávy, maturant na ESŠ v Prešove 

 
V Prešove, dňa 2.4.2022        


