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o s o bn é ú d aj e Mgr. Miroslav Holzmann

VZDELANIE ______________________________________________________________

2009-2014 Vysoká škola veřejných vztahů Praha, Praha 
Verejná správa

1991-1995 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava
Elektrotechnik

PRIEBEH ZAMESTNANÍ ______________________________________________________________

2015-2019 Manažér
Sacher spol.sr.o,
• zabezpečenie obchodných aktivít 
spoločnosti
• predaj tovaru a služieb
• marketing spoločnosti
• komunikácia s klientom
• organizovanie koncertov a podujatí
• prevádzkovanie kaviarne Sacherka café v historickom centre mesta Pezinok
• manažment a produkcia hudobného projektu Swing Stars Show

2007-2015 Riaditeľ
Mestské kultúrne stredisko Modra
• riadenie príspevkovej organizácie 
mesta
• marketing a zabezpečenie aktivít 
vyplývajúcej z kultúrnej činnosti
• návrh finančného rozpočtu 
orgánom mesta
• rozbor hospodárenia organizácie, 
návrh a plnenie rozpočtu
• personálne zabezpečenie, zmena v štruktúre, riadenie zamestnancov
• od r.2009 do 2015 rekonštrukcia budov, priestorov a stredísk z dôvodu skvalitnenia služieb 
pri zabezpečení kultúry a podujatí v meste. Digitalizácia, modernizácia Kina, rekonštrukcia 
Knižnice, nová farebná tlač a úprava mestského periodika, príprava a spolupráca pri vysielaní 
rádia Modra, zveladenie vestibulu KD, kancelárií a sál, technické vybavenie, vybudovanie 
zrkadlovej sály a šatní pre účinkujúcich, zázemie pre folklórny súbor Magdalénka, miestne 
divadlá a združenia.
• rekonštrukcia priestranstva, parku, jazierka, parkoviska pred Kultúrnym domom a využtie 
priestoru na organizáciu podujatí: Letné premietanie, MDD, Kultúrne leto, Vianočné trhy, 
Fašiangy a iné..
• dramaturgia podujatí a programov Kina, Kultúrneho domu, Mestskej knižnice.
• tvorba festivalov a tradičných programov za účelom kultúrneho vyžitia obyvateľstva a 
návštevníkov mesta Modra. Vinobranie, Gitarový Festival vážnej hudby, Víno a a Jazz, 
Fašiangy, Královské hodovanie, Piknik v Harmónii, Festival poézie a prózy..

2000-2007 Živnostník

Miroslav Holzmann PRODUCTIONS
• predaj tovaru a služieb v meste Pezinok
• vybudovanie a prevádzkovanie hudobnej kaviarne MUSIC CAFÉ
• vybudovanie a prevádzkovanie FEELING music coctail bar
• organizovanie podujatí s ponukou služieb gastro
• marketing a riadenie zamestnancov
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1999 - 2000

1998 - 2002

1997 - 1998

ZNALOSTI 

Jazykové znalosti

Ostatné znalostí

Ďalšie znalosti, schopnosti a 
záujmy

Vodičský preukaz

Základná vojenská služba
Armádny umelecky súbor

Zvukár, Dramaturg
Kultúrne centrum Pezinok
• zabezpečenie podujatí po technickej stránke
• organizovanie programov rôznych žánrov
• prehliadky amatérskej tvorby umelcov, súborov, hudobných skupín
• propagácia, tvorba plagátov a bannerov

Technik
Slovenský rozhlas
• zabezpečenie vysielania programov Slovenské rozhlasu
• práca vo vysielacom štúdiu

 

Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (BI)
Anglický jazyk - Mierne pokročilý (BI)
Ruský jazyk - Mierne pokročilý (BI)

Fakturácia - pokročilý
Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - expert
CorelDRAW - pokročilý
Corel PHOTO-PAINT - pokročilý
Adobe Illustrator - pokročilý

PC zručnosť, hospodárska korešpondencia spoľahlivosť zodpovednosť medzi záujmy patria 
kultúra, šport účinkovanie v skupinách na klávesové nástroje tvorba a produkcia skladieb, 
hudobných diel

sk. B
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