
PETER GӒRTNER 
 sa narodil v evanjelickej rodine 9. júla 1976 v Kežmarku. 

Krstený bol v tom istom roku v rodnom cirkevnom zbore 
Spišská Belá a konfirmovaný bol v roku 1989 v Kežmarku. 

 V súčasnosti býva v Liptovskom Mikuláši - Ploštíne, ktorý 
je filiálkou cirkevného zboru Liptovský Mikuláš. 

Od roku 1999 je ženatý s manželkou Andreou, rod. 
Džubákovou, s ktorou má dve deti, 21-ročnú Danielu a 18-
ročného Adama. 

 
VZDELANIE 
Po maturite v roku 1994 na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava 

v Kežmarku pokračoval v štúdiu na Technickej univerzite 
v Košiciach, ktoré ukončil v roku 1999.  

 
PRACOVNÁ POZÍCIA 
Po promócii začal pracovať na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Liptovskom Mikuláši 

ako správca zborového majetku a neskôr ako riaditeľ farského úradu a zborovej diakonie. 
V rokoch 2011 – 2015 pôsobil vo vydavateľstve Tranoscius, a. s. v Liptovskom Mikuláši, 

ako ekonomicko-obchodný manažér. Za vydavateľstvo koordinoval práce pri tvorbe 
súčasných učebníc evanjelického náboženstva. V rokoch 2016 – 2020 pracoval na niekoľkých 
obchodných pozíciách a od mája 2020 sa do Tranoscia vrátil na pozíciu riaditeľa.  

Má viac ako 20-ročné skúsenosti na manažérskych pozíciách a s prácou s ľuďmi v rôznych 
oblastiach. Pri organizácii prác preferuje zodpovednosť, systematickosť pri plánovaní a plnení 
úloh. Dôraz kladie na dôslednosť a kolegiálnosť. 

 
SLUŽBA V ECAV 
V rámci ECAV na Slovensku sa angažoval vo svojom rodnom cirkevnom zbore ako 

vedúci mládeže. Po príchode do cirkevného zboru Liptovský Mikuláš viedol mládež, bol 
členom spevokolu a pracoval ako seniorálny presbyter Liptovsko-oravského seniorátu (LOS) 
ECAV a tiež ako člen hospodárskeho a vnútromisijného výboru LOS ECAV. Koordinoval, po 
materiálno-technickej stránke, dištriktuálne dni konané v Liptovskom Mikuláši.  
V niekoľkých obdobiach pôsobil aj ako člen Generálneho hospodárskeho výboru ECAV na 
Slovensku. Je spoluautorom materiálov pre cirkevné výkazníctvo. V súčasnosti je druhé 
volebné obdobie dozorcom Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku. 

 
ZÁĽUBY 
Vo svojom voľnom čase sa venuje rodine a priateľom, domu a záhrade, sledovaniu histórie 

a športu. Rád si zahrá futbal a v mieste svojho bydliska je predsedom telovýchovnej jednoty. 
 
KONTAKT 
Adresa: Za školou 264/2, 031 01 Liptovský Mikuláš – Ploštín 
Tel.: 0918 220 669 
Mail: gartner.lm@gmail.com 

 
V Liptovskom Mikuláši, dňa 4. 4. 2022 
 
 

Ing. Peter Gärtner                                                                         


