IVAN TREPÁČ

Osobné údaje
ECAV pozícia: Seniorálny dozorca TUS a Zástupca zborového dozorcu ECAV Žilina
Pracovná pozícia: Solutions Architect Senior, S&T Slovakia s.r.o.
Bydlisko: Na Hradisko 193/13, 010 04 Hôrky
Email: itrepac@gmail.com
Narodený 16.4.1970 v Liptovskom Mikuláši
Pokrstený 3.5.1970 v CZ ECAV Liptovský Peter
Konfirmovaný 25.5.2008 v CZ ECAV Žilina
Ženatý od roku 1994 s manželkou Ing. Evou Trepáčovou
Deti: Matej (25), Gabriela (18), Adam (16)

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Žilinská univerzita v Žiline / Fakulta riadenia a informatiky / Kybernetika v telekomunikáciách
1988 - 1993, Titul: Inžinier
Vysokoškolské štúdium II.stupňa VŠ som absolvoval v roku 1993 na Fakulte riadenia a informatiky
Žilinskej univerzity v Žiline, odbor Kybernetika v doprave a spojoch so zameraním na spoje. Diplomovú
prácu som napísal a obhájil v anglickom jazyku na tému "Integrácia prostredia OS MS-DOS do prostredia
OS UNIX - komunikácie".

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk: Materinský jazyk
Anglický jazyk: Pokročilý (C1)

Profesionálne a riadiace know-how
Celá moja pracovná kariéra je spätá so spoločnosťou S&T Slovakia (VARIAS) a rozvíja sa v dvoch
hlavných oblastiach - architektúra riešení / systémová integrácia a manažment.
Mojou úlohou v pozícii Solutions Architect je navrhovať komplexné aplikačné a IT infraštruktúrne riešenia
umožňujúce realizovať biznis požiadavky zákazníkov, väčšinou s využitím širokého spektra SAP SW
technológií. Mám praktické skúsenosti so súčasnými trendmi v IT, ako sú virtualizácia, kontajnerizácia,
outsourcing, cloud ako aj s ich implementáciou, transformáciou, migráciou, aktualizáciou a súvisiacimi
integračnými projektami. Medzi najväčšie projekty systémovej integrácie, ktoré som viedol a pôsobil ako
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hlavný architekt, patrí: Implementácia komplexného informačného systému holdingu Kovohutě
Břidličná; Implementácia a outsourcing komplexného informačného systému Slovakia Steel Mills,
Strážske; Implementácia internetového bankovníctva pre Prvú stavebnú sporiteľňu (PSS); Implementácia
serializácie liekov pre HBM Pharma, Martin; Komplexná implementácia riadeného skladu Slovnaft,
Bratislava.
Mám bohaté manažérske skúsenosti v oblasti riadenia projektov rôznych typov aj veľkostí ako aj v oblasti
firemného riadenia na viacerých pozíciách.

Služba v ECAV
Evanjelický cirkevný zbor a.v., Žilina
V roku 2009 a 2010 Člen riadiaceho výboru organizácie osláv 400. výročia Žilinskej synody.
V rokoch 2011-2014 Spoluorganizátor a moderátor nedeľných misijných podujatí O 5 minút 5.
V rokoch 2012-2018 Presbyter zodpovedný za vonkajšiu misiu a zástupca vedúceho vnútromisijného
výboru.
Od roku 2018 Zástupca zborového dozorcu.
Aktívna služba v cirkevnom zbore podľa mojich obdarovaní ako napr. spoluorganizátor stretávania
mužov TUS; organizácia zborových dní ECAV Žilina; vedúci na detskom tábore ECAV Žilina; starostlivosť
o sieť, web a IT infraštruktúru atp.
Turčiansky seniorát Evanjelickej cirkvi a.v.
Od 19.10.2020 Seniorálny dozorca TUS – príprava rozpočtu, štatútu, zastupovanie TUS v komunikácii
s orgánmi štátnej správy...

Manažérske skúsenosti
Spoločnosť VARIAS a. s. Žilina, Slovakia, Odvetvie: IT služby
1995 – 2000, team leader oddelenia systémovej integrácie (cca 10 konzultantov)
2001 – 2007, Podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti – zodpovedný za systémovú integráciu
a projektové riadenie
Spoločnosť VARIAS CZ a. s. Olomouc, Czech Republic, Odvetvie: IT služby
2004 – 2006, Podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti a Riaditeľ spoločnosti (cca 25
zamestnancov)
Spoločnosť S&T Slovakia s.r.o. Bratislava, Slovakia, Odvetvie: IT služby
2009 – 2018, Manažér oddelenia Business Consulting and Development, Delivery Manager, Business Unit
Manager (cca 40 konzultantov)

Záľuby
Rodina; domáca automatizácia / SmartHome; orientačný beh
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