
CURRICULUM VITAE  Ing. Martin Lejtrich 

 
Osobné údaje: 

adresa: Tomášikova 41, SK - 831 04 Bratislava 
e-mail: martin.lejtrich@bbrsc.sk 

 

Profesná história: 
 

2021 – 2022 predseda predstavenstva Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., podpredseda predstavenstva 

 Organizátor IDS BBSK a.s. 

- predseda predstavenstva spoločnosti vo vlastníctve BB samosprávneho kraja majúcej na starosta správu a údržbu ciest a mostov II. a III. 
triedy a ciest I. triedy (vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskej správy ciest), do 16. 01. 2022 podpredseda predstavenstva 

- podpredseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK a.s., start-up vo vlastníctve BB samosprávneho kraja pripravujúci prechod 
na integráciu dopravných systémov (cesta/koľaje) 

 
2012 – 2020 konateľ L&L Advisors s.r.o. – exekutívny management a poradenské služby 

- exekutívne priebežné a interim poradenstvo s focusom na riadenie financií a obchodu v oblastiach: 

 design/dodávka/prevádzka non-IT častí dátových centier 

 interim člen predstavenstva významnej slovenskej spoločnosti private ekvity spoločnosti s aktivitami na trhoch SK, CZ a HR 

 podniková kombinácia leadra na trhu komerčnej architektúry a projekcie stavieb a TOP 1 slovenského developera 

 management 4* kongresového a wellness hotela 

 business plan a aranžmán investičného úveru pre diverzné real estate projekty 

 diverzné ad-hoc zadania, prevažne v oblasti B2B pre súkromný sektor a samosprávu 

 
2010 –2011 námestník GR pre ekonomiku a IT, Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 

- člen vedenia DR SR zodpovedný za odbor ekonomiky/hospodárskej správy/VO a IT/ICT, vrátane krajských pobočiek DR SR 

 

2008 –2010 Strategic Planning / Project Finance Manager SkyToll, a.s. 

- management finančného plánovania – P&L, CAPEX, cash-flow, DCF NPV / IRR spoločnosti s obratom +100 mio. EUR p.a. a aktívami 
+200 mio. EUR 

 
2007 –2008 ecorec Marketing & Sales Manager area North (CZ, SK, AT, HU) v Holcim (Slovensko) a.s. 

- management sub-regionálnej organizácie ecorec v súlade s regionálnou stratégiou skupiny Holcim pre oblasť AFR (alternatívne palivá) 

 
2005 – 2007 konateľ Pittel +Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. (cestné a pozemné staviteľstvo) 

- management vstupu na trh cez akvizíciu majoritného podielu v existujúcej slovenskej spoločnosti v oblasti cestných stavieb pre významnú 
rakúsku stavebnú spoločnosť 

- následne rmanagement reštrukturalizácie a konsolidácie organizácie (v súlade s ISO 9001:2000), focus na financie /treasury/cash-flow, 
organizačné zmeny / personál, stále aktíva a zdroje financovania 

 

2002 – 2005 Supply Chain Director pre skupinu sanofi-aventis (sanofi - aventis Pharma Slovakia s.r.o.) 

- zodpovedný za skupinový nákup hotových výrobkov, skladovanie, veľkoobchod, distribúciu a rekonciliáciu/billing 2 skladov a 3 fakturačných 
entít pre slovenský trh (globálna farmaceutická spoločnosť) 

 
1999 – 2001 Business Development Manager / prokurista pre BRANTNER Slovakia s.r.o. 

- management akvizície nových regiónov v SR (JV´s s mestami/obcami) v oblasti odpadového hospodárstva a komunálnych služieb 
- reštrukturalizácia nových a existujúcich afilácií – contracting (strednodobý), investičný management (skládky, neutralizačné zariadenia, 

zvozová technika, špeciálna technika), post-akvizičný business development (mestá a obce, korporátni klienti) 

 

Vzdelanie, jazykové schopnosti: 
 
1994 – 1999 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta / Fakulta hospodárskej diplomacie, cieľový odbor: komerčné 

 inžinierstvo 

1990 – 1994 Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava 

Anglický jazyk: plynule slovom aj písmom, aktívna obchodná angličtina 

Nemecký jazyk: plynule slovom aj písmom, aktívna obchodná nemčina 

Ruský jazyk:  základy 

Španielsky jazyk: základy 


