Ma rek Há jek
Curriculum vitae

Sportovní životopis - fotbal

Adresa

ČAES-P.O.Box 10, 747 06 Opava
e-mail: marek.hajek@seznam.cz

Osobní údaje

53 let, ženatý, 2 děti

Motto fotbal

Vše pro fotbal

Motto

Ve sportu je týmovost a čestnost prioritou

Vize práce pro FK,
FAČR, LFA, TJ/SK,
ČUS, SPORT

Realizovat zkušenosti sportovního i profesního krizového
manažera a pomáhat zajistit finanční a provozní činnost FK, FAČR,
KFS/OFS, LFA i TJ/SK ve spolupráci s ČUS, NSA, leadery TOP svazů
i ČOV a pro-sportovními politiky

Sportovní data

Práce pro výkonnostní fotbal od r. 2008
Revizní a kontrolní komise Fotbalové asociace ČR od 2013, dnes předseda
Předseda Revizní komise OFS Opava
Profi fotbal od 2012 do 2018 (SFC Opava)
Práce pro sport od r. 1998
Místopředseda České unie sportu a RS České unie sportu Opava
Předseda Moravskoslezské krajské organizace ČUS
Předseda SK SP Kylešovice, SK OpavaNet
Dotační agenda a programy samospráv (kraje, obce)
Člen VV ČOV (2013-2016) - zmocněnec ČOV pro regiony
expert komise Olympiády dětí a mládeže (2013-2016)
Člen Národní rady pro sport MŠMT (2014)
Trenér reprezentantů ČR v adventure outdoor extreme sport
Reprezentant ČR v Adventure Race do 2005
Dnes
 výkonnostně orientační běh, běh na lyžích, plavání, kajak, horolezectví
 rekreačně fotbal, triatlon, volejbal, basketbal
Pořádání sportovních akcí.
Historie
 vrcholový Adventure Outdoor eXtreme Sport – 2x 2. místo M ČR
Sportovní ZŠ se zaměřením na atletiku + závodně plavání, běh na
lyžích, atletika, malá kopaná
Orientační běh, adventure outdoor extreme sport
Sportovní manažer VSK VŠB-TU Ostrava
Člen Předsednictva orientačního běhu

Pracovní zkušenosti
– sportovní firmy

Sportovní areál Harrachov a.s.
od VI/2010 dodnes ; předseda představenstva
 ekonomika firmy
K1 limit a.s.
Od XII/2007 dodnes ; předseda představenstva
 organizování sportovních soutěží  sportovní reklama a marketing
 ekonomické a fin. poradenství  zajištění Horolezeckých expedic v Himalájích
Slezský fotbalový club Opava a.s.
od IX/2013 do XII/2018; předseda představenstva, člen DR od 2012
 řízení firmy  ekonomika firmy  sportovní procesy
 postup z MSFL do 1.ligy

