
 

 
 

 
 
 
 

Novým CFO v O2 je od februára Tomáš Kimlička 

  

Bratislava, 4. 2. 2020 

  

  

Najvyššie vedenie spoločnosti O2 na poste Riaditeľa financií posilní Tomáš Kimlička.  
 
 
„O2 považujem za inovatívnu spoločnosť postavenú na jasných hodnotách, ktoré si myslím 
predurčujú jednu z najlepších zákazníckych skúseností na trhu. Som úprimne rád, že sa môžem stať 
súčasťou tohto úspešného príbehu,“ hovorí Tomáš Kimlička, ktorý do O2 prichádza na pozíciu CFO. 
 
„Som veľmi rád, že vedenie a náš tím od februára posilní Tomáš Kimlička, ktorý má v oblasti financií 
dlhoročné skúsenosti, pričom finančne riadil práve mnohé dynamicky rastúce spoločnosti. 
Nepochybujem, že práve v našej firemnej kultúre, kde sa radi pozeráme na veci inak, zúročí tieto 
skúsenosti a bude nielen prínosom, ale zapadne aj hodnotovo,“ hovorí Peter Gažík, CEO O2 
Slovakia. 
 
Tomáš Kimlička prichádza  do O2 od 1. februára. Má viacročné pracovné skúsenosti na 
manažérskych pozíciách v oblasti finančného riadenia v rôznych spoločnostiach ako Tatry Mountain 
Resorts či SkyEurope Airlines. Tomáš sa venoval predovšetkým implementácii nových procesov 
a systémov vo finančnom riadení a pokrýval komplexné oblasti účtovníctva, controllingu, 
procurementu a IT.  
Tomáš Kimlička vyštudoval odbor Účtovníctvo a audit na Fakulte hospodárskej informatiky 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je ženatý a má dve deti. Vo voľnom čase sa rád venuje športu, 
a to najmä behu a lyžovaniu.  
Tomáš vo funkcii nahrádza dlhoročného CFO Martina Klímeka, ktorý od 1.januára 2020 prijal 
pracovné výzvy v Českej republike. 
 

 
 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša 

revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým 

portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko 

skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE 

siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej 

zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 11x za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej 

zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším zamestnávateľom 

medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt. Vysokú kvalitu poskytovaných 

služieb zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001. 
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