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ŽIVOTOPIS
Dátum a miesto nar:
Vzdelanie: 2012- 2014
1980-1985

1976-1980
1967-1976
Kurzy:
Jazykové znalosti:

Martin

MBA executive CEMI Praha
VST Košice, Strojnícka fakulta,
Prístrojová, regulačná a manipulačná technika
SPŠ strojnícka, Ružomberok
ZDS Turany
-

Kurzy výpočtovej techniky
Riadenie mediálnych a volebných kampaní
anglicky- hovorová úroveň rusky aktívne
‚

Priebeh Zamestnaní:
1985-1994

CSD a ZSR rózne stupne v oblasti výpočtovej techniky
Inštitút vzdelávania
Stredisko informatiky
Včítane Základnej voj enskej služby v trvaní 12 mesiacov
1994-1998
Oblastný riaditel‘ TV Com pre Košice
1998-2000
Zástupca prednostky okresného úradu Košice 1
Riaditel‘ krajskej agentúry Košice
2000-2006
/reklamné a propagačné služby, usporiadavanie akcií atd‘
2007-20 10
Riaditel‘- obchodné zastúpenie fl QEX Trenčín
2010-2012
Prednosta krajského úradu pre cestnú dopravu a poz.
komunikácie Košice
2013- 2017
Predsedapredstavenstva a GR Región Invest a.s. Košice
2018Konatel‘ SUME sro...
Pracovné pozície, ktoré nie sú zamestnaneckým pomerom:
-

-

2013- trvá

2019- 2021

máj 2020- trvá

Projektový manažer Národný energetický klaster
pri organizovaní každoročného po duj atia
ENERGOFUTURA
člen Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu pri ministerstve MPSVR SR-tvorba stratégie
zamestnanosti v projekte Práca4.0
ukončená činnost‘ k 3 1.1.2021
zaradený do zoznamu posudzovatel‘ov Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

mé zručnosti:

vodičský preukaz úplne všetky skupiny
Zbrojný preukaz A,D

Charakteristika osoby- húževnatý, pracovitý, nájdem riešenie tam, kde mí nevidia východisko
Schopnost‘ získat‘ si uznanie kolektívu, vedúca osobnost‘
Spol‘ahlivý a loajálny
Vzt‘ah k návykovým látkam- nefajčím, alkohol vel‘mi málo, drogy vóbec nie.
Športové aktivity- šach, SUDOKU, plávanie, turistika,
Dopinkové informácie k životopisu o

mé aktivity:

Veselá a zodpovedná spoločenská povaha a dobré pedagogické a psychologické schopnosti,
získané dlhoročnou praxou s mládežou. Vlastné dlhoročné pedagogické a výchovné
schopnosti pri vzdelávaní nezamestnaných prostredníctvom úradov práce v rokoch 1992 až
1996.
Trpezlivá, pokojná a rozvážna povaha a prístup k hodnoteniu a riešeniu problémov technickej
praxe.
Manažérske a organizačné schopnosti, riadenie a organizovanie práce váčších kolektívov,
koordinátor viacerých stavebných a investičných projektov vel‘kého rozsahu v rokoch 20032015 pri výstavbe priemyselných, bytových, polyfunkčných a environmentálnych stavieb na
Slovensku.
Spolupráca so SIEA, Úniou klastrov SR a klastrovými priemyselnými organizáciami a
združeniami na Slovensku a v priestore krajín V4 v rámci aktivít inovácií pri tvorbe a
posudzovaní róznych projektov a programov pre podnikatel‘skú verejnost‘.
Dlhoročný iniciátor a organizačný projektový manažér rnedzinárodnej konferencie
ENERGOFUTURA, konanej pravidelne pod záštitou Uradu vlády SR, resp. Ministerstva
hospodárstva a propagujúcej inovácie a moderný ekologický prístup v priemysle, strojárstve,
stavebníctve a automatizácii, energetike a moderných materiálov na báze nanoštruktúmej
chémie a tecbnológie.
Výborná úroveň dostupného štandardného prostredia SW a HW výpočtovej techniky- 10
rokov tvorivej práce vo výpočtovom stredisku železničných dráh SR, schopnost‘ a prax
ovládania zložitých meracích metrologických systémov a prístrojov ( so schopnost‘ou
vnímania subj ektívnej osobnej preSnoSti ) pre stroj ársku a stavebnú metroiógiu, prax v
iaboratórnej eXternej výučbe a výskume na špecializovaných pracoviskách TUKE.

Výborné analytické a systémové osobné vlastnosti a publikačná tvorivost‘.
Spoluautor niekol‘kých účelových odborných publikácií.

Tvorba vedomostného portfólia a mapy energetickéhoa environmentálneho klastrovania
Výskum súvzt‘ažností energetiky, ekológie a inovácií

Spoluautor a asistent vedúceho projektov realizovaných priemyselným klastrom NEK cez
MH SR ato v roku 2014: „Vzdelávanie podnikatel‘skej verejnosti pre tvorbu inovatívnych
ekologických a energetických investícií v priemysle“ a v roku 2015: „Speciálny vzdelávací
program pre energetické a ekologické inovácie pri tvorbe projektov“.
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Koncepcia výkonu práce

Preštudoval som si z verejných zdrojov materiály týkajúce sa činnosti zmieneného podniku.
Obsahuje niekol‘ko základných činností- ako prevádzka lanovej dráhy, prevádzka Kuchajdy,
Prevádzka tržnice, detské hriská a autodoprava s drobnými prácami.
Tu netreba vymýšl‘at‘ prevratné veci -typu Cesta na Mesiac- tu treba zabezpečit‘ 100% plnenie
úloh stanovených obcou- konkrétne 369/1990-naplňanie zákona o Obecnom zriadení, plnenie
VZN miestneho zastupitel‘stva a samozrejme dodržiavanie všetkých súvisiacich zákonov...
Z tohto pohľadu si myslím, že som ideálny kandidát na Vami obsadzované miesto, dlhodobo
sa venujem inováciam /techrickým, technologickým, energetickým a enviro/, čiže
zlepšovaniu procesov. V spojitosti s mojimi skúsenost‘ami- pracovnými a životnýmidokážem uspokojivo vyriešit‘ každý problém. Mne nemóže niekto povedat‘: NEDA SA! Mám
množstvo pracovných skúseností v stroj árine, stavbárine, doprave, elektrike..., Urobit‘ sa dá
všetko, akurát treba náj st‘ správnu mieru nákladov a potrieb- teda efektívnost‘...

Mám bohaté riadiace skúsenosti, Či už ZO štátnej správy, štátneho podniku, súkromných
finem. nadil som priamo desiatky l‘udí, nepriamo (čiže cez riadiace úrovne)stovky...
Určite by som sa však zameral na tieto veci:

1 .-KvaHta práce- zavedenie kvalitatívnych štandartov, nemám konkrétne na mysli platit‘ za
akreditáciu (napr 9001), ale stanovit‘ si vlastné štandarty napr. tak, aby sme sa k nami
odvedenej práci nemuseli zbytočne vnacat‘ a opravovat‘ opravené...

2.- zamestnávanie t‘ažkozamestnatel‘ných osob (väzni, bývalí väzni, trest
verejnoprospešných prác, nezamestnaní)- sú to l‘udia, ktorí pri správnom vedení vedia odviest‘
požadovaný výkon a aj v požadovanej kvalite -ale hlavne dajú sa Čerpat‘ rózne benefity
dotácie či už z EU alebo Min. práce.soc.veci a rodiny, od róznych nadácii a pod..., Je s tým
vel‘a práce, ale efekt lacnej pracovnej sily je výrazný...( mali sme napr. väzňov na stavbách, je
to o skúsenosti...)
-

3. -využívanie dotačných prostriedkov EU, vlády, niinisterstiev. .napr: nábrada aut so
spal‘ovacím motorom elektroautomobilmi, schémy róznej pomoci pri znižovaní energetických
nákladov ( rekuperátory, tepelné čerpadlá, kolektory na olirev vody a pod...), vodné
hospodárenie s dažďovou vodou možno vlastné studne úžitkovej vody a mé drobné
projektíky- aj napr v spolupráci so SIEA, Mojim snom je sadit‘ ovocné stromy na verejných
plochách, aby l‘udia mali úžitok a dobrý pocit -toto tu dala obec! ! !to je naše! ! ! ...nikdy nebude
občan nahnevaný, ked si odtrhne jablko., hrušku, vezme orech... (samozrejme nie makké
plody typu slivky, čerešne).
.

‚

4.- Aktívny Pro klientsky systém sledovanie potrieb Mestskej časti, občanov mestskej
časti, prichádzat‘ s návrhmi a riešeniami, nechat‘ si ich schválit‘, odsúhlasit‘ a následne
realizovat‘...
-

Termín nástupu: v zásade 1.11.2021 je možný (? štátom uznaný sviatok?)
Ideálny termín nástupu: 8.11.2021 z mojej strany
Dochádzkové možnosti mám ideálne- Vlakom integrovaného dopr, systému, prípadne
dialnicou..
H1‘adám si prácu ktorá by ma naplňala, na 5 možno 7 rokov.
‚

Ďakuj em
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