
ŽIVOTOPIS

Ing. Miroslav Michalus
Narodený:20.l0.1963
Adresa: Klimkovičova 27, 04023 Košice
Tclefňn: 0905173767
E-mail: rniroslav.michalusWgmailcom

Vzd elanie

19S2- 1987
VŠT Košice, fakulta elektrotechnická, Košice
odbor:silnoprůd
1978- 1982
Gymnázium. Košice

Znalosti

Jazykové znalosti
SIo‘enský jazyk - ‚naterinský jazyk
Anglický jazyk - pokročilý
Ruský jazyk - miernc pokročilý

mé pracovně znalosti:
- člen koinisie Reionúlncho rozvoja pri Mcstskoin zastupitcUrnve Mesta Košice J2002-2006/
- člen Finančnej kornisie pri Micslnom ěasiupiteľsie Nič Košice —KVP
- Ako konatcľ spoločnosii so I0O° majetkovou účasťou Mč Košice Juh sam sa pravidelne (1993-201!)

‚účastňoval NIZ Nič a podii polrieb aj MZ Mesta Košice a aktívne spolupracoaI s MÚ NIČ Košice Jul: (ijialosť
zákona 369/l 99(30 obecnom niadení)

Administratívne n ekonomické znalosti
Počítačové znalosti - používatel‘
Microso Outlook - pokročilý
Internet (e-mail, www) pokročilý

Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy
\‘odičský preukaz sk. R

Podvojné účlovnictvo — základy. kontrolná malosť
Personalistika •- pokročilý

Kurzy a školenia

2011

Odborná spůsobilost‘ podľa: a) 23 vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Za— Riadenie činnosti
b) - 24 vyhlášky MPSVaR 5kč. 508/2009 Za TU\‘ SUD Slovakia

Revízny technik cl. zariadení do 1000V

2012-20 15
Kurzy anglického jazyka - Jazyková škola (iNITU)



Priebeh zamestnaní

SZČO — živnostník
2013 —2018

a) Inžiuierska činnost‘ a autorský dozor

2015- Autorský dozor na slavby: ..Rekonštrukcia hale Vyšné Opátskc“ pre Rotoring s.r.o.Košice
Investor: Slovenský vodohospodársky podnik. lnvestíčný náklad cca 3 mil E.

2014— lnžinierska činnosť: „Rekonštwkcia verejného osvetIenia‘ v oblasti Ružbašská Miľava
Investor: Zdniženie vlastnikov stavieh a pozemkov
2013 —Autorský dozor na siavbc: kealizúciaNN prípqiok v rekreačnej oblasti“ Ružbašskú MÍI‘ava
20l3-l4—lnžinierskačinnosf pre RFI3 s.r.o. Košice nastavhe ‚Zhyhkapod rjekou I.ahorec. lnvcstoľ SI‘!‘

b) Elektrotechnická činnosť

Realizácie, opravy, odborné prehliadkv a odbonič skúškv vyhradench technických zariadení v rozsahu [2— elektrické
zanadenia napliim do 1000V vnhane blesko,vodo ííCviZtlv iechnik‘

2017 -2018 Revizna činnosť ‘vhradených elekirolechnických zariadeni
2012-2015 Kontrolnú a inžinierskačinnosfvýrohy pre odberatel‘a: SuS clectronik Klingenthal. Nernccko
2013 -2015 Výhradný servis vercjného osvetlenia v Košiciach, MČ Vyšné Opúlske. Montáž ‚ rekonšlrukcia n údržba

verejného osvcilenia.
2013 -2015- Navrhovanie spósobov euergetickej úspornosti svietidiel pre Obecné úrady‘a obce.

Trvalý pracovný pomer

Úrad Košického samosprávneho kraja
2018 -trvá

Pozicia: Referent pre sociálne vyčlenené skupiny
Náplň práce: Zriaďovanie sociálnych podnikov v pósobnosti KSK

ELTECO as Žilina
2016-2017

Pozicia: Zásrupca spoločnosti pre Východné Slovensko
Náplň práce: Technická podpora zastúpenia ‚ servis UPS zariadení

TlU IX s.r.o.
2012 —2014

Pozícia: technický ľiaditcľ
Náplň práce; riadenie a vedenie spoloČnosti s elektrotechnickým zarneranirn . revizie el. zariadení, dodávka a
montáž el, zariadení.



C

Dosiahnuté výsledky;
- Dlhoročná zrnluva na opravy a servis el. zariadeni pre nemeckého partnera SuS electronik Klingenthal
- Dodávka a montáž verejného osvetlcnia v SR

Miestny podnik služieb s.r.o. Košice
1993— 2011 -konatel‘
1993—2014 -riaditel‘

Pozicia: riaditer, konateF
Náplň práce: riadenie a vedenie spoločnosti so zameraním na služby. obchod a správu majetku Mč ako aj
vlastného majetku spoločnosti.

Dosiahnuté výsledky:
- Vybudovanie a prevádzkovanie kůpaliska Triton v Nič Košice Juh
- Zriadenie a prcvádzkovanie trhoviska Blšák na VŠA a ostatných trhovísk v Nič Košice Juh
- Zriadenie a prevádzkovanie prvej šarnpiňonárne v Mč Košice Barca
- Prevádzkovaniejcdálne. práčovne pre dóchodcov v MČ Košice Juh
- Zriaďovanie podnikov služieb v mých Mč v Košiciach
- Hospodárenie s majetkom MČ
- člen kornisie Regionálneho rozvoja MZ Mesta Košice (2002-2006)

Asociácia kúpalisk 2 bazénov Slovenska
2002-20 14

Pozicia: podpredseda asociácie

Náplň práce: poradenská a konzultačná Činnosl‘ pri výstavbe a rekonštrukcii kúpalisk a bazénov

Dosiahnuté výsledky:
- Zlepšenie kvality kúpalisk a aquaparkov
- Zacdeniejednotncj klasi(ikdcšc, tzv. hviezdičky kvality služieb
- Lektorská Činnost‘
- Poradenská a kontrolná Činnosť

Hydrocontact a.s. Košice
1990- 1992

Fozicia: Projektant elektrotechnických zariadení vo vodohospodárstve

Výskumný ústav elektrických stroiov točivých Brno, pobočka Košice
1987 -1990

Pozicia :Skůšobný technik ‚ vývojár


