ŽIVOTOPIS
Ing. Miroslav Michalus
Narodený : 20.10.1963
Adresa: Klimkovičova 27, 040 23 Košice
E-mail: miroslav.michalus@gmail.com
Vzdelanie
1982 - 1987
VŠT Košice, fakulta elektrotechnická, Košice
odbor: silnoprúd
1978 - 1982
Gymnázium, Košice
Kurzy a školenia
2011
Odborná spôsobilosť podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z
Revízny technik el. zariadení do 1000V - § 24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z
TUV SUD Slovakia
Priebeh zamestnaní
SZČO – živnostník
2013 –2017
a) Elektrotechnická činnosť
2011 - trvá Revízny technik
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
v rozsahu E2 – elektrické zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v zmysle
§ 24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z .
2015 - 2016 Realizácia internetovej siete a sietí kamerového systému v objekte „Dom
seniorov „ Spišská Nová Ves pre investora ELTRA a.s. Košice
2012 - 2015 Kontrolná a inžinierska činnosť výroby - Elcom Prešov pre odberateľa : SuS
electronik Klingenthal, NemeckoÚprava
neriadených predradníkov
pre svietidlá
priemyselného osvetlenia v spolupráci s .Elcom s.r.o. Prešov
2013 - 2015 Výhradný servis verejného osvetlenia v Košiciach, MČ Vyšné Opátske. Montáž,
rekonštrukcia a údržba verejného osvetlenia
2014 -

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v rekreačnej oblasti Ružbašská Míľava

2013 - 2015 Navrhovanie spôsobov energetickej úspornosti svietidiel pre Obecné úrady
a obce
2012 - 2013 Výmena osvetlení v prevádzkach TESCO v spolupráci s f. SEAK s.r.o. Prešov
b) Inžinierska činnosť a autorský dozor

2015 - Autorský dozor na stavby: „Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske“ pre Rotoring
s.r.o.Košice
Investor: Slovenský vodohospodársky podnik. Investičný náklad cca 3 mil €.
2014 – Inžinierska činnosť: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“
v oblasti Ružbašská
Míľava
Investor: Združenie vlastníkov stavieb a pozemkov
2013 – Autorský dozor na stavbe:“ Realizácia NN prípojok v rekreačnej oblasti“ Ružbašská
Míľava
2013 - 14 – Inžinierska činnosť pre RFB s.r.o. Košice na stavbe : „Zhybka pod riekou
Laborec“. Investor : SPP
Trvalý pracovný pomer
MČ Košice -Sídlisko KVP
2017- doteraz
Pozícia: Prednosta Miestneho úradu
Náplň práce: Riadenie činnosti MÚ
Košický samosprávny kraj
2017
Pozícia: Samostatný referent - sociálne oddelenie
Náplň práce: Sociálne podnikanie
ELTECO a.s. Žilina
2016-2017
Pozícia: samostatný servisný a revízny technik zariadení nepretržitého napájania /UPS/
Náplň práce: Vykonávanie profylaktických kontrol zariadení UPS , ich záručného
a pozáručného servisu, inštalácie nových zariadení UPS v objektoch zákazníka , revízie
inštalácie UPS.
TRI IX s.r.o.
2012 – 2014
Pozícia: technický riaditeľ
Náplň práce: riadenie a vedenie spoločnosti s elektrotechnickým zameraním, revízie el.
zariadení, dodávka a montáž el. zariadení.
Dosiahnuté výsledky:
- Dlhoročná zmluva na opravy a servis el. zariadení pre nemeckého partnera SuS
electronik Klingenthal
- Dodávka a montáž verejného osvetlenia v SR
Miestny podnik služieb s.r.o. Košice
1993 – 2011 - konateľ
1993 – 2014 - riaditeľ

Pozícia: riaditeľ, konateľ
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 kúpaliska Triton v MČ Košice - Juh
- Zriadenie a prevádzkovanie trhoviska Blšák na VŠA a ostatných trhovísk v MČ
Košice - Juh
- Zriadenie a prevádzkovanie prvej šampiňonárne v MČ Košice - Barca
- Prevádzkovanie jedálne, práčovne pre dôchodcov v MČ Košice - Juh
- Zriaďovanie podnikov služieb v iných MČ v Košiciach
- Hospodárenie s majetkom MČ
- Člen komisie Regionálneho rozvoja MZ Mesta Košice (2002-2006)
___________________________________________________________________________
Asociácia kúpalísk a bazénov Slovenska
2002 - 2014
Pozícia: podpredseda asociácie
Náplň práce: poradenská a konzultačná činnosť pri výstavbe a rekonštrukcií kúpalísk
a bazénov
Dosiahnuté výsledky:
- Zlepšenie kvality kúpalísk a aquaparkov
- Zavedenie jednotnej klasifikácie, tzv. hviezdičky kvality služieb
- Lektorská činnosť
- Poradenská a kontrolná činnosť
Hydrocontact a.s. Košice
1990 - 1992
Pozícia: Projektant elektrotechnických zariadení vo vodohospodárstve
Výskumný ústav elektrických strojov točivých Brno, pobočka Košice
1987 - 1990
Pozícia: Skúšobný technik, vývojár
Znalosti
Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - materinský jazyk
Anglický jazyk - pokročilý
Ruský jazyk - mierne pokročilý
Iné pracovné znalosti:
Ako konateľ spoločnosti so 100% majetkovou účasťou MČ Košice - Juh som sa pravidelne
(1993-2011) zúčastňoval MieZ MČ a podľa potrieb aj MZ Mesta Košice a aktívne
spolupracoval s MieÚ MČ Košice Juh (znalosť zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

2015 –2016 člen finančnej komisie pri MieZ Košice - MČ KVP
Administratívne a ekonomické znalosti
Počítačové znalosti - používateľ
Microsoft Outlook – pokročilý
Internet – pokročilý
Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy
Vodičský preukaz sk. B
Podvojné účtovníctvo – základy, kontrolná znalosť
Personalistika – pokročilý

