ŽIVOTOPIS
Osobné údaje:
Meno, priezvisko, titul: Ing. Tibor Friedrich Danko

Vzdelanie:
Dosiahnuté vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
1983 – 1988
VŠT, strojnícka fakulta, Košice
Odbor/špecializácia: Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu - Priemyselný design
1979 – 1983
Gymnázium, Kováčska 28, Košice

V rámci vzdelávania som úspešne ukončil právne základy na Univerzite Komenského na
Právnickej fakulte v Bratislave.
Priebeh zamestnaní:
1988 – 1988
Strojsmalt Medzev
Pracovná pozícia: Konštruktér dopravných zariadení
Náplň práce: Vývoj a výskum dopravných zariadení pre strojárske a iné prevádzky.
1988 – 1992
Tesla Stropkov
Pracovná pozícia: výskumno-vývojový konštruktér komunikačných zariadení

Náplň práce: Výskum a vývoj telekomunikačných zariadení po konštrukčnej a estetickoergonomickej stránke.
1992 – 2004
Mesto Košice
Pracovná pozícia: Náčelník Mestskej polície Košice
Náplň práce: Zakladateľ a štatutár Mestskej polície Košice ako rozpočtovej zložky mesta,
zodpovedný za činnosť, vedenie a odbornosť organizácie.
2004 – 2005
Úrad práce
2005 – 2006
Riadenie súkromnej spoločnosti Femiplast na výrobu a spracovanie plastových profilov, pre
výrobu okien, dverí a zásten atď.
2006 – 2011
Technický riaditeľ spoločnosti Viknoplast
2007 – 2019
Automotive (súkromný sektor): opravy a úpravy spaľovacích motorov. Spracovanie technickej
dokumentácie a výroba špeciálnych prípravkov, aretačných prípravkov, zvarencov,
kovoobrábanie, povrchová úprava kovov a plastov.
Tepelné spracovanie (žíhanie, popúšťanie, cementovanie) hotových výrobkov. Konzultácie a
poradenstvo v oblasti strojárenskej výroby, spracovania plastov a kovov
Jún 2019 – August 2019
Manažér spoločnosti STOP RAT s.r.o.
September 2019 – Máj 2020
RID s.r.o., Rozhanovce
Výrobno - technický manažér zodpovedný za spôsobilosť strojov pre výrobu, vytváranie a
zavádzanie nových technických postupov, optimalizovanie technických zariadení pre
zvýšenie efektivity výrobného procesu
Jún 2020 - súčasnosť
M&M Partners – reklamná agentúra, Prešov
Znalosti:
Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk – materinský jazyk
Ruský jazyk - mierne pokročilý

Anglický jazyk – základy
Český jazyk - pokročilý
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
OpenOffice - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
AutoCAD - základy
Pro/ENGINEER - základy
SolidWork - základy

Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy:
• Skúsenosti na riadiacich pozíciách viac ako 15 rokov
•

Skúsenosti s riadením veľkých tímov (najväčšia organizačná zložka riadená mojou
osobou bola v počte 450 zamestnancov, v organizačnej štruktúre mesta Košice, ako
rozpočtovej organizácie - štatutár)

•

Ekonomické znalosti nevyhnutné na vedenie organizácie

•

Skúsenosti so správou hnuteľného a nehnuteľného majetku

•

Schopnosť koordinovania jednotlivých úsekov a vytárania spolupráce s tretími
subjektmi

•

Znalosť personálnej problematiky a plánovanie v oblasti ľudských zdrojov

•

Vytváranie pracovno-právnych noriem pre činnosť organizácie

•

Osobnosť s prirodzenou autoritou a rešpektom

•

Objektívne hodnotenie, motivovanie a odmeňovanie zamestnancov

•

Schopnosť viesť, riadiť, analyzovať

•

Schopnosť plánovať, organizovať, inovovať

•

Rozhodovať a kreatívne vplývať na rozhodnutia tímov a pracovných skupín

•

Schopnosť rozhodovať sa, pracovať pod tlakom a rozhodnúť o najefektívnejšom riešení
problematiky

•

Vytváranie hodnotových analýz

•

Znalosť čítania a vytvárania technickej dokumentácie

•

Technické zmýšľanie

•

Samostatnosť

•

Komunikatívnosť

•

Lojálnosť

•

Hobby: Šport - aktívne

Vodičský preukaz:
sk. A, B; najazdených nad 1,5 mil. km

Ing. Tibor Friedrich DANKO

