Meno a priezvisko: Ing. Juraj Krempaský
Dátum narodenia: 30.10.1957
Bydlisko:
Dénešova 77, Košice
Stav:
ženatý

Vzdelanie:
1973 – 1977

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Liptovský Hrádok
odbor: Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia

1977 - 1982

Elektrotechnická fakulta VŠT Košice
odbor: Elektroenergetika

Priebeh zamestnaní:
1982 –1983

ZIPP, n. p. Bratislava, závod Geča
majster výroby

1983 –1989

ČSAD, n. p. Košice, Podnikové riaditeľstvo
-podnikový metrológ
-vedúci odborný referent špecialista – starostlivosť o ZF
-vedúci odborný referent špecialista - samostatný vývojový
pracovník

1989 – 1995 ČSAD, š. p. Košice, Správa podniku
-vedúci konštruktér technického rozvoja
-vedúci odboru technického rozvoja
-technický námestník riaditeľa podniku
-riaditeľ odštepného závodu Košice

1995 – 1999 SAD KDS, š. p. Košice
riaditeľ podniku

1999 – 2004 SAD KDS, a. s. Košice
-riaditeľ pre rozvoj ľudských zdrojov
-riaditeľ divízie dopravy

2004 - 2005 AAA Autá – autodiely – autoservis, s. r. o. Prešov
riaditeľ spoločnosti

2005 - 2008 DPMK, a. s. Košice
-riaditeľ techniky a investícií
-majster meniarní

2009 –2010

Košický samosprávny kraj Košice
IDS – dohoda o vykonaní práce
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2010 –2014

ORID,s.r.o. Košice, Košický samosprávny kraj Košice
-konateľ a riaditeľ spoločnosti

2015

DPMK, a. s. Košice
-člen predstavenstva a riaditeľ techniky a údržby

Ostatné:

Jazykové znalosti:
ruský jazyk, nemecký jazyk
Odborná spôsobilosť:


Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podnikať v osobnej, nákladnej, vnútroštátnej
a zahraničnej doprave a taxislužbe



Inštruktorský preukaz na výuku teórie a praxe vodičov, a to v rozsahu skupín A, B, C, D,
E, T



Absolvent manažérskeho školenia pre vedúcich pracovníkov – školiteľ BUSINESS
SUCCESS

Odborné predpoklady:


Odborná prax v oblasti organizovania a riadenia dopravy (32 rokov).



Praktické skúsenosti a teoretické vedomosti v príslušnom odbore.



Manažérske a organizačné skúsenosti.



Zodpovedný prístup k práci a veľká miera samostatnosti, kreativita.



Rozhodnosť a schopnosť viesť a monitorovať ľudí.



Komunikatínosť, flexibilita, asertivita, schopnosť odovzdávať získané skúsenosti
a vedomosti.



Zručnosť pri práci s počítačom.

Záujmy a záľuby:
Šport (turistika, cykloturistika, lyžovanie), rádioelektronika, motorizmus.

Kontakty:
Tel: 055/6407 300; e-mail: juraj.krempasky@dpmk.sk
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