ŽIVOTOPIS
Ing. Ján Dečo
Osobné údaje
Vek: 53
Adresa: Na rožku 8, 04001 Košice
Tel.: +421905579430
E-mail: decojano@gmail.com

__________________________________________________
Vzdelanie
Dosiahnuté vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa
1982 - 1986
Technická univerzita/ Banícka fakulta, Košice
Odbor/špecializácia: Banská geológia a geologický prieskum
1980 - 1982
SOU Hutnícke, Košice - Šaca
Odbor/špecializácia: Maturitné štúdium popri zamestnaní
1977 - 1980
SOU Hutnícke, Košice - Šaca
Odbor/špecializácia: Prevádzkový zámočník
Priebeh zamestnaní
10/2012 – súčasnosť
Súkromný podnikateľ
05/2012 – 09/2013
PIENINY RESORT a. s. – KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR
Pracovná pozícia: výkonný riaditeľ
Náplň práce: komplexné zabezpečenie činností a riadenie novovzniknutých kúpeľov
02/2009 – 05/2012
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV a. s.
Pracovná pozícia: riaditeľ pre ZP a technický úsek
Náplň práce: - zabezpečovanie komunikácie so ZP a komplexné zabezpečenie činnosti VOU po
stránke technicko-prevádzkovej a investičnej
Pracovná pozícia: riaditeľ – koordinátor NP MM (02/2009 – 05/2011)
Náplň práce: príprava, koordinácia a implementácia Národného projektu mobilnej mamografie
06/2006 – 01/2009
IMUNA PHARM a.s.
Pracovná pozícia: obchodný riaditeľ
Náplň práce: riadenie obchodných a marketingových aktivít na domácich a exportných trhoch
01/2003 - 06/2006
SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA n.o.
Pracovná pozícia: riaditeľ
Náplň práce: riadenie organizácie počas transformačného procesu zo štátnej na neziskovú
organizáciu

09/1992 - 05/2006
ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE
Pracovná pozícia: riaditeľ
Náplň práce: vybudovanie organizácie, projektové zameranie, tvorba zdrojov, zabezpečenie
odborných garantov, tvorba internej a participácia na tvorbe resp. novelizácii externej legislatívy
09/1990 - 08/1992
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
Pracovná pozícia: vedúci odborný referent
Náplň práce: spolupráca pri vzniku a budovaní nových orgánov štátnej správy v oblasti legislatívy,
metodiky a výkonu štátnej moci na úseku kultúry, mládeže a šport
06/1988 - 08/1990
ÚSTREDIE ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY š.p.
Pracovná pozícia: odborný referent
Náplň práce: geodetické práce v jaskynných systémoch
03/1987 - 05/1988
CESTNÉ STAVBY KOŠICE š.p.
Pracovná pozícia: vedúci dopravnej dielne
Náplň práce: materiálové, personálne a organizačné zabezpečovanie procesov zameraných na
funkčnosť techniky realizujúcej líniové stavby
06/1980 - 09/1982
VSŽ KOŠICE š.p.
Pracovná pozícia: prevádzkový zámočník
Náplň práce: zámočnícke práce na strojoch a zariadeniach závodu Zlievareň
Kurzy a školenia
19.8.2008 - 20.8.2008, IIR - Institute for International Research
Názov kurzu/školenia: Marketing vo farmaceutickom priemysle
Certifikát: Praha, 20.8.2008
12.6.2008, INORGA Consulting s.r.o
Názov kurzu/školenia: Dodacie podmienky INCOTERMS
4.12.2007 - 5.12.2007, IIR - Institute for International Research
Názov kurzu/školenia: Logistika vo farmaceutickom priemysle
Certifikát: Praha, 5.12.2007
24.1.2007 - 25.1.2007, TUV NORD Slovakia s.r.o
Názov kurzu/školenia: Systém manažérstva kvality
Certifikát: Bratislava, 26.1.2007
12.8.2006 - 13.8.2006, INORGA Consulting s.r.o
Názov kurzu/školenia: Vyjednávanie a manipulačné techniky
05/1997 - 06/1997, Nadácia Ekopolis
Názov kurzu/školenia: Krízový manažment
03/1993 - 02/1994, ACL - Americká národná liga
Názov kurzu/školenia: LEADERSHIP - cyklus školení a tréningov pre budúcich manažérov a lídrov
Certifikát: Košice, 02/1994
06/1992 - 01/1993, GKT - Gustav Kässer Training s.r.o
Názov kurzu/školenia: Cyklus I., II.
Certifikát: Košice, 01/1993

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach, referencie:
- skúsenosti s vedením tímov 15 - 350 ľudí
- evaluátor - hodnotiteľ predvstupových projektov Phare - v počte 218
- manažment a implementácia štrukturálnych projektov, ESF-EQUAL
- manažment a koordinácia komplexných obchodných prípadov
- znalosť domáceho prostredia v oblasti farmácie, zdravotníctva, sociálnych vecí, verejnej správy
- skúsenosti z medzinárodného prostredia
- iniciátor a spracovateľ transformačných projektov v sektore zdravotníctva
- členstvo v správnych radách v troch neštátnych zdravotníckych zariadeniach od r. 2002
- členstvo v dvoch dozorných radách akciových spoločností štátnych zdravotníckych zariadení
- zodpovedný za riešenie viac ako 30 projektov v sociálnej oblasti
- spolutvorca koncepcie odboru paliatívnej starostlivosti pri MZ SR a realizátor I. hospicového
zariadenia v SR
- spoluzakladateľ Asociácie hospicových zariadení SR
- príprava analýz a podkladov pre zavádzanie nových cenových návrhov a legislatívnych opatrení
- celková realizácia 11 licencií pre rôzne neštátne zdravotnícke zariadenia
- poradenstvo v oblasti zdravotného poistenia, procesný model EZP (1999 – 2001)
- jednateľ zložitých obchodných prípadov vo vzťahu k zdravotným poisťovniam
- analýzy, príprava a realizácia siete 22 bodov ADOS-ov v SR
- skúsenosti s manažmentom samostatných projektov
- investičné, technologické, personálne zabezpečovanie projektových celkov

Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk - materinský jazyk
Nemecký jazyk - pokročilý
Ruský jazyk - pokročilý
Anglický jazyk - mierne pokročilý

Ing. Ján Dečo

Košice, 14. 1. 2016

