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Osobné údaje 
Priezvisko(á) / Meno(á) 

Adresa(y) 
Mobil 

E-mail(y)

Štátna(e) príslušnosť(ti) 

Dátum narodenia 

Pohlavie 

Oblasť činnosti / profesia, o 
ktorú sa zaujímate 

Pracovné skúsenosti 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 
Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

Názov a adresa zamestnávateľa 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Od - do 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

Hlavné činnosti a zodpovednosť 

Hájek Miroslav 

Slovenská 

Muž

letecký inžinier, letecká technika 

01.07.1974 - 30.08.1977  
technik lietadla 
príprava a údržba prúdového lietadla novo zaradeného do leteckej prevádzky 
VU-9957 
Košice (Slovensko) 
Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

01.07.1980 - 30.07.1981  
vedúci technik údržby lietadiel 
technik skupiny prúdových lietadiel v odbornosti letecké prúdové motory a lietadlové systémy 
VU-9957 
Košice (Slovensko) 
Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

01.08.1981 - 30.06.1983  
hlavný inžinier - leteckej základny 
zodpovednosť za prípravu lietadiel leteckej základny, riadenie prípravy, analýza a využívanie 
informácií stavu lietadlových systémov, analýza diagnostických systémov školenie technického 
personálu v podmienkách zahraničnej leteckej základny 
Ministerstvo obrany ČSSR 
Praha (ČSSR) 
Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

01.07.1983 - 30.08.1990 
odborný inžinier 
odborné riadenie technického personálu obsluhujúci viac typov leteckej prúdovej techniky zo 
zameraním na letecké prúdové motory a lietadlové systémy s využitím diagnostických systémov 

Viac informácií nájdete na http://europass.cedefop.europa.eu 
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Názov a adresa zamestnávateľa VU-9957 
Košice (Slovensko) 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

Od - do 01.09.1990 - 30.06.1991  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie vedúci inžinier vojskových skúšok 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Celková organizácia ošetrovania a prípravy novej leteckej techniky zavádzajúcej do prevádzky zo 
zameraním na splnenie štátnych úloh nových komponentov na báze elektronických systémov 
riadených počítačmi využívaných v palubných elektronických systémov napr. úpravy algoritmov 
riadiacich systémov motora a pozemných diagnostyckých systémov 

Názov a adresa zamestnávateľa VVLŠ -SNP (Vojenská vysoká letecká škola) 
Košice (Slovensko) 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

Od - do 01.07.1991 - 31.12.1992 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie vedúci odborný inžinier 

Hlavné činnosti a zodpovednosť vedúci skupiny odborných inžinierov leteckého útvaru zodpovedajúci za metodické riadenie a 
dodržiavanie predpisov pre údržbu lietadlových motorov, palubných systémov, elektrických, 
elektronických, prístrojových,diagnostických, rádiových, rádiotechnických a špeciálných systémov 
leteckej techniky 

Názov a adresa zamestnávateľa VVLŠ-SNP 
Košice (Slovensko) 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

Od - do 01.01.1993 - 31.12.2000 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie odborný inžinier 

Hlavné činnosti a zodpovednosť zodpovednosť za prevádzku leteckej techniky leteckého útvaru. Zodpovednosť za zavedenie nového 
typu dopravného lietadla L-410, vedúci technickej skupiny akrobatickej skupiny "Biele Albatrosy" 

Názov a adresa zamestnávateľa 5. Letecká základna
Košice (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

Od - do 01.01.2001 - 31.08.2004  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Hlavný inžinier Leteckej akademie M.R.Štefánika 

Hlavné činnosti a zodpovednosť plánovanie a zabezpečenie leteckého parku Leteckej akadémie. Školenie a riadenie technického, liet 
personálu LA, odborná technická príprava lietajúceho personálu, odborná výuka poslucháčov 
akadémie, Analýza porúch a technické riadenie lietadiel akrobatickej skupiny "Biele Albatrosy", úprava 
algoritmov leteckého simulátora(L-39) externého zákazníka, plánovanie logistického zabezpečenia 
leteckej prevádzky Vojenskej leteckej akadémie. Školenie zahraničného lietajúceho personálu. 

Názov a adresa zamestnávateľa VLA (Vojenská letecká akadémia) 
Košice (Slovensko) 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

Od - do 01.09.2004 - 31.12.2010  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie externý učitel leteckej fakulty TUKE, kurátor Slovenského technického múzea 

Hlavné činnosti a zodpovednosť zodpovednosť za zbierkový fond letectva Slovenského technického múzea. Externým učitelom 
Leteckej fakulty, katedry leteckého inžinierstva TUKE 

Názov a adresa zamestnávateľa STM 
Hlavná 88, 04001 Košice (Slovensko) 
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Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Ostatné Činnosti 

Od - do 01.01.2011 →  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Riaditeľ múzea letectva , STM 

Hlavné činnosti a zodpovednosť riadenie múzea, výskumná činnosť v oblasti letectva a leteckej techniky zameraná na leteckú 
technikuv spolupráci s Leteckou fakultou TUKE 

Názov a adresa zamestnávateľa Múzeum letectva 
Hlavná 88, 04001 Košice (Slovensko) 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Odborné, Vedecké A Technické Testovanie A Analýzy 

Od - do 28.07.2003 →  
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie technik údržby B 1 

Hlavné činnosti a zodpovednosť technik údržby lietadiel B1 leteckej školy Slovenského aeroklubu v Košiciach 
Názov a adresa zamestnávateľa Slovenský aeroklub v Košiciach 

Letisko Košice, Barca, 04001 Košice (Slovensko) 
Druh práce alebo odvetvie 

hospodárstva 
Ostatné Činnosti 

Od - do 22.12.2005 → 
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Súdny znalec 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Súdny znalec v odbore Doprava letecká, odvetvie: Nehody v leteckej doprave, technický stav a odhad 
hodnoty lietadiel 

Názov a adresa zamestnávateľa Ministerstvo Spravedlnosti SR 
Bratislava (Slovensko) 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Ostatné Činnosti 

Vzdelanie a príprava 

Od - do 01.08.1970 - 30.06.1974  
Názov získanej kvalifikácie letecký špecialista, technik 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti teória a konštrukcia leteckých motorov a rakiet, teória a konštrukcia lietadiel a lietadlových systémov. 
Prevádzka lietadiel 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Vojenská stredná odborná škola letecká (stredná odborná škola) 
08001 Prešov (Slovensko) 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

s maturitou 

Od - do 01.09.1977 - 30.06.1980 
Názov získanej kvalifikácie vysokoškolské, inžinier 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti automatika a regulácie, automatizované systémy riadenia, teória a konštrukcia motorov a lietadiel, 
aerodynamika a mechanika letu, elektronické systémy, kinematika a dynamika konštrukcií. 

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Vojenská vysoká škola - Slovenského národného povstania (Technická vysoká škola) 
Rampová 7, 04121 Košice (Slovensko) 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

II. stupeň, inžinier

Od - do 01.05.2003 - 19.04.2007  
Názov získanej kvalifikácie letecký technik B1 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti letecký technik lietadiel kategórie nad 5700 kg, podľa kvalifikácie EASA 
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu 
Vojenská letecká akadémia (technická vysoká škola) 
Rampová 7, 04121 Košice (Slovensko) 
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Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

B1, EASA 

Osobná spôsobilosť 

Materinský(é) jazyk(y) čeština, slovenčina 

Ďalší(ie) jazyk(y) 

Sebahodnotenie Porozumenie Hovorenie Písanie 
Európska úroveň (*) Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 

prejav 

ruský jazyk 
B1 Samostatný 

používateľ B2 Samostatný 
používateľ B1  Samostatný 

používateľ B1 Samostatný 
používateľ A2  

Používateľ 
základného 

jazyka 

angličtina 
B1 Samostatný 

používateľ B2 Samostatný 
používateľ B1  Samostatný 

používateľ B1 Samostatný 
používateľ A2  

Používateľ 
základného 

jazyka 
(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

Sociálne zručnosti a kompetencie Schopnosť riadenia rôznorodých kolektívov. Adaptácia a prispôsobenie novým pracovným kolektívom 
v etnicky rozdielnym prostredí. Komunikačné schopnosti pri zabezpečovaní leteckej prevádzky v 
krajinách strednej , západnej Európy a Afriky. Schopnosti pri zabezpečovaní prevádzky akrobatickej 
skupiny "Biele Albatrosy" 

Organizačné zručnosti a kompetencie riadenie veľkých kolektívov do 100 ludí. Osobná zodpovednosť a logistické zabezpečenie bez 
dostatočného zázemia. Riadiť a niesť zodpovednosť za rozhodnutia pod časovým stresom. Zmysel 
pre organizovanosť. Skúsenosti získané z riadením a logistickým zabezpečením technického 
personálu zabezpečujúceho leteckú prevádzku. samostatné rozhodovanie bez možnosti kontroly 
správnosti rozhodnutia v rozhodujúcich oblastiach 

Technické zručnosti a kompetencie Znalosť a schopnosť osobne odstraňovať zložité poruchy leteckých palubných systémov, motorov, 
elektronických systémov a elektrických okruhov. schopnosti získané teoretickým školením daného 
typu lietadla a súčasne zo získaním praktických skúseností s odstraňovaním konkrétnych poruch. 
Skúsenosti získané v spolupráci s výrobným podnikom pri vývoji nového typu lietadla. 

Počítačové zručnosti a kompetencie dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office. Analýza a vplyv algoritmov pri riadení elektronicky riadených 
procesov. 

Vodičský(é) preukaz(y) A1, C, C1, B, B1, C1E, BE 

Doplňujúce informácie Využitie získaných schopností pri vytvorení a aplikovaní predpísaných dokumentov ktoré predpisuje 
Európska agentúra pre civilné letectvo prostredníctvom Leteckého úradu SR. Dokumenty sa týkajú 
uvolnenia do prevádzky lietadla experimentálnej kategórie v správe Albatros Aviation Services s.r.o. 
(Technická a pilotná príručka) 
Správy:1. Správa o vojskových skúškach lietadla L-39MS. 
2. Správa o vojenských skúškach kontrolného diagnostického systému KDS-39
3. oponentský posudok pre dosiahnutie predpísaného limitu 500 hodín leteckého motora DV-2
4 Príspevok v zborníku semináru organizovaného MNO týkajúce sa degradácie média hydraulických 
tlakových systémov. 
5. Príspevok o organizácii letectva "Aeronautika 2009" - Letecká fakulta TUKE
6. Konzultácie a vedenie diplomových prác študentov technických smerov zameraných na leteckú
dopravu I. a II. stupňa

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/sk

