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Profesijný životopis
Zamestnania
OZ NOVÉ MICHALOVCE
2019 – doteraz
Zakladateľ • Komunitná a politická činnosť za nové lepšie Michalovce.

MESTO MICHALOVCE
2018 – doteraz

Poslanec mestského zastupiteľstva.
Starolaborecká 9
Michalovce, 07105

2018 – doteraz

Podpredseda poslaneckého klubu.
SLOBODA A SOLIDARITA

0905 502 187

2017 – doteraz

Okresný predseda strany • Politická činnosť.
radovan.geci@gmail.com

TEČKO s.r.o.
2015 – doteraz

www.radovangeci.sk

Majiteľ spoločnosti • Ojedinelý projekt televízneho vysielača
v Košickom a Zemplínskom regióne. Televízna ponuka
šírená terestriálnym DVB-T signálom. Televízne a dátové prenosy.
Tvorba obslužného automatizovaného softvéru.
GECOM s.r.o.
2003 – doteraz

Majiteľ spoločnosti • Telekomunikačná spoločnosť. Prinášame na trh
služby v oblasti internetu, televízie, dátových rozvodov, dátových a
televíznych prenosov, kamerové systémy, zabezpečenie firemných dát,
dátové úložiská, montáž rádiových spojov. Stavebná činnosť budovania
verejných telekomunikačných sietí. Riedenie 15 zamestnancov.
GECI BALLOON GROUP
1998 – 2010

Majiteľ spoločnosti • Reklamná agentúra, reklama na teplovzdušných
balónoch, vyhliadkové lety balónom, usporadúvanie balónových
stretnutí ako aj majstrovstiev Slovenska v tomto nezvyčajnom
prekrásnom leteckom športe. Pilot teplovzdušných balónov. Táto práca
je do dnes moja srdcovka, aj keď sa jej už nestíham venovať.
ZÁKLADNÁ VOJENSKÁ SLUŽBA
1997 – 1998

Práca a skúsenosti s mostnými konštrukciami. Návrh výkresovej
dokumentácie, logistika dielov, personálne zabezpečenie.

Vzdelanie
Školenia Certifikácie
2000 – doteraz

Absolvoval som desiatky školení, certifikácií, z oblasti telekomunikácií,
prenosu dát, prakticky denno-denne trávim hodiny domácim štúdiom,
vzdelávaním sa, neustále nasávam informácie o technológiách, mnohé
ukončené certifikačným listom. Tieto vedomosti mi umožnili vybudovať
mnohé úspešné telekomunikačné projekty na východe Slovenska.
Technická univerzita Košice
1997 – 1999

Štúdium som začal na strojníckej fakulte, neskôr moje plány boli
doštudovať robotiku a kybernetiku, ale situácia s podnikaním ma tak
časovo vyťažovala, že nebolo možné dokončiť školu. Nenastúpil som do
3-tieho ročníka, čo ma do dnes mrzí keďže aspoň bakalára som si
mohol dokončiť, no v tej dobe to ešte nebolo možné.
Letecká škola Košice
1998

Štúdium a následné absolvovanie skúšky na letisku v Bratislave, pre
získanie leteckej športovej licencie pilota teplovzdušných balónov.
Stredná priemyselná škola dopravná Košice
1991 – 1995

Zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave, to bol môj študijný
odbor. Riadenie dopravy, signalizácie, zavádzanie moderných riadení.
II. základná škola v Michalovciach
1983 – 1991

