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PRAX  

01.09.2015–Súčasnosť Doktorand
Institute of Geotechnics, Slovak academy of Sciences,
Watsonova 45, 04353 Košice (Slovensko) 
www.saske.sk/UGT 

- laboratórny výskum

2013–2015 junior manager
Tesco stores a.s., Košice (Slovensko) 

- riadenie a zodpovednosť za chod obchodnej prevádzky, vedenie zamestnancov, administratívna 
činnosť

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA  

01.09.2015–Súčasnosť Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
ÚGT SAV,, Košice (Slovensko) 

Doktorand

2008–2013 Vysokoškolské štúdium druhého stupňa
Technická Univerzita v Košiciach, Košice (Slovensko) 

Odbor: Spracovanie a recyklácia odpadu, environmentálne inžinierstvo

Získanie titulu "Ing"

Diplomová práca : " Charakteristika a využitie rias v biometalurgii a spracovaní odpadov" 

Diplomová práca slúžila ako podklady pre vytvorenie vysokoškolskej učebnice - monografie, určenej 
všetkým študentom a vedeckej obci. V roku 2015 vyšla diplomová práca v rozšírenej tlačenej podobe 
ako knižná monografia.

2002–2006 Úplné stredné vzdelanie s maturitou
Gymnázium Park mládeže, Košice (Slovensko) 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI  

Materinský jazyk slovenčina

Ďalšie jazyky POROZUMENIE HOVORENIE PÍSANIE

Počúvanie Čítanie Ústna interakcia
Samostatný ústny 

prejav

angličtina B2 B2 B2 B2

španielčina A1 A1 A1 A1 A1

Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 
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 Životopis  Rudzanová Dominika

Komunikačné zručnosti - dobré komunikačné schopnosti nadobudnuté počas práce junior managera pre maloobchodnú 
spoločnosť

Organizačné a riadiace zručnosti - vedúce postavenie - zodpovednosť za tím 12 ľudí

- dobré organizačné schopnosti získané počas činnosti junior manager pre maloobchodnú spoločnosť

Pracovné zručnosti - mentorské zručnosti - ako junior manager som bola zodpovedná za školenie zamestnancov, 

Digitálna zručnosť SEBAHODNOTENIE

Spracovanie 
informácií

Komunikácia
Vytváranie 

obsahu
Bezpečnosť

Riešenie 
problémov

Samostatný 
používateľ

Skúsený používateľ
Používateľ 

základného jazyka
Samostatný 
používateľ

Používateľ 
základného jazyka

Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia 

- dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint

- dobrá znalosť Internet - email, www

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

Publikácie KADUKOVÁ, Jana, , RUDZANOVÁ, Dominika , LUKAVSKÝ, Jaromír, ČABLÍK, Vladimír . 
Charakteristika rias využívaných v biometalurgii a environmentálnych biotechnológiách - 
Vydanie 1.. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. -- 123 stran; -- 
ISBN 978-80-248-3735-2 
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