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PRAX   

 

 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA   

 

 

 
  

AKTUÁLNA 
PRACOVNÁ POZÍCIA 

 

vedecký pracovník  
člen Správnej rady ÚGt SAV, v.v.i. 
štatutárny zástupca riaditeľa 

September 2000 - doteraz vedecký pracovník, správca PC a siete na ÚGt SAV 

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, v.v.i.,  Watsonova 45, 040 01 Košice 

▪ vedecká a výskumná činnosť; zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ vedeckých projektov;  projektový 
manažér; administrácia PC a lokálnej siete  

Odvetvie hospodárstva veda a výskum 
 
 

Január 2018 – apríl 2019 

Júl 2022 – doteraz  

štatutárny zástupca riaditeľa 

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied, v.v.i.,  Watsonova 45, 040 01 Košice 

Odvetvie hospodárstva veda a výskum 

Október 2000 – jún 2008 PhD v odbore 21-04-9 Dobývanie ložísk a geotechnika 
Externá forma doktorandského štúdia 
Doktorandská práca na tému „Analýza geotechnických údajov z procesu 
plnoprofilového razenia prieskumnej štôlne Branisko“ 

ISCED 6 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9,  
042 00 Košice a Ústav geotechniky SAV, Watsonova 45, 040 01 Košice 

▪ kľúčové predmety: rozpojovanie hornín, geotechnika, štatistika 
 
 
 

September 1995 – jún 2000 Inžinier v odbore: Dobývanie ložísk, využitie a ochrana zemských zdrojov  
Diplomová práca na tému „Možnosti uskladňovania rádioaktívnych 
odpadov v podzemí““ 

ISCED 5 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 
042 00 Košice 

▪ štátne skúšky: aplikovaná geofyzika, uskladňovanie v podzemí, posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie 

 

September 1991 – jún 1995 

 
maturita  

ISCED 3A 

Gymnázium, Kováčska 28, 040 01 Košice, Slovenská republika 

▪ trieda s rozšíreným vyučovaním anglického a nemeckého jazyka 
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OSOBNÉ ZRUČNOSTI   

 

 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE   

 

 

Materinský jazyk slovenský 

Ďalšie jazyky POROZUMENIE  HOVORENIE  PÍSANIE  

Počúvanie  Čítanie  Ústna interakcia  
Samostatný ústny 

prejav   

Anglický jazyk C2 C2 C2 C2 C2 

Nemecký jazyk B2 B2 B2 B1 B1 

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

Komunikačné zručností ▪ dobré komunikačné schopnosti nadobudnuté počas riadenia projektov, aktívnej prezentácie 
výsledkov výskumu, počas pôsobenia ako predseda odborového zväzu na ústave 

Organizačné a riadiace zručnosti ▪ zodpovedný riešiteľ projektu VEGA  

▪ manažér projektu na úrovni konzorcia FP7-PEOPLE-2013-IAPP-612250-WaSClean (projektový 
manažment na dennej báze, zabezpečovanie 84 výmenných výskumných pobytov medzi  
8 organizáciami v 4 krajinách) 

▪ štatutárny zástupca riaditeľa 

▪ predseda (2017) a člen výboru ZO OZ pri ÚGt SAV (2001-2016) - kolektívne vyjednávanie, 
organizovanie tematických zájazdov pre zamestnancov ústavu, 

▪ organizovanie vedeckých konferencií a workshopov a ďalších odborných a spoločenských podujatí 

Pracovné zručnosti ▪ experimentálny horizontálny vrtný stand – riadenie vŕtacieho procesu, automatický zber dát a ich 
analýza 

▪ administrácia výpočtovej techniky a lokálnej siete na ÚGt SAV 

Digitálné zručnosti SEBAHODNOTENIE 

Spracovanie 
informácií 

Komunikácia 
Vytváranie 

obsahu 
Bezpečnosť 

Riešenie 
problémov 

 
SKÚSENÝ 

POUŽÍVATEĽ 
SKÚSENÝ 

POUŽÍVATEĽ 
SKÚSENÝ 

POUŽÍVATEĽ 
SKÚSENÝ 

POUŽÍVATEĽ 
SKÚSENÝ 

POUŽÍVATEĽ 

 Úrovne: Používateľ základov jazyka  -  Samostatný používateľ  -  Skúsený používateľ 
Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia 

Publikácie 
 
 

Projekty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencie 
 

126 vedeckých publikácií (38 vedeckých prác evidovaných v databázach WoS/SCOPUS, 6 CCC,  
76 vedeckých prác prezentovaných na zahraničných a domácich konferenciách, 187 WoS/SCOPUS 
citácií. Editor 5 zborníkov z medzinárodných konferencií (z toho 1 x Springer) 

 manažér  projektu 7. rámcového programu EÚ FP7-People-IAPP-612250-WaSClean 
koordinovaného na ÚGt SAV  (2013-2017) 

 koordinátor pre informačné a komunikačné technológie na ÚGt SAV pre projekt Štrukturálnych 
fondov EÚ ASFEU, ITMS: 26250120013 (2009-2014) 

 spoluriešiteľ 2 projektov APVV  
 zodpovedný riešiteľ projektu VEGA (2015-2018) 
 spoluriešiteľ 11 projektov VEGA  (2001-2022) 
 spoluriešiteľ úloh Štátneho programu výskumu a vývoja v projekte „High Tech a nové 

technológie pre oblasť získavania a spracovania nerudných surovín“ (2005-2007) 

▪ spoluorganizátor 8 významných medzinárodných konferencií (International Conference on Magnetic 
Fluids ICMF11 2007, NATO Advanced Research Workshop 2008, Waste Recycling 2013, 2017, 
Water and Soil Clean-Up WaSClean Workshop 2014, 2015, 2016, 2017) 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr
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