Životopis

OSOBNÉ ÚDAJE

PRACOVNÁ POZÍCIA

Ing. Dula Róbert

Konateľ a riaditeľ Mestské lesy, s.r.o. Poprad

PRAX
01.09.1994–31.08.1996

vedúci odborný referent
Oblastný lesný úrad Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves (Slovensko)
štátna správa lesného hospodárstva

01.09.1996–31.03.1999

vedúci odborný referent
Okresný úrad v Poprade, Poprad (Slovensko)
štátna správa lesného hospodárstva a poľovníctva

01.04.1999–08.01.2003

vedúci odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Okresný úrad v Poprade, Poprad (Slovensko)
štátna správa na úseku pozemkového, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva,
riadiacia činnosť odboru

09.01.2003–28.01.2016

konateľ, riaditeľ spoločnosti
Mestské lesy, s.r.o. Poprad, Poprad (Slovensko)
riadiaca práca lesnej výroby podniku mestských lesov
správa Prímestských rekreačných lesov mesta Poprad
agenta súvisiaca s projekčnou podporou EÚ a štátnej pomoci, ich realizácia
výstavba lesných ciest, náučných a turistických chodníkov

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
01.09.1983–30.06.1987

Gymnázium s maturitou
Gymnázium Poprad Zápotockého, Poprad (Slovensko)

01.09.1987–31.08.1993

Vysokoškolský diplom lesný inžinier
Technická univerzita Zvolen, lesnícka fakulta, Zvolen (Slovensko)

01.06.1992–30.09.1992

Inventarizácia lesov vo Švédsku
Univerzita Umea, Katedra lesníckej inventarizácie, Umea (Švédsko)
komplexné práce na inventarizácii lesov vo Švédsku, zbieranie dát a ich elektronické spracovanie

28/1/16

© Európska únia, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Strana 1 / 3

Životopis
01.10.1992–30.06.1993

Ing. Dula Róbert

ERAZMUS - odborné skúšky z vybraných predmetov
Univerzita Severného Walesu, Bangor (wales)

OSOBNÉ ZRUČNOSTI
Materinský jazyk

slovenčina

Ďalšie jazyky

angličtina

POROZUMENIE

HOVORENIE

PÍSANIE

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny
prejav

C1

C1

C1

C1

C1

TOEFL 523 bodov, Londýn 1993
120 hodín anglického jazyka – Univerzita Bangor „ intermediate level“

ruština

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

maturitná skúška

francúzština

A2

A2

A2

Jazyková škola Dominika Tatarku Poprad, 2 ročník
Úrovne: A1 a A2: Používateľ základov jazyka - B1 a B2: Samostatný používateľ - C1 a C2: Skúsený používateľ
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky

Komunikačné zručnosti
Organizačné a riadiace zručnosti

dobré komunikačné schopnosti v riadiacej činnosti v pozícii štátnej správy a podniku lesnej výroby

vedúce postavenie odboru okresného úradu, riadenie troch úsekov odboru, 15 ľudí
vedúce postavenie podniku lesnej výroby, vlastných pracovníkov a dodávateľov

Pracovné zručnosti

ovládanie prác v lesnom hospodárstva, pestovnej a ťažbovej činnosti
agendy štátnej správy lesného hospodárstva a pozemkových úprav
znalecká činnosť oceňovanie lesov
agenda súvisiaca s prípravou žiadostí a realizácia projektov EÚ - 10 projektov

Digitálna zručnosť

SEBAHODNOTENIE

Spracovanie
informácií

Komunikácia

Vytváranie
obsahu

Bezpečnosť

Riešenie
problémov

Samostatný
používateľ

Skúsený používateľ

Samostatný
používateľ

Samostatný
používateľ

Samostatný
používateľ

Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia

Ďalšie zručnosti

1. Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon funkcie na úseku štátnej správy lesného
hospodárstva a poľovníctva č. 33-ŠS/LHaP/96 zo dňa 25.6.1996
2. Osvedčenie o osobitných kvalifikačných predpokladoch na úseku činnosti pozemkové úpravy č. 39
zo dňa 7.12.1999
3. Osvedčenie na výkon činnosti odborného lesného hospodára č. 105/1996 –OLH zo dňa 19.7.1996
4. Osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti pre znaleckú činnosť v
odbore lesné hospodárstvo v odvetví 23 04 04 oceňovanie lesov č. 3-SZ-LH/2000 zo dňa 21.6.2000.
5. Kurz lesníckej pedagogiky
6. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na činnosť zber plodov a semien lesných drevín,
lúštenie, skladovanie a produkcia lesného reprodukčného materiálu a obchodovanie s lesným
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reprodukčným materiálom, číslo osvedčenia 1994/2004-720/265
Vodičský preukaz
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AM, B1, B, C1, C
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