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OSOBNÉ INFORMÁCIE 

 

 

 

Meno  SELECKÝ ERIK 

Adresa  4 STRÁŽOVSKÁ, 974 01  BANSKÁ BYSTRICA 

Telefón  +421 907 13 22 14 

E-mail  erik.selecky@tuzvo.sk 

 

Národnosť  Slovenská 
 

Dátum narodenia  22.03.1977 

 

PRAX 
  

 Čas trvania (od – do)  2003 - 2017 

 Názov a adresa zamestnávateľa  Technická univerzita vo Zvolene, Centrum ďalšieho vzdelávania  

 Povolanie alebo zastávaná pozícia  Vedúci CĎV, projektový manažér 

 Pracovná náplň a zodpovednosť  Realizácia vzdelávacích programov zo Štrukturálnych fondov EÚ 

Vývoj nových kurzov v spolupráci s internými a externými lektormi 

Zabezpečovanie vzdelávacích kurzov 

  

 Čas trvania (od – do)  2004 - 2011 

 Názov a adresa zamestnávateľa  City and Guilds, London 

 Povolanie alebo zastávaná pozícia  Regionálny manažér 

 Pracovná náplň a zodpovednosť  Manažment  medzinárodných skúšok z anglického jazyka 

Propagácia a realizácia skúšok  

 

 

 Čas trvania (od – do)  2004 - 2005 

 Názov a adresa zamestnávateľa  ECDL – Európsky počítačový preukaz  

 Povolanie alebo zastávaná pozícia  Asistent manažéra 

 Pracovná náplň a zodpovednosť  Manažment medzinárodných skúšok z IT oblasti 

Propagácia a realizácia skúšok 
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 Čas trvania (od – do)  2012 - 2017 

 Názov a typ organizácie  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta 

 Hlavný predmet štúdia  7522 Andragogika 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Mgr. 

 

 Čas trvania (od – do)  2013 - 2014 

 Názov a typ organizácie  Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky 

 Hlavný predmet štúdia  Kurz vysokoškolskej pedagogiky  

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Osvedčenie 

 

 Čas trvania (od – do)  2004 - 2010 

 Názov a typ organizácie  Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta 

 Hlavný predmet štúdia  62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, Ekonomika obchodu a priemyslu  

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  PhD. 

 

 Čas trvania (od – do)  2006, apríl – október    

 Názov a typ organizácie  Ministerstvo výstavby a reginálneho rozvoja SR a EUROFORMES, s.r.o., Žilina, Slovensko 

 Hlavný predmet štúdia  Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych 

fondov 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Osvedčenie  

 

 Čas trvania (od – do)  2005, 11/07 – 06/08    

 Názov a typ organizácie  Ural State Forestry Engineering University, Ekaterinburg, Russia 

 Hlavný predmet štúdia  Štúdijný pobyt - vzdelávanie 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Potvrdenie o štúdijnom pobyte  

 

 Čas trvania (od – do)  2004, 01/10 – 03/12    

 Názov a typ organizácie  Ecole National Superieure d´Arts et Métiers (ENSAM), Cluny, France 

 Hlavný predmet štúdia  Výskumný pobyt 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Potvrdenie o výskumnom pobyte 

 

 Čas trvania (od – do)  2004, 05/07 – 23/07    

 Názov a typ organizácie  Selye Janos Kollegium, Komárno, Slovensko 

 Hlavný predmet štúdia  Francúzsky jazyk – štúdium  

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Certifikát 

 

 Čas trvania (od – do)  2003, 04/07 – 01/08    

 Názov a typ organizácie  University Stendhal, Grenoble, France 

 Hlavný predmet štúdia  Francúzsky jazyk – štúdium 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Certifikát 

 

 Čas trvania (od – do)  1996 – 2002   

 Názov a typ organizácie  Technická unvierzita vo Zvolene 

 Hlavný predmet štúdia  Technicko-výrobný manažment 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Ing.  

 

 

                VZDELANIE A ŠKOLENIA         KRÁTKODOBÉHO CHARAKTERU 

 

 Čas trvania (od – do)  2014, 09/06 – 10/06    

 Názov a typ organizácie  Národný ústav celoživotného vzdelávania 

 Hlavný predmet štúdia  Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických 

osôb podľa kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie 

                VZDELANIE A ŠKOLENIA           DLHODOBÉHO CHARAKTERU 
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 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Osvedčenie  

 

 Čas trvania (od – do)  2011, 09/05 – 13/05    

 Názov a typ organizácie  Sicilian Euronetwork to Increase Cooperation and Knowledge, Italy 

 Hlavný predmet štúdia  Multimédiá a dištančné vzdelávanie 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Osvedčenie  

 

 Čas trvania (od – do)  2011, 29/03 – 06/05    

 Názov a typ organizácie  Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko 

 Hlavný predmet štúdia  Využívanie IKT v praxi 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Osvedčenie  

 

 Čas trvania (od – do)  2004, 09/06 – 11/06    

 Názov a typ organizácie  EUROFORMES, s.r.o., Žilina, Slovensko 

 Hlavný predmet štúdia  Stratégia a tvorba štrukturánych fondov (ERDF, ESF, EAGGF) 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Potvrdenie o absolvovaní 

 

 Čas trvania (od – do)  2004, 12/05 – 22/05    

 Názov a typ organizácie  EUROFORMES, s.r.o., Žilina, Slovensko 

 Hlavný predmet štúdia  Odborná asistencia, tvorba a manažovanie európskych projektov 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Osvedčenie 

 

 Čas trvania (od – do)  2003, 02/06 – 13/06    

 Názov a typ organizácie  Danube University, Krems, Austria 

 Hlavný predmet štúdia  Telematický manažment 

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Certifikát 

 

 Čas trvania (od – do)  2002, 07/07 – 21/07    

 Názov a typ organizácie  Ecole National Superieure d´Arts et Métiers (ENSAM), Cluny, France 

 Hlavný predmet štúdia  Letná univerzita – ústava EÚ, nové pristupujúce krajiny do EÚ  

 Nadobudnutý titul alebo certifikát  Certifikát 

 

 
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ  

 

 Program CŽV EÚ  2015 – 2017 Erasmus plus, projekt Digitally innovative - unique ones, projektový manažér 

(2015-1-PL01-KA204-016365) 

2014 – 2017 Tempus, projekt Centre for the Third Age Education, projektový manažér 

(2013-4597/001-001) 

2013-2014 Grundtvig, projekt My passion, happiness - add to favorites, projektový 

manažér (134120625) 

2013 Erasmus IP, projekt Applications in CAD, asistent projektového manažéra (12203-

0903/ZVOLEN01) 

2013 Erasmus IP, projekt Care for Public Greenery, asistent projektového manažéra 

(12203-0903/ZVOLEN01) 

2011-2013 Leonard da Vinci, projekt „Co-Safe“, participujúci, finančný manažér projektu za 

TUZVO (113421531) 

2011-2013 Grundtvig, projekt „Seniors in Knowledge Society“, participujúci, projektový 

manažér za UCZ, n.o. (114121388) 

2009-2011 Grundtvig, projekt „Experts for Urban Future“, participujúci, finančný manažér 

projektu za TUZVO (9410 0524) 

 Program rozvoja vidieka 07-13  2014-2015, projekt „Lesníctvo 21.storočia – II.fáza“ gestor projektu (ZV02524) 

 Program rozvoja vidieka 07-13  2010 -2012, projekt „Odpady na vidieku“, gestor projektu (ZV00901) 

 Program rozvoja vidieka 07-13  2010 - 2012, projekt „Ťažba dreva v neprístupnom teréne“, gestor projektu (TT00855) 

 Program rozvoja vidieka 07-13  2009 - 2012 projekt „Lesníctvo 21.storočia“, gestor projektu (ZV00787) 
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 Program rozvoja vidieka 07-13  2009 - 2012, projekt „Biomasa a jej energetické využitie v lesníctve a poľnohospodárstve“, 

gestor projektu (ZV00899) 

 ESF  2010 – Počítačové vzdelávanie vrátnikov TUZVO, projektový manažér 

 ESF  2009 - Jazykové vzdelávanie v RVPS Zvolen, projektový manažér 

 ESF  2009 - Vzdelávanie zamestnancov DJGT Zvolen v IKT, projektový manažér 

 ESF  2007 - Jazykové vzdelávanie RVPS Zvolen v IKT, projektový manažér 

 Program rozvoja vidieka 04-06  2005 – 2008 Projekty PRV, gestor projektov: Trvaloudržateľné pestovanie listnatých lesov  

v rozšírenom europriestore, Integrované ťažbovo dopravné technológie v lesníctve, 

Trvaloudržateľné pestovanie ihličnatých lesov, Právne a eko.pomienky podnikania podniku 

v poľnohospodárstve a les.hospodárstve, Fin. a organizačná stabilizácia podniku 

v poľnohospodárstve a les.hospodárstve, Neprodukčné funkcie lesa – preotierózna 

ochrana a zalesňovanie, Agro-environmentálen opatrenia v poľnohospodárstve, 

Energetické využitie biomasy, Diverzifikácia činností na vidieku 

 

OSOBNÉ SCHOPNOSTI A                               2014 – 2017 člen Národného fóra pre celoživotné poradenstvo     

OPRÁVNENIA                                                                        Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava                

                                                                           2011 – 2017 člen redakčnej rady Centra celoživotného a kompetenčného     

                                                                                                vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove 

                                                                           2013 – 2017 člen redakčnej rady – medzinárodný vedecký časopis Ariadna,                      

                                                                                                Univesrity Jaume I, Castellón, Espana vzdelávania                                                                                                                            

Získané počas života a kariéry, ktoré nie sú      2010 – 2017 člen AS Technickej univerzity vo Zvolene  (predseda  

                                                                                                Ekonomickej komisie od 2015) 

dokladovateľné  certifikátmi alebo diplomami.   2009 – 2012 člen VV Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 

                                                                           2011 – 2017 prezident Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné                                            

                                                                                                vzdelávanie 
                                                                     

 

 

 

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 

prejav 

 

Francúzština  
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 

Angličtina  

A2 

Používateľ 

základného 

jazyka 

A2 

Používateľ 

základného 

jazyka 

A2 

Používateľ 

základného 

jazyka 

A2 

Používateľ 

základného 

jazyka 

A2 

Používateľ 

základného 

jazyka 

Ruština  
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 
B1 

Samostatný 

používateľ 
 

 

TECHNICKÉ SCHOPNOSTI 

Počítače, špeciálne druhy zariadení, 

iné stroje atď. 

  Práca s PC 

 Ovládanie Microsoft Office 2010 

  

 

OSTATNÉ SCHOPNOSTI 

To, čo nebolo písané vyššie.. 
 ŠPORT – VOLLEYBALL, HOKEJ 

CESTOVANIE 

KULTÚRA - DIVADLO 

 

VODIČSKÝ PREUKAZ 

 
 Vodičské oprávnenie skupiny B 

 


