EuropassŽivotopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)

JUDr. Rastislav Ďurove

Adresa(y)

Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Telefón(y)

-

Mobil: +421 903 918 831

Fax(y)
E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie

Zamestnanie/Oblasť
činnosti, o ktoré sa zaujímate

rastislav.durove@gmail.com
Slovenská republika
03. 12. 1978
Muž

Právo / Drogová problematika / Prekladateľská činnosť

Odborná prax
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť

Február 2011 – apríl 2014
Hlavný štátny radca pre oblasť trestnej legislatívy
-

príprava zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť
trestného práva
účasť na aktivitách pracovných skupín Rady Európskej únie a výborov Rady Európy
navrhovanie a implementácia projektov v oblasti drogovej problematiky
školenia odbornej verejnosti (sudcovia a prokurátori) v oblasti drogovej problematiky
Ministerstvo spravodlivosti SR (Župné Námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovenská republika)
Sekcia legislatívy / odbor legislatívy trestného práva
Štátna správa

Január 2010 – súčasnosť
Predseda združenia a projektový koordinátor
-

Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie
Hlavné činnosti a zodpovednosť
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koordinácia aktivít v oblasti drogovej prevencie a informovanosti
poskytovanie právneho poradenstva pre osoby dotknuté alebo ovplyvnené konaním
súvisiacim s drogami
účasť na programových intervenciách týkajúcich sa včasného užívania drog

RE/set občianske združenie, Svätoplukova 35, 902 01 Pezinok (web: rastamama.sk)
3. sektor – mimovládna organizácia
Október 2008 – December 2009
Generálny štátny radca – expert na právne otázky v oblasti drog
-

získavanie a prenos informácií v oblasti drog
podpora implementácie Európskeho akčného plánu boja proti drogám na obdobie 2009-12
riadenie a koordinácia pracovných skupín pre právne otázky súvisiace s užívaním drog
účasť na príprave výročných správ o stave drogovej problematiky v Slovenskej republike

Viac informácií nájdete na: http://europass.cedefop.eu.int
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Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné
zaradenie

Úrad vlády SR (Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika)
Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Oddelenie medzinárodnej spolupráce
Štátna správa
September 2003 – September 2008
Hlavný štátny radca pre oblasť justičnej spolupráce v trestných veciach

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva

-

vybavovanie praktických prípadov extradície, odovzdávania osôb, odovzdávania trestného
konania a iných prípadov vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

-

činnosti súvisiace s legislatívnym konaním, príprava textov medzinárodných zmlúv,
preklady a jazykové revízie právnych dokumentov z oblasti justičnej spolupráce
v trestných veciach

-

účasť na pracovných skupinách v Rade Európskej únie týkajúcich sa justičnej spolupráce
v trestných veciach (COPEN), najmä v súvislosti s výmenou informácií z registrov trestov
a uznávaním a výkonom zákazov činnosti

-

expertná účasť na Projekte európskeho zatýkacieho rozkazu za Slovenskú republiku

Ministerstvo spravodlivosti SR (Župné Námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovenská republika)
Sekcia medzinárodného a európskeho práva / oddelenie justičnej spolupráce v trestných veciach
Štátna správa

Vzdelávanie a príprava
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné
zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné
zručnosti
Názov a typ organizácie
poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

September 1998 – jún 2003
Magister práv (Mgr.)
Všeobecné právo s osobitným zameraním na medzinárodné a európske právo
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
2007 – 2009
Doktor práv (JUDr.)
Zvýšenie odbornosti pre oblasť drog (rigorózna práca: Droga ako právny fenomén)
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y)

Slovenský

Ďalší(ie) jazyk(y)
Porozumenie

Sebahodnotenie

Počúvanie

Európska úroveň (*)
Angličtina
Španielčina
Čeština
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Čítanie

Ústna interakcia

Písanie

Samostatný ústny prejav

C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C1 Skúsený používateľ C1 Skúsený používateľ C1 Skúsený používateľ
B1

Samostatný
používateľ

B1

Samostatný
používateľ

A2

Používateľ
A2
Používateľ
A2
Používateľ
základného jazyka
základného jazyka
základného jazyka

C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C2 Skúsený používateľ C1 Skúsený používateľ
(*) Úroveň

Sociálne zručnosti

Hovorenie

-

podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

schopnosť vychádzať s ľuďmi
dobré dorozumievacie schopnosti
schopnosť motivovať

Viac informácií nájdete na: http://europass.cedefop.eu.int
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Organizačné zručnosti
Počítačové zručnosti
Vodičský(é) preukaz(y)

Doplňujúce informácie
Prílohy
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Základné manažérske schopnosti (skúsenosti s riadením a koordináciou pracovných skupín)
Dobrá znalosť nástrojov MS Office a využívania internetových zdrojov
Skupina B
Dostupné na požiadanie
–
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