
Životopis

Marek Kolcun telefón: 0948 016 121

Dlhý rad 1556/9 e-mail: marek.kolcun@gmail.com

085 01 Bardejov vek: 27 rokov

Pracovné skúsenosti
6. 2013 – súčasnosť Creative Sites s. r. o. – PHP/JS developer

9. 2012 – 5. 2013 MONOGRAM Technologies a.s. – PHP developer (Nette, TYPO3)

3. 2011 – 9. 2012 webdeveloper – freelancer

12. 2010 – 3. 2011 VYPTech s. r. o. – servisný technik, predajca

7. 2008 – 8. 2008 Kvant s.r.o. - administrácia obsahu webových stránok (TYPO3)

7. 2007 – 8. 2007 VypTech s.r.o. - výpomocný servisný technik

Znalosti
Počítačové znalosti - programátor:

HTML 4 expert (9/10)

HTML 5 pokročilý (7/10)

CSS pokročilý (8/10)

PHP pokročilý (7/10)

MySQL/SQLite pokročilý (6/10)

JavaScript mierne pokročilý (6/10)

C/C++ základy (3/10)

Počítačové znalosti - používateľ:

Microsoft Office pokročilý (6/10)

Open Office pokročilý (8/10)

MS Windows pokročilý (8/10)

UNIX / Linux základy (3/10)

Paint.NET expert (9/10)

Jazykové znalosti:

Slovenský jazyk materinský jazyk

Anglický jazyk aktívne

Ruský jazyk pasívne

Vodičské oprávnenie:

sk. B



Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie:

študent vysokej školy – 2. ročník

2011 – 2011

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta

Odbor: informatika

Externé štúdium, ročník 1.

2008 – 2010

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava

Odbor: aplikovaná informatika

Denné štúdium, ročník 2.

2003 – 2007

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov

Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy:
Vďaka dlhodobému záujmu o literárnu tvorbu (sám aktívne píšem) mám bližší vzťah k ľuďom,

ktorí IT sfére neholdujú. Trpezlivosť spolu s rozvinutými fabulačnými schopnosťami mi zasa uľahčuje

komunikáciu s ľuďmi neschopnými naplno využiť všetky možnosti, ktoré im IT technológie ponúkajú,

čím by som našiel uplatnenie ako prostredník medzi IT sférou a bežným užívateľom. 

Vo voľnom čase sa venujem viacerým záľubám. Predovšetkým hrávam na gitare, nepretržite 

dopisujem už druhú vlastnú knihu, prípadne idem von prevetrať hlavu na kolieskových korčuliach alebo 

bicykli. A, samozrejme, udržiavam si rozhľad vo sfére webdizajnu a aktuálnych technológiách. 

V Bratislave dňa 07. 09. 2015


