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JURČÍK

VZDELANIE
APLIKOVANÁ INFORMATIKA (2018 - Súčasnosť)
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
- objektové programovanie v Jave,
- HTML, CSS , SQL , JavaScript,
- základy elektrotechniky, Arduino,
- znalosť komponentov počítača a ich montáž.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY A SLUŽBY (2014-2018)
SSOŠ ANIMUS V NITRE
- základy programovania , grafiky , robotiky ,
- základy HTML, CSS, Pascal, Microsoft Office,
- úvod do ekonomiky, manažmentu,
- 3D modelovanie v 3ds max.

O MNE

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

V súčasnosti študujem v 3. ročníku na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre odbor Aplikovaná

FRONT-END VÝVOJÁR (6/2020 - Súčasnosť)

informatika. Hlavnou náplňou môjho odboru je

UNIQA GSC, spol. s r.o
- tvorba frond-endu webových aplikácii,

programovanie rôznych druhov aplikácii (webové,
mobilné,

desktopové)

a taktiež

aj vytváranie

plánov a návrhov na ich realizáciu.
Okrem školy pracujem aj na viacerých osobných

- využívanie Boostrap, ReactJS , Gentics a Gentics Mesh
- tvorba grafických návrhov v prostredí Adobe xD
- tvorba a úprava obrázkov pomocou Photoshopu a Ai

ale aj firemných projektoch z ktorých časť nájdete

GRAFICKÝ DIZAJNÉR A PROGRAMÁTOR (6/2015 - Súčasnosť)

na mojej webovej stránke www.danieljurcik.com .

ADINE s.r.o.

Venujem sa taktiež aj tvorbe 2D grafiky. Je to odbor,
ktorý ma už na začiatku zaujal a venujem sa mu už
pár rokov.

- dizajn a tvorba webovej stránky,
- tvorba reklamných materíalov (plagáty, vizitky, poukážky),
- spravovanie sociálnych sietí (Facebook , Instagram),
- programovanie desktopových a mobilných aplikácii.

Moja vízia do budúcnosti je doštudovať školu a
uplatniť sa v IT odbore. Buď ako programátor,
grafik alebo pracovať s hardvérom. Som však
otvorený možnostiam.

SERVISNÝ TECHNIK (11/2019 - Súčasnosť)
iFix s.r.o.
- servis mobilných telefónov,
- predaj mobilov a mobilného príslušenstva,
- komunikácia so zákazníkmi,
- práca s interným systémom.

dadada
dano.jurcik@gmail.com

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI

www.danieljurcik.com
+421 910 300 786
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