
Ž I V O T O P I S

Meno a priezvisko: Erik Kolaj
Trvalý pobyt: ŠLN 9, 977 01 Brezno
Prechodný pobyt: Štefánikova 704/23, 905 01 Senica (od roku 2006)
Telefón: O2, 0905/985576
email: info@slovakpocitace.sk
Dátum narodenia: 06.03.1973
Občianstvo: slovenské
Rodinný stav: ženatý, 1 dieťa

Dosiahnuté vzdelania:
1980 - 1988 ZŠ Pionierska 2, Brezno
1988 - 1992 Gymnázium Brezno ukončené maturitnou skúškou

Zamestnania:
1992 - 1993 Nezamestnaný (absolvoval som rekvalifikačný kurz  operátor PC)
1993 - 2000 firma S&J zememeračská kancelária s.r.o.
2000-  2002 živnosť ( práca pre firmu S&J zememeračská kancelária s.r.o.)
2002 - 2009 živnosť (prevázdkovanie internetovej kaviarne, predaj PC, servis, tvorba web,

   grafické práce atd.) prevádzkovaná aj v súčasnosti

Jazykové znalosti:
− anglicky (ovládam pasívnu počítačovú angličtinu)
− rusky (hovorovo)
− česky (výborne)

Práce na PC:
− OS MS-DOS (výborne)
− Windows (výborne prax od roku 1992)
− Ubuntu Linux (dobre, prax od roku 2008)
− používanie internetu (výborne)
− Email (výborne)
− Kancelársky software (MS, Open Office) (výborne)
− Adobe Photoshop (výborne)
− Corel Draw (výborne)
− Prakticky každá aplikácia je pre mňa zvládnuteľná s viac ako nadpriemerným hodnotením.

Prax:
− práca s registračnou pokladňou
− akákoľvek práca s PC
− servis PC (detekcia závady)
− softwarový servis (reinštalácie, úpravy systému, inštalácie)
− práca s OS Ubuntu Linux
− prevádzkovanie predajne, internetovej kaviarne
− široký prehľad o počítačoch, softwarových aplikáciách
− tvorba web stránok (HTML, joomla)
− výborné grafické cítenie (skúsenosti s tvorbou citylight plagátov, vizitiek)
− moje práce prikladám v prílohe.



Vodičský preukaz:
− skupina B (VP od 12/2008)

Organizačné skúsenosti:
− mám dobré organizačné schopnosti vychádzajúce s dlhodobej skúsenosti vedenia tímu, ktorý 

som viedol v zememeračskej kancelárii,  ako aj praxou získané vlastné skúsenosti s vedením 
podniku  a  s  tým  súvisiacich  povinností  (administratívnych,  daňových).  Som  flexibilný  v 
organizovaní svôjho pracovného času, ako aj pracovného nasadenia.

Sociálne schopnosti:
− výborné komunikačné schopnosti
− schopnosť predvídať udalosti a rizikové faktory
− schopnosť tímovej práce
− príjemné vystupovanie

Moje plány a ciele do budúcna?
− dokonaľovanie v angličtine a tvorbe webových stránok, portálov
− získavanie nových poznatkov z oblasti informačných technológií
− získavať nové poznatky z oblastí, kde budem pracovne nasadený

Koníčky, záľuby:
− cestovanie
− rodina
− čítanie odborných publikácií, časopisov z oblasti IT
− bicykľovanie, plávanie
− záujem o psychológiu, astronómiu, vulkanológiu
− mám dobrý zmysel pre naslúchanie ľuďom

Záujem o prácu:
− rád  by  som  pracoval  v  dobrom  kolektíve,  alebo  aj  samostatne  (externe)  na  projektoch 

súvisiacich z IT, alebo administratívnych činnostiach.  
− Nakoľko som živnostník, mám vlastný automobil, dobrú internetovú konektivitu (t-com, DSL), 

mohol  by  som  Vám  ponúknuť  aj  externú  spoluprácu  s  ohodnotením  podľa  dosiahnutých 
výsledkov.

− Nie je pre mňa problém za prácou cestovať do okruhu cca.40 km od Senice.
− ponúkam Vám spoľahlivosť, efektivitu, vysoko nasadené pracovné tempo, flexibilitu a osobnú 

záruku dobrej spolupráce na Vašich projektoch.
− Najradšej by som pracoval naďalej na živnosť, no v prípade že by to bolo nutné som ochotný 

živnosť pozastaviť príp.zrušiť.


