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Barbora Vaculová 
Dátum narodenia: 12. septembra 1998 

Adresa: Morušová ulica 18, 900 42 Miloslavov 

Telefón: 0910 835 838 

E-mail: barboravac@gmail.com 

Webstránka: waterlily.sk 

 

Vzdelanie 
Fakulta elektrotechniky a informatiky (Slovenská technická univerzita), Bratislava 

2020 – 2021, študijný program aplikovaná informatika 

 

Fakulta informatiky a informačných technológií (Slovenská technická univerzita), Bratislava 

2018 – 2020, študijný program informatika 

 

Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava 

2010 – 2018, zameranie na informatiku a matematiku 

 

Základná umelecká škola Exnárova, Bratislava 

2008 – 2013, výtvarné umenie 

Doplňujúce informácie o vzdelaní 

Už od základnej školy sa pravidelne zúčastňujem rôznych informatických kurzov, akcií a súťaží ako JeŠko (jesenná škola 

programovania), Aj ty v IT - Girls Day, Junior Internet, Zenit a iné. 

Aktuálne (02/2021) sa zúčastňujem kurzu Aj ty v IT Women SQL Academy 7 

Priebeh zamestnaní 
IBM Slovakia 
2020 – 2021, Brigádnik 
Správa používateľov v systéme Salesforce, reporty a analýza dát v MS Excel 
 
MBtrend, s.r.o. 
2018 – 2020, Brigádnik 
Dizajn a tvorba webstránok s CMS Wordpress, programovanie Wordpress doplnkov a pluginov v 
jazyku PHP, programovanie objednávkového systému 

 

SUPER ZOO 

2017 – 2018, Brigádnik 

predaj produktov, starostlivosť o zvieratá 
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W3M s.r.o. 

2015, Brigádnik 

tvorba a úprava webových stránok 

Ocenenia 
o 1. miesto za webdesign v súťaži Junior Internet na FIIT STU pod záštitou digitálneho lídra a ministra školstva Ing.Petra 

Pellegriniho, kategória JuniorDesign 

o 2. miesto za náučnú webstránku SprievodcaZelandom.sk v súťaži Junior Internet, kategória JuniorLearn 

o Ocenenie primátorom mesta Bratislava Doc.RNDr. Milanom Ftáčnikom za Talentovanú mládež v oblasti IT 

Jazykové znalosti 
Anglický jazyk - Pokročilý (C1) 

Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)  

 

Počítačové znalosti 
MS Office - expert 

HTML - expert 

CSS/SASS - expert 

WordPress - pokročilý 

PHP - pokročilý 

Adobe Photoshop - expert 

Adobe Illustrator - pokročilý 

C - základy 

JavaScript, jQuery - základy 

Java – základy 

SQL – základy  

 

Ďalšie znalosti a schopnosti 
o chuť učiť sa nové veci a napredovať, získavať nové znalosti a skúsenosti 

o orientácia vo svete IT, nové trendy a technológie 

o výborná spolupráca v rámci tímu, ako aj samostatná a individuálna práca na projektoch 

o spracovanie projektu presne podľa požiadaviek a potrieb klienta 

o estetické cítenie a originalita 

o zodpovedný prístup k práci, samostatnosť 

o dodržiavanie zadaných termínov 

o logické uvažovanie 

o efektívne riešenie problémov 


