
                    ŽIVOTOPIS 

 

OSOBNÉ ÚDAJE 

Meno a priezvisko:    Bc. Jaroslav Jaroš 

Adresa:    Gáň, okr. Galanta 

Dátum a miesto narodenia:  XX. 01. 1998, Bratislava-Podunajské Biskupice 

Telefón:     

Národnosť:     slovenská 

E-Mail:    jaroslav.jaros@outlook.sk  

 

 

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE 

2016 – 2021                Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ke Karlovu 2027/3, 

121 16 Praha 2, Česká republika, Bc. štúdium, Študijný program:  

Fyzika, Študijný odbor: Obecná fyzika; štúdium ukončené ústnou 

časťou štátnej záverečnej skúšky (09/2020) a obhajobou bakalárskej 

práce vo februári 2021    

2008 – 2016 Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Štvrť SNP 1004/34,                           

924 01 Galanta,  8-ročné štúdium, maturitná skúška v máji 2016 

 

DOPLNKOVÉ VZDELANIE 

2013      týždenný jazykový pobyt počas štúdia na SŠ v meste Bath, Anglicko 

2004 – 2012    Základná umelecká škola Galanta, výtvarný odbor,   

    Sídlisko SNP 1000/30, 924 00 Galanta,     

    ukončený I. stupeň   

2008 – 2016  ZUŠ Josepha Haydna Galanta, hudobný odbor,  

Hlavná 1007/30, 924 00 Galanta, 

ukončený I. stupeň v hre na klasickej gitare 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

anglický jazyk – aktívne, maturitná skúška (level B2), fakultná skúška na MFF UK (level C1) 

nemecký jazyk – pasívne, základy 

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI 

mierne pokročilá znalosť programovacieho jazyka Fortran 90 a základov jazyka Pascal              

práca v základných programoch kancelárskych balíčkov, základy PC grafiky (GIMP)  

základy úpravy a spravovania webstránok cez Wordpress,                             

základy práce v programe Origin (spracovanie dát)  

DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY   

Viackrát popredné miesta v predmetových súťažiach/olympiádach na SŠ: 

- 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kat. C (2014),  

- 2x 1. miesto v celoslovenskom Astronomickom korešpondenčnom seminári (2014, 2015),  

- česko-slovenské finále Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR –  člen najlepšieho tímu zo SR 

(2014) a iné.  

V astronomickej súťaži „Čo vieš o hviezdach“ na celoslovenskom kole v III. kat. (SŠ) – 6. miesto (2013), 

5. miesto (2014) a 2. miesto (2016). 
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ZÁUJMY 

počas štúdia na gymnáziu účasť v predmetových súťažiach a olympiádach (fyzika, astronómia, 

matematika, dejepis, geografia, ...), vedenie astronomického krúžku na škole, štúdium na animátorskej 

škole, hra na klasickej gitare 

INÉ 

vodičský preukaz skupiny B 

 

 

Gáň, 15. 2. 2021 

 


