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ŽIVOTOPIS 

OSOBNÉ ÚDAJE
meno a priezvisko: Tomáš Marušiak 
adresa: Muškátová 26, 04011, Košice, Slovensko 
e – mail: tomas.marusiak@gmail.com
štátna príslušnosť: Slovenská
dátum narodenia: 21.4.1980

ODBORNÁ PRAX 

2013 - súčasnosť 
umelecký a výkonný riaditeľ 
umelecká činnosť a riadiaca činnosť
CultCode Inštitút vizuálneho umenia, Brestov 9,082 05  Brestov
Umenie a kultúra

2005 - 2012
odborný asistent
pedagogická činnosť na úrovni vedenia Ateliéru a nových médií a nadväzujúcich predmetov
Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
Školstvo a vzdelávanie

2006 - 2009 
poverený spoluriadením Katedry výtvarných umení a intermédií
riadiaca činnosť na úrovni katedry 
Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
Školstvo a vzdelávanie

2006 - 2010 
manažér kvality ISO – Katedra výtvarných umení a intermédií
riadiaca činnosť na úrovni katedry 
Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach Letná 9, 042 00 Košice
Školstvo a vzdelávanie

2005- 20012 
kreatívny  riaditeľ 
umelecká a riadiaca činnosť
TomCatEden-Creative group, Muškátová 26, 04011, Košice, Slovensko
Kreatívny priemysel

VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA

2002-2004
magister umenia 
magister umenia, voľné umenie – maľba 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Magisterské štúdium  2. stupeň

1998-2002
bakalár 
voľné umenie 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
bakalárske štúdium  1. stupeň
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OSOBNÁ SPÔSOBILOSŤ

Jazyky  / úroveň: 

Anglický jazyk/B2
Francúzky  jazyk /B1

Vodičské oprávnenie skupiny B

Sociálne zručnosti: 

- schopnosť pracovať v kolektíve
- kooperatívne riešiť konflikty
- tolerancia k odlišnostiam
- schopnosť tímovej práce,  získaná počas pôsobenia v rôznych pracovných a odborný kolektívoch (v  zamestnaní, pri práci na    
umelecko-vedeckých a odborných projektoch)
-dobrá schopnosť adaptovať sa na multikulturálne prostredie získaná pracovnými skúsenosťami
-dobré komunikačné zručnosti získané počas pôsobenia ako vysokoškolského pedagóga, člen vedenia katedry, projektového 
manažéra 

Organizačné zručnosti: 

- riadiace zručnosti zriadenia stredne veľkého kolektívu 
- riadiace zručnosti z kreatívneho  prostredia
- riadiace zručnosti z oblasti riadenia na vysokej škole  

Technické zručnosti: 

-oblasť projektovania umeleckých a kultúrnych  podujatí 
-oblasť projektovania projektov zameraných na reklamu kultúrnych a umeleckých produktov
-oblasť projektovania študijných a vedeckých programov v odbore výtvarné umenie 
-oblasť projektovania  projektov ako prienik umení , vedy a výskumu (neurovedy)

Počítačové zručnosti: 

- 3d digitálna grafika ( Autodesk: 3Ds Max, Mudbox, ReCap Pro, Pixologic : ZBrush  ) expert
- 2d digitálna grafika ( Adobe: InDesign, Photoshop, Illustrator ) expert
- audiovizuálna tvorba (Adobe: After Effects,Premiere Pro) expert
- tvorba web stránok ( html , css, xml ) pokročilý
- vývoj mobilných aplikácií – pokročilý- ms office – expert 

Umelecké zručnosti:

- aktívny výtvarník v oblasti umenia nových médií 
- aktívny výtvarník v oblasti grafického dizajnu 
- aktívny výtvarník v oblasti audiovizuálného dizajnu

Tomáš Marušiak
  Košice 

14.8. 2019

Dokument  je podpísaný  zaručeným elektronickým  podpisom.
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