Ing. Matúš Kočiš

Pracovné skúsenosti
JAN 2011 - Doteraz

konateľ
SQUELLA Company, s.r.o.

Web Portal Consultant & PHP Developer

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Užívateľské rozhranie – návrh užívateľského
rozhrania UI a UX
Špecializácia na administračné centrá, podnikové
intranety a správu dát
Optimalizácia webu – analýza slabých miest
webu, orientácia na konverzie, usability testy

mail@matuskocis.sk
+421911311213
Smreková 7, Prešov 08001,
Slovenská republika

podieľanie sa na návrhu webových systémov/
portálov/aplikácii, vylepšení už existujúcich
riešení
analýza problémov, hľadanie efektívnych riešení
technická podpora, správa a implementácia
nových funkcií existujúcich aplikácií
komunikácia s pracovníkmi technickej podpory
a promptné riešenie vzniknutých úloh
Keďže som autorom diplomovej práce v oblasti elearningu od tej doby a dnes sa okrem iného úzko
špecializujem na nasledovné činnosti:

Dátum narodenia: 4. 10. 1984

ZN ALOSTI
MySQL - Pokročilý
PHP - Expert
AJAX - Pokročilý

podieľanie sa na výskume najnovších trendov a
technológií v oblasti e-learningu a webových
aplikácií
správa, aktualizácia a vylepšovanie štruktúry
existujúcich e-learningových kurzov podľa
definovaných požiadaviek
podieľanie sa na nasadzovaní systémov (od elearningu až po systémy „šité na mieru“)
vývoj intranetových aplikácii ako napríklad
Vernostný systém, Newsletter App, Squelá
fakturácia a nezávislý systém na lepšiu správu
elektronického obchodu WooCommerce,
OpenCart
vývoj webových aplikácií v prostredí
skriptovacieho jazyka PHP
optimalizácia zdrojových kódov, rekódovanie a
vylepšovanie už existujúcich webových stránok

JavaScript - Pokročilý
XML - Pokročilý
SQL - Pokročilý
UML - Unified Modeling Language Pokročilý
XHTML - Expert
CSS - Pokročilý

PHP funkcionálne programovanie, riešenie
problémov, využívanie AJAX techniky
programovanie webových služieb a API rozhraní
podľa zadanej funkčnej špecifikácie
komerčné indexovanie webov a následné
spracovanie dát (zverejnených informácii)

JAZYKY
Slovenský jazyk - Expert (C2)
JAN 2016 - NOV 2018
Anglický jazyk - Mierne pokročilý
(B1)

PHP Developer, Web Portal Consultant
PROXIMA & BO a.s.

I am a member of a group which develops unique
intranet for financial sector

Český jazyk - Pokročilý (C1)
MAR 2015 - DEC 2015

Z ÁUJMY ALEBO KONÍČKY
Som veľkým fanúšikom Cirque du
Soleil - moderného cirkusu, ktorý mi
ukázal, že život, smrť a sny sa môžu

Web Developer
QSXL. The Search Company

Developing new web application in the PHP
scripting language and framework using jQuery
and Bootstrap
User interface - user interface design UI and UX
PHP functional programming, problem solving,

spojiť a stretnúť tými najbizarnejšími
a najpôsobivejšími spôsobmi. Poďte
so mnou na živé show pretože som
založil fanklub Slnečného cirkusu.

VODIČSKÝ PREUKAZ

use of AJAX technology
Programming Web Services and APIs according to
the desired functional specification
Analysis of problems finding effective solutions
Technical support

JAN 2009 - JAN 2011

A, B, C, T

PHP Developer & Web Portal Consultant
nolimit
PHP & MySQL Developer
Web Developer (PHP) Business Applications
Web developer / PHP programátor
Vývoj webových aplikácií v prostredí
skriptovacieho jazyka PHP
optimalizácia zdrojových kódov

DOPLŇUJÚCE INFORM ÁCIE
Nadobudnuté schopnosti viesť
kreatívny tím ľudí podieľajúci sa na
vývoji internetových aplikácii a
internetových projektov. Ponúkam
dlhoročné skúsenosti s kódovaním
rozsiahlych webov, portálov a
podnikových intranetov spojené s
neustálym experimentovaním a
vývojom. Som súčasťou všetkých fáz
projektov a zastávam funkciu
manažéra aj vo všetkých príbuzných
projektoch. V poslednom čase sa
najviac venujem intranetu na správu
vernostného programu - Benefito.sk.

PHP funkcionálne programovanie, riešenie
problémov, využívanie AJAX techniky
Programovanie webových služieb a API rozhraní
podľa zadanej funkčnej špecifikácie
podieľanie sa na návrhu webových systémov/
portálov, vylepšení existujúcich riešení
analýza problémov, hľadanie efektívnych riešení
technická podpora, správa a implementácia
nových funkcií existujúcich aplikácií
komunikácia s pracovníkmi technickej podpory
a promptné riešenie vzniknutých úloh
podieľanie sa na výskume najnovších trendov a
technológií v oblasti e-learningu a webových
aplikácií
správa, aktualizácia a vylepšovanie štruktúry
existujúcich e-learningových kurzov podľa
definovaných požiadaviek
podieľanie sa na nasadzovaní systémov (od elearningu až po systémy „šité na mieru“)

JAN 2005 - JAN 2010

zakladateľ / výkonný riaditeľ projektu
Zadanie.sk
Zadanie.sk
PHP & MySQL Developer

Vývoj webových aplikácií v prostredí
skriptovacieho jazyka PHP
optimalizácia zdrojových kódov
PHP funkcionálne programovanie, riešenie
problémov, využívanie AJAX techniky
Programovanie webových služieb a API rozhraní
podľa zadanej funkčnej špecifikácie
programovanie funkcionality projektu
Zadanie.sk
podieľanie sa na návrhu webového portálu
Zadanie.sk
analýza problémov, hľadanie efektívnych riešení
technická podpora, správa zadaní

JAN 2005 - JAN 2006

redaktor, analytik
portal Medialne.sk

sekcia sledovanosť & čítanosť (zodpovedný
redaktor)

Vzdelanie
2004 - 2009

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Informačné systémy a technológie
Technická univerzita v Košiciach, Košice,
Slovenská republika

