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Ing. Matúš Kočiš
0911311213, mail@matuskocis.sk

Osobné údaje
Adresa: Smreková 7, 08001 Prešov
Dátum narodenia: 4.10.1984

Vzdelanie
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Košice
Informačné systémy a technológie / 2004 - 2009

Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov
Technicko informačné služby / 2000 - 2004

Doplňujúce informácie o vzdelaní
1992 - 1999, Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa v Prešove - hud. nástroj klavír

Priebeh zamestnaní
redaktor, analytik
2005 - 2006, portal Medialne.sk
sekcia sledovanosť & čítanosť (zodpovedný redaktor)

zakladateľ / výkonný riaditeľ projektu Zadanie.sk
2005 - 2010, Zadanie.sk
PHP & MySQL Developer

Vývoj webových aplikácií v prostredí skriptovacieho jazyka PHP s využitím frameworku
jQuery a ExtJS
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

mail@matuskocis.sk
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PHP Developer & Web Portal Consultant
2009 - 2011, nolimit | Developers
PHP & MySQL Developer
Web Developer (PHP) Business Applications
Web developer / PHP programátor
Vývoj webových aplikácií v prostredí skriptovacieho jazyka PHP s využitím frameworku
jQuery a ExtJS
optimalizácia zdrojových kódov
- PHP - objektovo orientovane, funkcionálne, 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 (AJAX, web security, web desktop atď.)
- správa, aktualizácia a vylepšovanie štruktúry existujúcich e-learningových kurzov podľa
definovaných požiadaviek
- podieľanie sa na nasadzovaní systémov (od e-learningu až po systémy „šité na mieru“)
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konateľ
2011 - doteraz, SQUELLA Company, s.r.o.
Web Portal Consultant & PHP Developer

Užívateľské rozhranie – návrh užívateľského rozhrania UI a UX
Tvorba internetových aplikácii – príprava konceptu, napísanie textov, zaistenie technickej
realizácie, uvedenie a prevádzkovanie
Optimalizácia webu – analýza slabých miest webu, orientácia na konverzie, usability testy

- 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 e-learningu od tej doby a dnes sa okrem
iného úzko špecializujem na nasledovné činnosti:
- 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 e-learningu 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

Špecializujem sa aj na vytvorenie plnohodnotnej dokumentácie pre internetový projekt.

vývoj webových aplikácií v prostredí skriptovacieho jazyka PHP s využitím jQuery
optimalizácia zdrojových kódov, rekódovanie a vylepšovanie už existujúcich webových
stránok
- PHP - objektovo orientované, funkcionálne, riešenie problémov, využívanie AJAX techniky
programovanie webových služieb a API rozhraní podľa zadanej funkčnej špecifikácie

Web Developer
03/2015 - 12/2015, 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, use of AJAX technology
Programming Web Services and APIs according to the desired functional specification

- Analysis of problems finding effective solutions
- Technical support



Ing. Matúš Kočiš, 15.1.2018, Prešov 4/5

PHP Developer, Web Portal Consultant
01/2016 - doteraz, PROXIMA & BO a.s.
I am a member of a group which develops unique intranet for financial sector

Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach
# 2008 - súčasnosť, zakladateľ FAN KLUBu Slnečného Cirkusu
# 2009 - 2018, Autor projektu eTesty.sk
# 2009 - 2010, výkonný riaditeľ projektu eDotaznik.sk
# 2012 - súčasnosť, autor internetovej aplikácie benefito.sk
# 2013 - súčasnosť, autor eLearningového portalu SkvelaAutoskola.sk

* dlhoročná skúsenosť s PHP v profesionálnom pracovnom prostredí

Semestrálny projekt: Pokročilé databázové techniky, Systém na hodnotenie vedomostí
(KEGA)
Diplomová práca: - Systém na hodnotenie vedomostí. Časť 3.

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk Expert (C2)
Anglický jazyk Mierne pokročilý (B1)
Český jazyk Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti
Strojopis expert
Google Analytics pokročilý
Google AdWords pokročilý
Google AdSense pokročilý
MySQL pokročilý
PHP expert
AJAX pokročilý
HTML expert
JavaScript pokročilý
XML pokročilý
SQL pokročilý
UML pokročilý
XHTML expert
CSS pokročilý

Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy
Nadobudnuté schopnosti viesť kreatívny tím ľudí podieľajúci sa na vývoji internetových
aplikácii a internetových projektov. Ponúkam 11 ročné skúsenosti s kódovaním rozsiahlych
webov, portálov a 6 ročné skúsenosti s prevádzkou projektu Zadanie.sk spojené s neustálym
experimentovaním a vývojom k projektu Zadania-seminarky.sk. Som súčasťou všetkých fáz
tohto projektu a zastávam funkciu manažéra aj vo všetkých príbuzných projektoch.
V poslednom čase sa najviac venujem internetovej aplikácii benefito.sk - umožňuje klientom
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vytvoriť si (vyskladať si) vernostný program na mieru svojho podnikania. Uviedol som tiež do
prevádzky eLearningový portál SkvelaAutoskola.sk pre vodičov a uchádzačov o vodičské
oprávnenie.

Vo voľnom čase sa venujem hre na klavír
Absolvent Základnej umeleckej školy Mikuláša Moyzesa v Prešove - rok 1999
Sólista v hre na klavír - rok 2009 - 2010

som filmový fanúšik (veľmi rád si pozriem film v 3DIGITAL)

Skúsenosť s aplikáciami:

* Wordpress - prepojenie, nasadenie, vlastný plugin
* Joomla, Drupal - nasadenie
* OpenCart a Magento - nasadenie

Vodičský preukaz
sk. A, B, C, T


