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Pracovné skúsenosti z oblasti IT (zoradené od najnovšej po najstaršiu) 
 

● 2017 – teraz: 2 roky fulltimejob frontend developer React / Redux / Typescript - práca na 

CRM (som tam zamestnaný takže viac info osobne) zo začiatku sme používali JavaScript / 

Babel, neskôr sme prešli na TypeScript. JS a TS je v podstate ten istý jazyk s pár drobnými 

odlišnosťami, ale programuje sa v nich dosť odlišne. TS je v praxi omnoho pohodlnejšie a 

menej náchylné na niektoré druhy chýb, aj keď je zase trošku ukecanejšie. JS bez typov zasa 

dáva programátorovi viac slobody. 

● Freelancer: Práca na väčšom eshope pre reťazec na veľkoobchod / maloobchod, FE, BE importy 

dát 

● Freelancer: 2 projekty (3/4 roka), kde sa vo veľkej miere používa React 

● 2014 – 2016 – fulltimejob pre Infotech: ZoneCodeASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, Entity 

Framework / LINQ, SQL Server, WCF, tu som prvýkrát prišiel do kontaktu s Reactom; v rámci 

vlastnej iniciatívy som sa ho naučil sám. 

● Finenessin (3 mesiace) - ASP.NET MVC, SQL Server, Entity Framework 

● Software na generovanie cenníkov pre SlovBusinesss.r.o. (2 mesiace) – ASP.NET WebForms 

MySQL, WCF (JSON / REST) 

● Program na generovanie ponúk pre SlovBusinesss.r.o.  (3 mesiace) – ASP.NET WebForms 

MySQL, WCF 

● 2008 – 2014 : Začínal som ako freelancer - najprv to boli klasické webové prezentácie a eshopy 

či rezervačné systémy (cca 80) menších projektov (stránky, eshopy) a niekoľko väčších. Takto 

som fungoval cca do roku 2014. Predtým som ešte pracoval v iných neIT zamestnaniach. 

 

Momentálne sa živím výhradne ako frontendvývojár v JavaScripte a TypeScripte. V bývalej práci som 

bol full-stack developer (ASP.NET, Entity Framework, WCF, React). Ale Frontend ma teraz baví najviac, 

aj keď BE mi občas tiež chýba. Vo voľnom čase sa mu teda venujem aspoň pri vlastných projektoch. 

Mám aj 2 vlastné MVC frameworky.  1. je napísaný v PHP a 2. Deep (https://github.com/frank-
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hliva/Deep) v F#. Ten prvý som používal kedysi ako freelancer na PHP projekty a druhý používam teraz 

na svoje súkromné projekty (ktorým sa občas venujem v rámci voľného času). 

Znalosti z oblasti IT 
 

Momentálne som Frontendista. V predchádzajúcej práci som sa živil ako .NET programátor FE / BE (C# 

ASP.NET MVC). Podrobnejšie k mojim znalostiam: 

● FrontendJavascript:(ES6, ES7, Typescript): čo sa týka sveta JS(a TS), tak som doma v React-e 

a k tomu Redux. Samozrejmosťou je Webpack. Na balíčky v práci používame npm, ale na 

svojich súkromných projektoch preferujem yarn. Momentálne ma táto oblasť živí... A keď to 

porovnám s kolegami, tak som oproti nim viac seniornejší frontendista. Čo sa týka prístupu, 

snažím sa kombinovať objektový a funkcionálny prístup. Funkcionálne programovanie ma 

baví a prišiel som s ním predtým do kontaktu vo funkcionálnych jazykoch. - profesionál 

● Git – pokročilý 

● UI frameworky pre react: momentálne používam Bootstrap a jeho reactový wrapper 

ReactBootstrap  – pokročilý, predtým som používal Bootstrap aj ako CSS framework pri 

pojekte CoachRufus a pri viacerých menších projektoch. Bootstrap používam napriek tomu, že 

s ním nie som úplne spokojný. Nie je najčistejšie napísaný, ale je to v dnešnom svete, kde sa 

všetko robí responzívne, nepísaný štandard. Taktiež som použil aj iné UI frameworky 

BlueprintJS  – pokročilý a MaterialUI pre react. 

● C# – profesionál (používal som v bývalej práci na server side kód, predtým pár rokov dozadu 

som v ňom programoval aj desktopové aplikácie vo WPF) 

● Entity Framework / LINQ to SQL / LINQ to Entities – profesionál z orm frameworkov mám 

skúsenosti len s EF a LinqToSQL. 

● IoC / DI – v  .NET som používal Windsor – ktorý má pekné fluentapy. Používal som aj iné 

kontainery napr. Unity. A 2 kontainery som si napísal aj sám;  jeden je súčasťou môjho MVC 

frameworku a druhý je IoCkontainer pre JS mám ho na githube. 

● WPF / XAML - mierne pokročilý –  na tvorbu desktop aplikácií. Pri WPF som používal MVVM 

pattern 

● WCF – mierne pokročilý  

● F# - profesionál – v tomto jazyku programujem veľmi rád (ale používam ho len pri súkromných 

projektoch). Páči sa mi na ňom funkcionálna paradigma a tiež minimalizmus a strongtyping. 

● PHP – profesionál – v minulosti ako freelancer som ho používal pri desiatkach projektov. 

● Delphi / Object Pascal – expert (dlho som v ňom neprogramoval, napriek tomu si myslím, že 

mi tento jazyk veľa dal, pretože to bol prvý jazyk, s ktorým som prišiel do kontaktu vo Windows-

e) 

● ASP.NET MVC – profesionál 

● ASP.NET WebForms – pokročilý 

● HTML, XHTML, HTML5 – profesionál. 

● CSS – profesionál 
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● Microsoft SQL Server – pokročilý– k tejto DB mám najbližšie. Používam aj nástroje ako 

Management Studio a builtin nástroje ako profiler. 

● MySQL, MariaDB – profesionál 

● PostgreSQL – pokročilý 

● SVN –pokročilý(používali sme v bývalej práci) 

● NoSQL databázy MongoDB a RavenDB - začiatočník 

● Photoshop – pokročilý– nie som grafik, ale nakoľko mám estetické cítenie (čo je medzi 

programátormi vzácne) tak si občas niečo urobím aj sám. Samozrejme grafici sú na úplne inom 

leveli ako ja a určite sa im nemôžem rovnať. Ale cez ruky mi už prešli stovky grafických návrhov, 

tak trochu vnímam aj trendy v oblasti grafiky a snažím sa im prispôsobovať. Bol som aj na 

školení Photoshopu, z ktorého mám certifikát, ale viac som sa naučil ako samouk (za tie roky 

čo ho poznám). 
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