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Alfou a omegou sú hodnoty - pokora, disciplína, trpezlivosť a vedomie že sa
musím neustále posúvať vpred, vzdelávať sa a pracovať na sebe . Prikladať
pomyselné polienka do ohniska aby oheň vyjadrujúci moje predispozície,

Z NA L O S T I
Copywriting - Expert

vedomosti a to čo mi dáva zmysel, nikdy nevyhasol. Ale aby bol väčší,
žiarivejší a mohutnejší. Moja mentalita je založená na raste a neustálej snahe

Google Analytics - Pokročilý

posúvať sa vpred.
Analýza konkurencie - Pokročilý

P R AC O V N É S K Ú S E N O S T I

Analýza dát - Pokročilý

Pomocný koordinátor, TEMPO, s.r.o.

Content marketing - Pokročilý

Marec 2021 - Marec 2022
Starostlivosť o nových pracovníkov a ich koordinácia. Poskytovanie
informácií o pracovnej pozícií, prípadná komunikácia so
zamestnávateľmi ak nebol dostupný hlavný koordinátor.

Search engine optimization (SEO) Pokročilý
Content management system (CMS)
- Expert

Pomocný koordinátor, STAFF A.G
Marec 2019 - Júl 2019
Starostlivosť o nových pracovníkov a ich koordinácia. Poskytovanie

WordPress - Pokročilý
CSS - Pokročilý

informácií o pracovnej pozícií, prípadná komunikácia so
zamestnávateľmi ak nebol dostupný hlavný koordinátor.

JavaScript - Mierne pokročilý
Bootstrap - Mierne pokročilý

Copywriter, Peter Kubačka - GVG Group
December 2018 - Február 2019
V tomto období som písal originálne texty podla zadania pre môjho
bývalého zamestnávateľa ktoré boli orientované na na obsahový
marketing. Originálnych textov bolo cez 20.

Order- WebMaster, Príležitostné zakázky od starých a nových

HTML 5 - Pokročilý
Adobe Photoshop - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
LibreOffice - Pokročilý

klientov
September 2017 - Marec 2018
Weby na zakázku
V tejto sfére som pracoval ako freelancer, ktorý si zákazníkov zháňal
sám formou inzerátov popri štúdiu na strednej škole. Taktiež support
pre starších klientov, optimalizovanie ich webov, SEO, písanie článkov

JA Z Y K Y
Anglický jazyk - Pokročilý (C1)
Nemecký jazyk - Mierne pokročilý
(B1)
Slovenský jazyk - Expert (C2)

do blogov.

Junior WebMaster and SEO specialist, Peter Kubačka - GVG

Záujmy aleb o koníčky

Group
Apríl 2017 - September 2017
Tvorba webov na zákazku podľa zadaní. Tvorba cez redakčné
systémy ako Wordpress,Presteshop, Joomla.
Ovládanie jazykov HTML na pokročilej úrovni a PHP na mierne

Každý deň strávim aspoň 5 minút v
ľadovej vode a absolvujem silový
tréning kvôli mentálnemu zdraviu a
výkonnosti. Čítam knihy, meditujem
a zúčastňujem sa skupinovej jogy.
Rád navštevujem prírodu, v zime si
zaplávam v jazere. Zaujíma ma ren.

pokročilej úrovni - taktiež aj kaskádového štýlu CSS.

umenie.

Správa a manažment chodu webstránok a SEO optimalizácie na

Vo dičský preukaz

pokročilej úrovni.

B

Programovanie menej náročných modulov do wordpressu a iných
red. systémov. Správa a meranie konverzií formou GA (Google
Analytics) a tvorenie následných reportov. Správa google fiermných
účtov, konk. recenzie, dosah na publikum a mapovanie viditelnosti
subjektu. Správa blogov a iné súvisiace dodatočné práce ako
copywriting, úprava obrázkov v programoch Photoshop a Zoner Photo
Studio.

Doplňujúc e informácie
Vo voľnom čase a príležitostne pri
práci, sa venujem dátam, robím si
momentálne kurz Data Analyst.
Fascinuje ma perspektíva a nadhľad
ktoré dokážu dať dáta príjemcovi po
rôznych procesoch filtrácie a

VZDELANIE
Stredná spojená škola - Kysucké Nové Mesto
Technické Lýceum

spracovania. Rád dáta analyzujem,
hľadám medzi nimi súvislosti a
tvorím hypotézy, na základe ktorých
sa snažím nájsť odpovede na moje
otázky. Napĺňa ma tvoriť grafy,

2016 - 2018, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

reporty a analýzy ktoré sú

Príprava na vysokú školu ekonomického alebo technického smeru.

postavené na reálnych faktoch.

Obsah štúdia sa približuje gymnaziálnemu typu.

BRG Rohrbach - Gymnasium Rohrbach
Gymnázium
2018 - 2018, Rohrbach, Rakúsko

