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Zameranie: 

Databázy / Business intelligence / Správa a spracovanie dát / Vývoj softvéru 
 
 
Prehľad predchádzajúcich skúseností a znalostí: 

• 25 rokov skúseností v IT oblasti, technická angličtina, všeobecná angličtina úrovne B2 

• MS SQL server (verzie 2000/5/8/12/16/19), Sybase, MySQL, business intelligence (Microsoft/Information 
Builders), podpora produkčných systémov (prevažne finančný sektor) 

• vývoj softvéru (15+rokov): C#, Delphi 5/10.3Rio,  Web/HTML/CSS/JavaScript, SQL/T_SQL, ASP.NET, PHP 

• SVN, kvalita a robustnosť kódu, stratégie testovania, analýza a dokumentovanie kódu 

• životný cyklus IS, architektúry IT systémov, vysoká dostupnosť, release manažment 
 

• firma na vývoj softwaru (Slovensko) - 7 rokov, Konzultačné služby v IT oblasti (Kanada/Ontario) - 3 roky 
 
 
Projekty a zamestnania: 

 
Programátor - špecialista (Softip a.s.) 

- Zmeny v existujúcich klient-server aplikáciách (Delphi/SQL server) podľa požiadaviek alebo na základe analýzy kódu 

- Participácia na riešení vzniknutých problémov a analýze problému, podpora analytika pri riešení tiketov  

- Aktívne vyhľadávanie možností na vylepšenie a rozšírenie funkcionality existujúcich riešení (webové riešenia) 
 
Delphi Developer (Solver IT, s.r.o) 
Mar 2020 – Sept 2020, Bratislava 

- Zmeny v existujúcej klient-server aplikácií (Delphi/SQL server) podľa požiadaviek zákazníka 
- Analýza a dokumentovanie existujúceho kódu a databázovej funkcionality pre potreby riešenia tiketov 
- Komunikácia so zákazníkom prostredníctvom tiketov 
- SVN / interný tiketový systém, vzájomná kontrola kódu, kód písaný podľa požiadaviek na automatizované regresné 
testovanie kódu 
 
Delphi Developer (SpecPage) 
Jan 2019 – Jan 2020, Bratislava 
- Údržba Delphi a SQL kódu, Delphi knižnice 
- riešenie tiketov, technická podpora 2 a 3 úrovne (Delphi a SQL server kód, databázové a technické problémy) 
- SVN / Bitrix tiketový systém, teamová kontrola kódu, manuálne testovanie aplikácie 
 
Programátor (databázy, business intelligence) (26 house) 
Jún 2018 
Programovanie SQL kódu pre data warehousing projekt (ETL proces) 
 
Programátor (Kaso Technologies, s.r.o.) 
Marec – Apríl 2018, Bratislava 
Programovanie v C#, SQL/T_SQL, MS SQL Server 
 

Analytik – zákaznícka podpora (AFS Visicom Slovakia) 
Máj – Júl 2017, Bratislava 

Analýza a riešenie problémov týkajúcich sa AFS Visicom aplikácie. 
 
osobný čas  
január 2011 – November 2016 Kanada/Slovensko 

- pravidelné udržovanie a dopĺňanie si znalostí v IT oblasti a zdokonaľovanie sa v angličtine 

- ukončenie činnosti firmy 
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Poskytovanie služieb v IT oblasti (2146948 Ontario Ltd., incorporated business)  
August 2007 – September 2010, Toronto, Kanada 

Vlastník firmy; IT zákazky sprostredkované prostredníctvom partnerov:  
- TAL Group (kontrakt pre Digital Cement; business intelligence/spracovanie dát - .NET/SSIS/Excel) 
- Buchanan Technologies (rôzne systémy; managed services, primárne DB/BI oblasť) 
- PentaCan (kontrakt pre TD Securities; analýza procesov spracovania dát - Access/Excel/SQL2008) 
- Coremotive (kontrakt pre Ontario MD; zmeny v existujúcej aplikácií postavenej na Microsoft Dynamics a 
.NET/C# kóde) 
 
- správa a údržba produkčných systémov, zmeny a rozšírenia spravovaných systémov 
- integrácia dát / dátové sklady, Business intelligence, konzultačné služby a analýzy v oblasti spracovania dát 
 
Manažer (DB developer) (CIBC) 
November 2006 – September 2007, Toronto, Kanada 

- Projekt integrácie dát; MS SQL server/ T-SQL/MS office tools/SSAS 2000/OLAP 
 
 
DB Admin - Správa produkčného databázového systému (BetCorp) 
August 2006 – Október  2006, Toronto, Kanada 

- člen tímu podpory databázového systému; zodpovednosť za údržbu a prevádzku MS SQL databáz (OLTP 
systém/SQL 2005/.NET webová platforma) 
- monitorovanie systému/prevádzky, riešenie a dokumentovanie vzniknutých problémov 
 
Senior programátor / Analytik (Moneris) 
Január 2003 – August 2006, Toronto, Kanada 

- SQL/ T-SQL/FOCUS/WebFocus/HTML/JavaScript/MS Office/VBA/Analýza dát/dátové sklady 
- skúsenosti so spracovaním veľkého objemu dát (1TB), optimalizácia SQL kódu pre prístup k dátam 
- zber a analýza požiadaviek/ETL procesy/data a front-end vrstvy/dokumentácia 
- rozšírenie firemného informačného portálu "Manažerský Informačný systém" o nový zdroj dát a súvisiacich 
reportov 
 
 
Údržba IT systémov (Sutherland-Chan School of Massage Therapy) 
Február 2002 – November 2002, Toronto, Kanada 

- podpora užívateľov, správa a údržba hardware a software 
- podpora a rozšírenie web stránky školy (HTML/DHTML/JavaScript) 
- programovanie a rozširovanie existujúcich systémov (Delphi 5, Win FoxPro) 
 
 
vlastník firmy (Igor Klepoch – epos, živnosť) 
Október 1994 – Október 2001, Bratislava, Slovensko Vývoj softvéru v prostredí FoxPro 2.6 (MS DOS) a Delphi 5 
(Windows) 

- vý voj ekonomických aplikácii na mieru (na základe požiadaviek zákazníka) 
- vý voj softvéru a poskytovanie "krabicového" softvéru tretím stranám prostredníctvom partnerskej firmy 
 
Ďalšie informácie 

 

Certifikáty 

- Certified Delphi Developer, December 2022 

- SQL (Intermediate) Certificate, , HackerRank, Apríl 2021 

- Všeobecná angličtina B2, Anglický inštitút, September 2021 

- PHP, MySQL, JavaScript, linkedIN Assesment badge, 2020 

- Microsoft SQL Server 2016 course (70-761, 70-762, 70-764), Udemy, November 2019 – December 2021 

- Junior and Intermediate Focus developer (Business Intelligence), Information Builders, 2004 

 
Vzdelanie 

- Slovenská technická univerzita v Bratislave, odbor infromatika , 1991 - 1997 
- SPŠE Nové Zámky, 1987 - 1991 
 
Jazyky 

- English (profesionálne; technická, business a hovorová angličtina), všeobecná angličtina úrovne B2 
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