Štefan Valčo
Dátum narodenia: 11.4.1977
Miesto narodenia: Trebišov, Slovensko
Súčasné bydlisko: Hlavná 53/75, 07612 Kuzmice
Rodinný stav: slobodný
Telefón: +421 907 924 669
E-mail: stefan.valco@gmail.com

História povolaní
Firma

CS2 Slovakia. Košice

Obdobie

August 2015 – doteraz

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

HPP

O fime

Spoločnosť CS2 Slovakia je slovenskou pobočkou švajčiarskej firmy
CS2. Zaoberá sa výrobou moderných webstránok použitím
kombinácie open source CMS technologií TYPO3 a Magento.

Náplň práce

V tejto spoločnosti testujem webové stránky v rôznych prehliadačoch
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) a na rôznych
zariadeniach (PC, tablet s androidom, iPad, iPhone).

Použité nástroje

- Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari
- Libre Office
- Browserstack

Operačné systémy

Windows 7, iOS, Android

Firma

STAR Martial Arts Shop

Obdobie

Marec 2015 – doteraz

Pozícia

Majiteľ a prevádzkovateľ e-shopu

Druh pracovného pomeru

SZČO

Náplň práce

Predaj potrieb pre bojové umenia zákazníkom. Prijímanie
objednávok, balenie a odosielanie zásielok. Je to môj vlastný e-shop,

ktorý som si urobil pomocou systému Opencart. Dopľňanie tovaru a
graficke úpravy ako aj úpravu funkcionality si robím sám.
Použité nástroje

- Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer
- MS Office (excel, word)
- Opencart
- MS Expression Web 4

Operačné systémy

Windows 8.1

Firma

Arbes Technologies, Praha

Obdobie

November 2014 – December 2014

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

HPP

O firme

Spoločnosť ARBES Technologies už viac ako 20 rokov vytvára
unikátne softwarové riešenia pre finančné inštitúcie, obchodné
spoločnosti a zdravotné subjekty. Vďaka hlbokým znalostiam odboru
a dlhoročným skúsenostiam svojích konzultantov dobre rozumie
potrebám a zámerom svojích zákazníkov a dokáže pre nich navrhnúť
a zaviesť to najlepšie riešenie pre podporu ich obchodných procesov.

Náplň práce

V tejto spoločnosti som testoval novú verziu ePortálu J&T Banky
(internet banking). Mal som na starosti testy novej funkcionality ako
aj retesty a regresné testy. Taktiež som písal aj scénare k testom. Na
reportovanie nájdených chýb som používal nástroj JIRA.

Použité nástroje

- Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari
- MS Office (excel, word)
- Enterprise Architect
- SQL Developer
- Citrix VPN Klient
- TestLink
- JIRA

Operačné systémy

Windows 7

Dôvod odchodu

Výpoveď v skúšobnej dobe.

Firma

Bohemia Interactive, Praha

Obdobie

Február 2014 (1.2.2014 - 28.02.2014)

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

Brigáda

O firme

Bohemia Interactive je nezávislé štúdio na výrobu počítačových hier,
zamerané na rozvoj najmodernejšej počítačovej zábavy a
simulačného softwaru, vrátane výskumu pokročilej real-time 3D
grafiky, umelej inteligencie a technológie fyzikálnych simulácii v realtime interaktívnom prostredí.

Náplň práce

V tejto spoločnosti som pracoval brigádne ako tester počítačových
hier, konkrétne išlo o testy hry DayZ. Mojou úlohou bolo odhaľovanie
a reporting chýb, robenie retestov a regresných testov.

Použité nástroje

- Mozilla Firefox
- Steam
- MS Office (excel)
- JIRA
- phpSheduleIt

Operačné systémy

Windows 7

Dôvod odchodu

Finančná situácia.

Firma

Carpiness, Brno

Obdobie

Október 2013 (1.10.2013 - 31.10.2013)

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

IČO

O firme

Spoločnosť Carpiness ponúka IT špecialistov na rôzne krátkodobé aj
dlhodobé IT projekty.

Náplň práce

Táto spoločnosť ma alokovala cez firmu Accenture na krátkodobý
projekt do brnenskej spoločnosti EmbedIT (Home Credit) ako testera.
Moja práca spočívala v manuálnom testovaní aplikácie na vytváranie
a spravovanie úverov pre oblasť Vietnam pomocou testovacích
scénarov.

Použité nástroje

- Google Chrome
- MS Office (word, excel)
- SQL Developer
- JIRA

Databázy

Oracle

Operačné systémy

Windows 7

Dôvod odchodu

Koniec projektu (krátkodobý projekt)

Firma

Vigour / Unicorn, Praha

Obdobie

Október 2012 - Apríl 2013

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

HPP

O firme

Spoločnosť Vigour je česká outsourcingová firma, ktorá sa zaoberá
prenájmom ICT špecialistov na rôzne IT projekty. Je exkluzívnym
partnerom spoločnosti Unicorn, renomovanej európskej spoločnosti
poskytujúcej tie najväčšie informačné systémy a riešenia z oblasti
informačných a komunikačných technológií.

Náplň práce

V tejto spoločnosti som pracoval ako Tester pre nášho zákazníka,
spoločnosť ING. Testoval som tam nový online produkt (For You) z
oblasti poisťovníctva. Išlo o end-to-end testy.

Použité nástroje

- Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera
- MS Office (word, excel)
- SQL Developer
- MS Dynamics CRM

Databázy

Oracle, MS MySQL

Operačné systémy

Windows XP

Dôvod odchodu

Koniec projektu, zamestnávateľ pre mňa nemal ďalší projekt.

Firma

GSW Development, Praha

Obdobie

Marec 2009 - August 2012

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

HPP

O firme

Spoločnosť GSW Development s.r.o. je outsourcingová firma, ktorá sa
zaoberá informačnými a komunikačnými technológiami (ICT), pričom
jej hlavným zameraním je poskytovanie služieb zákazníkom pri
realizácii ICT projektov.

Náplň práce

V tejto spoločnosti som pracoval ako Tester pre nášho zákazníka,
spoločnosť T-Mobile. Testoval som tam billing a tvorbu faktúr.
Pripravoval som data vo forme xml a dat-suborov, ktoré sa potom
spúšťali pomocou skriptov v prostredí Unixu. Išlo o nasimulovanie
hovorov, sms a pod, ktoré boli v akcii, a bolo treba zistiť či ich to
správne ocenilo.

Použité nástroje

- Internet Explorer
- HP Quality Center

- MS Office (word, excel, access)
- SQL Navigator
- SQL Developer
Databázy

Oracle, MS Access

Operačné systémy

Windows XP, Unix

Dôvod odchodu

Koniec projektu, zamestnávateľ pre mňa nemal ďalší projekt.

Firma

Empire / CapGemini, Praha

Obdobie

Február 2008 - December 2008

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

HPP

O firme

Spoločnost EMPIRE ponúka bohatú škálu softwarových riešení pre
firmy a organizácie pôsobiace v rôzných oblastiach trhu. EMPIRE je
špecialistom na produkty pre podporu obchodovania na finančných a
kapitálových trhoch, elektronické bankovnictvo a integráciu ďalších
elektronických obchodných kanálov do infraštruktúry zákazníka.
V januári 2009 sa firma EMPIRE spojila s firmou CapGemini.

Náplň práce

V tejto spoločnosti som pracoval ako tester. Najprv na jednom
internom projekte a potom u klienta ČSOB, kde som testoval
redesign internetbankingu. Išlo o funkčné testy užívateľského
rozhrania (frontend).

Použité nástroje

- Internet Explorer, Firefox
- MS Office (word, excel)
- MS Visual Studio 2008
- MS SQL Manager

Databázy

Oracle

Operačné systémy

Windows XP

Dôvod odchodu

Spojenie firmy Empire s CapGemini prinieslo so sebou znižovanie
stavov, a ja ako jeden zo služobne najmladších zamestnancov som
bol najviac postrádateľný.

Firma

Logica CMG, Praha

Obdobie

August 2006 - November 2007

Pozícia

Tester

Druh pracovného pomeru

HPP

O firme

Logica CMG je popredný svetový dodávateľ a prevádzkovateľ IT
riešení, poradenská firma a systémový integrátor. Logica CMG CEE s
viac ako 550 zamestnancami a centrálou v Prahe pracuje pre
najvýznamnějších stredoeuropských telekomunikačných operátorov,
poskytovateĺov finančných služieb, energetické a priemyslové
podniky a organizácie verejnej správy.

Náplň práce

V tejto spoločnosti som bol zodpovedný za vytváranie a úpravu
testovacích scénarov a za testovanie aplikácii podľa týchto scénarov.
Na vytváranie scénarov som používal TestDirector a pri testovaní som
používal aj TOAD pre Oracle. Pre životný cyklus chyby (zaznamenanie,
report o retestoch....) som použival Remedy. Pracoval som tam na
projekte ARM. Išlo o testovanie aplikácie pre jednu americkú
energetickú spoločnosť.

Použité nástroje

- Internet Explorer
- Remedy Action Request System
- Test Director
- TOAD for Oracle

Databázy

Oracle

Operačné systémy

Windows XP

Dôvod odchodu

Finančná situácia, neochota firmy vyhovieť mojim finančným
požiadavkám.

Firma

Rasax Alfa, Košice

Obdobie

December 2002 - Júl 2006

Pozícia

Programátor

Druh pracovného pomeru

HPP

O firme

Rasax Alfa je malá košická firma (cca 15 zamestnancov), ktorá vyvíja a
implementuje softvérové nástroje na riadenie firiem. Je to obchodný
partner firmy IBM.

Náplň práce

V tejto firme som pracoval ako programátor, zodpovedný za
vytváranie, updatovanie a testovanie nášho vlastného produktu
ORFEUS (pre údržbu) a neskôr eRegis (pre registratúru). Obe tieto
produkty sú ERP (komplexné softvérové riešenie pre firmy)
využívajúce databázy DB2 a pracujúce na platforme IBM AS/400.
Programoval som v jazyku Adelia, neskôr WebAdelia, použitím
softwaru Adelia Studio a Macromedia Dreamweaver. Taktiež som
vytváral a updatoval reporty (tlačové zostavy) v Crystal Reporte.

Použité nástroje

- Internet Explorer, Firefox
- Adelia Visual Studio
- Macromedia Dreamweaver
- Crystal Reports

Databázy

IBM DB2

Operačné systémy

Windows XP, OS/400

Dôvod odchodu

Finančná situácia, neschopnosť firmy vyhovieť mojim finančným
požiadavkám.

Firma

VSŽ / U.S.Steel, Košice

Obdobie

December 1995 - November 2002

Pozícia

Rôzne robotnícke pozície (nie IT)

Druh pracovného pomeru

HPP

O firme

Spoločnosť U. S. Steel Košice, zisková integrovaná oceliarska
spoločnosť nachádzajúca sa na východnom Slovensku, predstavuje
úspešné spojenie slovenských technických zručností a znalostí so
silným americkým vedením závodu a obchodnou skúsenosťou
zameranou na trh. V novembri 2000 prešlo vlastníctvo celej výrobnej
časti Východoslovenských železiarní úspešne pod spoločnosť U. S.
Steel Group, vtedy dcéra spoločnosti USX Corporation (teraz
spoločnosť United States Steel Corporation).

Náplň práce

V tejto veľkej hutníckej spoločnosti som pracoval na viacerých
pozíciach – značkár, kurič (obsluha spalinových kotlov) a nakoniec
kontrolór kovového odpadu. Na tejto mojej posledne menovanej
pozícii som bol zodpovedný za vizuálnu kontrolu prichádzajúceho
kovového odpadu (šrotu), odoberanie vzoriek a robenie spektrálnej
analýzy na spektrometri.

Použité nástroje

- Spektrometer
- Prístroj na kontrolu úniku plynu Draeger

Dôvod odchodu

Vždy som chcel pracovať s počítačmi, a keď sa mi naskytla šanca tak
som ju hneď využil. Tú šancu mi ponúkol spolužiak zo strednej školy,
ktorý vedel, že mám rád počítače a navrhol ma ako programátora
svojmu šéfovi v Rasaxe. Tam ma ešte pred prijatím zaškolili.

Odborné vzdelanie
1991 - 1995

SPŠ Elektrotechnická Košice (s maturitou)

Základná vojenská služba
1996 - 1997

Protivzdušná obrana, Most pri Bratislave, Slovensko

Kurzy
2006 - 2007

kurz angličtiny BEC Preliminary, British Council, Praha

2009 -2010

kurz japončiny, Česko-japonská společnost, Praha

Jazykové znalosti
Slovenčina

materinský jazyk

Čeština

výborná

Angličtina

pokročilá

Nemčina

základy

Ruština

základy

Japončina

základy

Odborné znalosti
Operačné systémy

Windows, OS/400, Unix, MS DOS, Android, iOS

Databázy

IBM DB2, Oracle, MS Access

Programovacie jazyky

XHTML, HTML5, CSS3, XML, SQL, Adelia / WebAdelia, Basic, PHP

Kancelárske balíky

MS Office, Open Office, Libre Office, T602

Záľuby






bojové umenia (Ninjutsu, Krav Maga, Taekwondo)
tvorba webstránok
Japonsko, japonská kultúra
plávanie
turistika

