
Let‘s do 
meaningful things 
to achieve more



SmartBase – o nás
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Naše hlavné
kompetencie

O SPOLOČNOSTI

Webové aplikácie 
a portály

UX & UI 
dizajn E-commerce riešenia

Automatizácia Marketing



Čísla neklamú, preto ich 
zopár uvádzame

Žiadna pásová výroba. Poctivá tvrdá práca 

a osobitý prístup ku každému klientovi sú 

tým, čo nás charakterizuje. Chceme robiť 

veci lepšie a nemáme radi priemernosť. 

Unikátnosť v každom smere je naším 

cieľom.

O SPOLOČNOSTI

rokov pôsobenia na 
Slovensku aj v zahraničí

členný stabilný tím 
developerov, grafikov a 

marketérov

medziročný rast obratu 
spoločnosti

exponenciálny rast obratu spoločnosti



Marketing – príbeh 
Bambi
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Zákazník je plachá laň...



Zákazník je plachá laň...



a cíti sa vo svete marketingu....





Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
Od začiatku až po nekonečno ...

web/e-shop
on-page SEO

off-page SEO

OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE



ON-PAGE SEO
technické SEO

rýchle načítanie webu

optimalizácia pre mobilné zariadenia

relevantný obsah

AKO NA TO?

zistenie aké sú trendy vo vyhľadávaní -https://trends.google.com/trends/?geo=SK (nastaviť SK !!!)
analýza kľúčových slov

ON-PAGE SEO

https://trends.google.com/trends/?geo=SK


ON-PAGE SEO
technické SEO

optimalizované TITLES a DESCRIPTIONS

správna URL štruktúra

User friendly navigácia (breadcrumbs, user sitemaps)

interné prelinkovania

formátovanie textu (H1,H2,bold,...)

optimalizácia obrázkov(veľkosť, názov, ALT tag)

User friendly 404 stránka

externé linky (ideálne žiadne 404)

ON-PAGE SEO



ON-PAGE SEO
technické SEO

zistenie aké sú trendy vo vyhľadávaní - https://trends.google.com/trends/?geo=SK

analýza kľúčových slov
štruktúra

URL adries
kategórií
menu

ON-PAGE SEO

https://trends.google.com/trends/?geo=SK


OFF-PAGE SEO

linkbuilding
PPC reklamy
content marketing
sociálne siete
kampane
súťaže
...

OFF-PAGE SEO



odpoveďou sú.... DÁTA

-ich zber
-vyhodnotenie
-a rozhodovanie sa na ich základe

PRÍBEH BAMBI



Zákazník je plachá laň...

... Zombi, ktorý vás chce zožrať !!!



...takže ho radšej pekne popasme
a nechajme ísť sa hrať
s jeho kamarátmi ☺



Tipy a triky
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Tester Projektový manažér / Scrum Master

Junior Developer Medior/Senior Developer

testovacie úlohy: https://codingbat.com/python

vlastné mini-projekty = ochota investovať svoj čas na svoj seba rozvoj

KARÍERNY RAST

https://codingbat.com/python


Hard Skills a.k.a Technológie

Soft Skills

ŠPECIFIKÁCIA špecifikáciu dostávam vs. špecifikáciu tvorím
PLÁNOVANIE plánovanie svojho času vs. plánovanie projektových termínov
ZODPOVEDNOSŤ nevediem žiadny tím vs. zodpovedám za svoj tím
REVIEW Code review dostávam vs. Code review robím
SUPPORT Support dostávam vs. Support robím
VZDELÁVANIE chcem sa niečo naučiť vs. učím sa ďalej + odovzdávam čo viem
ANALÝZA stretnutia a komunikácia s klientom pre analýzu
KVALITA zodpovednosť za projekt a kvalitu
ODHAD časový odhad úloh mám problém plniť vs. časový odhad úloh nemám problém plniť

• GIT
• ElasticSearch 
• Python
• Java
• Vue.js

• HTML/CSS
• JS
• GitLab CI
• OPS (Linux, 

Docker)
• PHP

HODNOTENIE ZRUČNOSTÍ



Ing. Kamil Kušnirák
Partner & CEO

Ď. kamil.kusnirak@smartbase.sk

+421 902 294 095


