
Životopis 

Mgr. Ján Novák 

Tajovského 5, 999 00 Banská Bystrica 

telefón: 0901 234 567 

e-mail: j.novak@gmail.com 

 

Vzdelanie 

2000-2005          Fakulta ekonomickej a finančníckej matematiky, Univerzita Komenského Bratislava 

1996-2000          Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 

 

Doplnkové vzdelanie 

2006-2007           Študijný pobyt, Veľká Británia, Oxford University 

2008                     CCIP Cisco certifikát 

 

Pracovné skúsenosti 

2010-2015 Zamestnávateľ 2, Bratislava 

  Pozícia: finančný manažér 

  Popis práce: finančné analýzy, riadenie investovania 

2006-2009 Zamestnávateľ 1, a.s., Martin 

  Pozícia: finančný analytik 

  Popis práce: vytváranie grafov, vedenie štatistík, vytváranie finančnej stratégie, 

programovanie účtovného softvéru 

 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk – aktívne 

Nemecký jazyk – základy 

 

Počítačové znalosti 

Microsoft Word – expert 

Microsoft Excel – expert 

Internet – pokročilý 

Money S4 – základy 

 

Iné znalosti 

Vodičský preukaz sk. B – najazdených 50 000 km 

 

Commented [MI1]: Uveďte svoje meno a adresu v tvare 
ulica, PSČ a mesto. Pokračujte telefónnym číslom (vždy iba 
jedno) a e-mailom (dnes už je to prakticky nutnosť). Napíšte 
iba taký kontakt, na ktorom budete zastihnuteľný. 

Commented [MI2]: V prípade mailu neuvádzajte svoje 
neslušné alebo divné adresy, uprednostnite tvar 
meno@mail.sk 

Commented [MI3]: Napíšte postupne všetky dosiahnuté 
úrovne vzdelania okrem základnej školy. Začnite najvyšším 
dosiahnutým vzdelaním, dodržte teda poradie doktorandské 
štúdium, vysoká škola, stredná škola. Vždy uveďte od kedy 
do kedy ste študovali, názov aj sídlo školy a odbor, ktorý ste 
študovali. 

Commented [MI4]: Výhodou pre vás je, ak 
máte doplnkové vzdelanie z takého odboru, z akého je 
zamestnanie, o ktoré sa uchádzate . Nezabudnite teda 
vypísať všetky dodatočné certifikáty a diplomy, ktoré máte. 

Commented [MI5]: Tak ako pri vzdelaní, aj tu uvádzajte 
pracovné pozície od konca. Pri každej napíšte obdobie 
trvaniazamestnania (v rokoch), zamestnávateľa, miesto 
vykonávania práce a názov pracovnej pozície. Vhodné je 
bližšie popísať post, na ktorom ste pracovali. 

Commented [MI6]: V životopise na tomto mieste 
uvádzate svoje jazykové schopnosti. Niekedy nie je až tak 
dôležité, koľko jazykov poznáte, ale na akej úrovni ich 
ovládate. Poznáme viacero úrovní: pasívne, slovom 
a písmom, aktívne, mierne pokročilý, pokročilý, expert. 

Commented [MI7]: Niektoré profesie vyžadujú aj 
špeciálne znalosti, isté veci sú už dnes dokonca 
samozrejmosťou. Vždy napíšte ku každej znalosti aj úroveň 
vašich schopností. Patria sem ekonomické a počítačové 
znalosti, strojopis, živnostenský list a vodičské oprávnenie. 

mailto:meno@mail.sk


Referencie 

Mgr. Peter Prísny, Zamestnávateľ 2, Bratislava 

telefón: 0903 456 789 

e-mail: peter.prisny@gmail.com 

Ing. Igor Malý; Zamestnávateľ 1, a.s.; Martin 

telefón: 0902 345 678 

e-mail: igor.maly@zamestnavatel.com 

 

Commented [MI8]: Referencie sú to najcennejšie, čo 
môžete mať. Niekedy práve ony majú najväčší vplyv na vaše 
prijatie do zamestnanie. V tejto časti životopisu umiestnite 
kontakty na vašich predošlých zamestnávateľov, ktorí sú 
ochotní o vás povedať pár dobrých slov. 


