
 Ž I V O T O P I S 
 

Osobné údaje Meno: Janka Petričáková 

 Adresa: Pekárenská 900/5, 958 01 Partizánske 

 Dátum a miesto narodenia: 6. mája 2001 Partizánske 

 Telefón: 0900 002 009 

 Email: jpetricakova@gmail.com 

 

Školské vzdelanie 2017 až  Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske,  

 doteraz odbor logistika 

  2008 – 2017 Základná škola R. Jašíka Partizánske, trieda s rozšíreným  

   vyučovaním cudzích jazykov 

   

Ďalšia odborná 2018  Hospodársky týždeň – odborná školská prax, diplom 

príprava  za 1. miesto v kategórii  Najlepší podnikateľský zámer  

   (organizátor: SOŠ J. A. Baťu  Partizánske) 

 2018 – 2019 kurz anglického jazyka (5 týždňov) – ukončený certifikátom 

  (organizátor: TEG English Southampton) 

 2019 INEX TRADE, s. r. o. – odborná školská prax 

  na ekonomickom oddelení (2 týždne) 

 2019 workshop prezentačných zručností  –  ukončený certifikátom 

  (organizátor: JA Slovensko) 

  2019 – 2020 JA FirmaWisLords, práca v pozícii viceprezidentky financií  

 – vzdelávací program ukončený certifikátom za absolvovanie 

programu aplikovaná ekonómia a certifikátom za úspešné 

absolvovanie online učebnice ekonómie 

 (organizátor: JA Slovensko) 

 2020 E – D SK, s. r. o. – odborná školská prax  

  na ekonomickom oddelení (2 týždne) 

  

Brigády 2018 Pizzeria Rebeka, pomocné práce v kuchyni 

 2020 Hypermarket TESCO Partizánske, pomocné práce 

(brigády sa nemusia uvádzať – vtedy vynecháte celú časť, aj nadpis brigády) 

 

Osobné predpoklady 

 

Jazykové zručnosti anglický jazyk – úroveň B1 

 český jazyk – na vysokej úrovni 

 nemecký jazyk – na veľmi dobrej úrovni 

ruský jazyk –  na dobrej úrovni 

(úroveň jazyka sa môže uvádzať aj slovami: aktívne alebo pasívne;  

alebo nasledovne: slovom alebo písmom, alebo oboje: slovom a písmom) 

 

Sociálne kompetencie som spoľahlivá, kreatívna, prispôsobivá, nekonfliktná, schopná riešiť  

 konflikty, v práci zodpovedná a dôsledná (ďalšie kompetencie môžu byť: 

komunikatívnosť, uzavretosť, otvorenosť, kreativita, flexibilita, spoľahlivosť, 

zodpovednosť, schopnosť znášať stresové a záťažové situácie, nekonfliktnosť, 

dôslednosť, iniciatíva pri riešení úloh, schopnosť presviedčať a nadchnúť... –

je potrebné vybrať tie, ktoré nie sú v rozpore s vašou osobnosťou!) 

 

Organizačné schopnosti organizačne som zabezpečovala celoškolské akcie (Imatrikulácie, Vianočný 

bazár), koordinovala som prácu žiakov v triednom kolektíve a v Žiackej 

školskej rade, reprezentovala som školu na celoslovenskom veľtrhu 

študentských spoločností (3. miesto v kategórii Najlepší manažérsky 



tím)a veľtrhu cestovného ruchu (1. miesto v kategórii Najlepší produkt 

cestovného ruchu) 

(je dobré uviesť aspoň jednu organizačnú schopnosť, určite ste sa aspoň trošku podieľali na organizácii 

nejakých akcií v škole alebo v záujmových krúžkoch v škole či mimo školu) 

 

Umelecké schopnosti počítačová grafika, hudobné nadanie 

(umelecké schopnosti  sa nemusia uvádzať – vtedy vynecháte celú časť aj nadpis umelecké schopnosti) 

 

Technické zručnosti práca s PC – Word, Excel, PowerPoint – vysoká  úroveň 

 účtovnícky program Omega, Alfa – dobrá úroveň 

 

Iné schopnosti písanie na klávesnici hmatovou metódou rýchlosťou 220 úderov za minútu 

a zručnosti tvorba obchodnej korešpondencie podľa STN 

 ovládam jednoduché a podvojné účtovníctvo 

(môžete uviesť schopnosť pracovať na nejakých konkrétnych strojoch alebo zariadeniach...) 

 

Vodičský preukaz skupina B 

(pokiaľ nemáte vodičský preukaz – vynecháte celú časť aj nadpis vodičský preukaz) 

 

Osobné záujmy hudba, tanec, čítanie kníh, maľovanie, turistika, sledovania spoločenského 

 diania 

(osobné záujmy sa nemusia uvádzať – vtedy vynecháte celú časť aj nadpis osobné záujmy) 

 

Referencie Mgr. Marta Šverčíková, účtovníčka INEX TRADE, s. r. o., Partizánske 

 Ing. Mgr. Mária Tomašovičová, učiteľka SOŠ J. A. Baťu Partizánske 

(uvádzate 1-2 osoby, ktoré o vás podajú  pozitívne a pravdivé informácie budúcemu zamestnávateľovi)  

 

 

Partizánske 19. januára 2021 

 

 

  na tomto mieste sa perom podpíšete 

   celým menom aj priezviskom 

 

 

 

ZÁSADY PÍSANIA ŽIVOTOPISU: 

 primeraný rozsah: najlepšie 1, maximálne 2 strany formátu A4, 

 písmo: maximálne 2 typy písma, nepoužívať ozdobné písmo, veľkosť 12,nadpisy 14-16, 

 životopis je vašou vizitkou – dbáme na pravopis, štylizáciu a úhľadnosť, 

 životopis má byť stručný, zrozumiteľný, prehľadný a graficky jednoduchý, 

 životopis má zaujať a upútať budúceho zamestnávateľa, zameriame sa na úspechy, znalosti, 

schopnosti a skúsenosti,  

 životopis má byť prispôsobený konkrétnym požiadavkám potenciálneho zamestnávateľa, aby 

bolo jasné akým prínosom pre neho môžete byť. 

 

VEĽA ÚSPECHOV PRI PÍSANÍ ŽIVOTOPISU! 

 


