
Ţ I V O T O P I S  

 

 

Osobné údaje Meno: Erika Bačova 

 Adresa: Hlavná 159, 066 01  Humenné 

 Dátum a miesto narodenia: 6. júna 1988 Humenné 

 Telefón: 0910 545 525 

 Email: e.bacova@centrum.sk 

 

Školské vzdelanie 2002 až Obchodná akadémia Humenné; štúdium ukončím

 doteraz v máji t. r. maturitnou skúškou 

 1994 – 2002 základná škola; absolvovala som triedu s rozšíreným 

vyučovaním anglického jazyka 

Ďalšia odborná príprava 2004 – 2006 Cvičná firma Trésor - práca v pozíciách referent 

registratúry, obchodný referent, finančný účtovník, 

manažér odboru ľudských zdrojov 

 2004 Open Schoop Cambridge – dvojmesačný študijný 

pobyt 

Osobné predpoklady 
 

Jazykové zručnosti anglický jazyk - na výbornej komunikatívnej úrovni  

 francúzsky jazyk - na strednej úrovni 

 

Sociálne kompetencie mám dobré komunikačné schopnosti, schopnosť presviedčať a 

nadchnúť, schopnosť riešiť konflikty, som iniciatívna, kreatívna, 

flexibilná, v práci presná a spoľahlivá 

 

Organizačné schopnosti ako predsedníčka triedy som bola zodpovedná za prípravu a hladký 

priebeh triednych akcií, zastupovala som triedu v školskom 

parlamente, organizačne som zabezpečila dva ročníky celoškolskej 

akcie Študentská kvapka krvi, reprezentovala som školu na 9. veľtrhu 

cvičných firiem 

 

Technické zručnosti práca s PC - Word, Excel, Acces, PowerPoint, účtovnícky softvér 

Money 

 

Iné schopnosti a zručnosti písanie na klávesnici rýchlosťou 350 čistých úderov za minútu, 

základy stenografie, tvorba obchodnej korešpondencie v slovenskom 

aj anglickom jazyku 

 

Vodičský preukaz  skupina B 

 

Referencie Ing. Helena Hajková, učiteľka na OA Humenné 

 

 

 

Humenné 31. januára 201x podpis 



 
Erika Bačová, Hlavná 159, 066 01  Humenné 

 

 
 
 
Vážená pani 
Ing. Helena Matejová 
personálne oddelenie 
Dekora plus, s. r. o. 
Športová 27 
066 01  Humenné 
 
 
 Humenné 31. januára 201x 
 
 
Pozícia účtovníčky - motivačný list 
 
 
Vážená pani inžinierka, 
 
zaujal ma Váš inzerát uverejnený v denníku Sme v prílohe Kariéra z 25. januára t. r., 
v ktorom hľadáte kandidáta na obsadenie pracovnej pozície účtovníčka. 
 
Uchádzam sa o túto prácu ako študentka 4. ročníka obchodnej akadémie. S prácou 
v učtárni mám skúsenosti nielen z cvičnej firmy v škole - pracovné skúsenosti som 
nadobudla aj vďaka spracovávaniu účtovníctva vo firme mojej matky, podnikateľky 
v oblasti účtovníctva na základe živnosti. 
 
Som presvedčená, že spĺňam odborné aj osobnostné predpoklady na výkon práce 
účtovníčky. V práci som presná a dôsledná, v plnení úloh flexibilná a lojálna - som 
ochotná prispôsobovať sa potrebám Vašej firmy, som ochotná ďalej sa vzdelávať. 
V budúcnosti si chcem svoje vzdelanie zvýšiť externou formou štúdia na vysokej škole. 
 
Verím, že moje vzdelanie a osobné predpoklady sú dostatočnou zárukou, že budem pre 
Vašu spoločnosť veľkým prínosom. Nastúpiť môžem podľa potreby aj počas školského 
roka na čiastočný úväzok. 
 
Údaje uvedené v priloženom životopise rada doplním pri osobnom pohovore. 
 
Teším sa na stretnutie s Vami a ostávam s pozdravom 
 
 
 podpis 
 
 
1 príloha 
 


