
Michal Rajnoha 

 
Adresa: Lotyšská 48, 821 06 Bratislava 
Telefón: 0904 863 509 
E-mail: michael9r@gmail.com 
Vek: 26 rokov 

Vzdelanie 

2004 – 2008 Stredoškolské s maturitou 
 
ZSŠCH Račianska 78, Bratislava 
Technicko-informatické služby v chémii  
 
Doplňujúce informácie o vzdelaní: 

Počas svojho štúdia na strednej škole som získal rozhľad o fungovaní ekonomickej stránky podnikania, 

zdokonalil sa v práci s PC a osvojil si zručnosti potrebné pre prácu v technických službách ako aj v chemickom odvetví. 

Priebeh zamestnaní 

22. 6. 2009 - 21. 6. 2010 
Swiss Post Solutions s.r.o. / Operátor - Práca s PC 
 
Zameranie: Finančné transakcie 
 

Náplň: 

 Spracovanie dát, triedenie a kontrola dokumentov 

 

19. 8. 2013 – Aktuálne  
Slovakia Online s.r.o. / Operátor - Technik 

 
Zameranie: Monitoring médií 
 

Náplň: 

 Obstarávanie, spracovanie a kontrola dát 
 Zaraďovanie dát podľa špecifikácii klientov 

 Údržba a organizácia archívu zdrojov 

 
Doplňujúce informácie o pracovných skúsenostiach: 

V priebehu zamestnaní som zdokonalil svoje zručnosti a zlepšil som tiež svoje pracovné postupy a návyky. 
Naučil som sa pracovať výkonne ako v kolektíve tak samostatne. Svoje pracovisko som si udržiaval v dokonalom 

poriadku. Manipuláciu s firemným majetkom som vždy vykonával zodpovedne, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. 



Znalosti 

Jazykové znalosti: 
- Slovenský jazyk - materinský jazyk 
- Anglický jazyk - aktívne 

 
Administratívne a ekonomické znalosti: 
- Podvojné účtovníctvo - základy 

- Hospodárska korešpondencia - základy 
- Strojopis - expert 

- Skladové hospodárstvo - základy 
- Fakturácia - základy 

- Mzdové účtovníctvo – základy 
 
Počítačové znalosti – používateľ: 
- Microsoft Windows – pokročilý  

- Microsoft Word - pokročilý 
- Microsoft Access - základy 

- Microsoft PowerPoint - pokročilý 
- Microsoft Excel – pokročilý 

 

Vodičský preukaz: 
sk. B; aktívny šofér, najazdených ~30 000 km  
 
Ďalšie znalosti, schopnosti a záujmy: 
 
Znalosti: 
- Úspešná maturitná skúška vrátane Anglického jazyka úroveň A 

- Skúsený užívateľ PC, Internet, Strojopis, MS Office, Skenovanie, OCR 
- Základy práce s Grafickými editormi 

- Certifikovaná znalosť Ekonomického minima 

- Strojopis "All Ten Fingers" a Numerická klávesnica 
- Základy Francúzskeho a Nemeckého jazyka 

 
Vlastné pracovné zázemie: 

- Vlastník osobného automobilu 

- Mobilný telefón 
- Osobný počítač s prístupom na Internet vrátane komunikačného zariadenia  

- Skener max. rozmeru A4 
- Grafický tablet 

- Základné kancelárske potreby 

 
Osobnostné vlastnosti: 

- Uprednostňujem logické riešenia pred rizikom 
- Presné plánovanie a využitie dostupného času 

- Empatický prístup, súťaživosť, dochvíľnosť 
 

Záujmy: 

- Počítačové, Stolné a Športové hry, Kreslenie 
- Účasť na akciách a v združeniach určených pre fanúšikov žánru fikcia 

 
 

Záverom sa Vám chcem poďakovať za čas strávený čítaním a hodnotením tohto životopisu, veľmi si toho 

vážim. Budem dúfať, že zaujmem Vašu pozornosť natoľko, aby sme mali možnosť stretnúť sa aj na osobnom 

pohovore kde rád dokážem, že môžem byť prínosom pre spoločnosť Accenture s.r.o. 
 

 


