
Curriculum Vitae 
 

1. PRIEZVISKO:   Kamenická 
 

2. MENO:    Zuzana 
 

3. TELEFÓN:   0904 568 601 
 

4. E-MAIL:   zuzana.kamenicka@pdcs.sk 
 

5. ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA: 
Finančný manažér neziskovej organizácie PDCS, o.z., Občianskeho združenia Z dobrých rúk 
a iných mimovládnych neziskových organizácií v oblasti komunitného rozvoja a sociálnej 
inklúzie.  
Manažér oddelenia v banke, zodpovedný za akvizície klientov, dojednávanie zmlúv. 
Prekladateľ s vyše 20-ročnou praxou v prekladaní odborných textov najmä v oblasti 
bankovníctva, financií, poisťovníctva, ekonómie, práva.  

 
6. PRACOVNÉ SKÚSENOSTI: 

Československá obchodná banka, a.s., Bratislava, 1994 – 2004 
Manažér/relationship manažér/oddelenie správy a úschovy cenných papierov 
Hlavné oblasti zodpovednosti: 

 Manažér oddelenia zodpovedný za 10-členný personál 
 Relationship manažér, akvizície inštitucionálnych klientov 
 Vedenie rokovaní s klientmi, vybavovanie korešpondencie v anglickom 

a nemeckom jazyku, Dojednávanie zmlúv 
 Príprava reportov pre klientov a manažment banky 

 
Prekladateľ, 1990 – súčasnosť 

 Preklady 
 Anglický jazyk 
 Nemecký jazyk 
 Odbornosť: bankovníctvo, financie, poisťovníctvo, ekonómia, právo, sociálne 

témy 
 

Člen správnej rady WellGiving o.z., 2005 – súčasnosť 

 Občianske združenie venujúce sa charitatívnym a fundraisingovým aktivitám.  
 

Pracovník Občianskeho združenia Z Dobrých Rúk, 2010- 2015 

 Projektový manažment, finančný manažment 

 Spolupráca so štátnymi inštitúciami, administrovanie chránenej dielne   
 

Účtovník, 2005- súčasnosť 

 Podvojné a jednoduché účtovníctvo 

 Ekonomické analýzy a ekonomická agenda obecne 

 Účtovný SW: Kros, Cígler SW 
 

Pracovník PDCS, o.z., 2015 - súčasnosť 

 Finančný manažment projektov  

 Poskytovanie podpory pre finančného manažéra organizácie a účtovníka 
 

 
7. VZDELANIE: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, 1993, Titul Ing. v odbore financie – bankovníctvo 
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka,  1992, Ekonomická univerzita v Bratislave 
 

8. JAZYKOVÉ ZNALOSTI: 
 slovenský jazyk   materinský jazyk                                              

anglický jazyk   expert (preklady, tlmočenie) 
nemecký jazyk   plynule (preklady) 
ruský jazyk   pasívne                 
 

9. POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI: 
Microsoft Windows, Microsoft Office –pokročilý, bežné užívateľské zručnosti 
 

10. OSTATNÉ:  
 vodičský preukaz B, aktívny šofér 

mailto:zuzana.kamenicka@pdcs.sk


 dobrovoľnícka práca pre viaceré neziskové organizácie  
 strojopis, hospodárska korešpondencia 

 
 

11. SÚČASNÁ POZÍCIA: 
 Finančný manažér 
 
 


