
 
Bc. Katarína Novotná (Ing. loading 50%) 

 
Adresa: Bratislava 

E-mail: 

Twitter: 

ahoj@xkatka.sk 

@xKatka 

 

Vzdelanie: 

 

Od 9/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta hospodárskej informatiky – 

odbor Manažérske rozhodovanie a informačné technológie 

2009-2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta informatiky 

a informačných technológií – odbor Informatika 

 

Zamestnanie: 

 

Od 12/2013 

 
Tea IT s.r.o. 

Web Developer 

 Analýza požiadaviek klienta 

 Tvorba web stránok s využitím open source 

systémov a ich následná úprava 

PPC Specialist 

 Tvorba PPC reklám (Adwords, Facebook) 

Junior SEO Specialist 

 Meranie pozícií a SEO copywriting 

www.tvorba-web-stranok.sk 

 

Od 6/2012 

do 5/2014 

 
 

ui42, spol. s.r.o. 

eCommerce Specialist & Manager 

 Návrh a nasadzovanie vylepšení na eshopové 

projekty. Zodpovednosť za rast/pokles obratu 

eshopov 

 Komunikácia s majiteľom eshopu a vytváranie 

cesty k spoločnému zisku 

Social Media Content Manager 

 Návrh a tvorba príspevkov (viral) 

 Komunikácia so zákazníkmi klientov 

PPC Specialist 

 Hromadná tvorba AdWords PPC reklám 

pomocou XML exportov 

 Tvorba Facebook PPC reklám 

Blog: www.ui42.sk/autori/katarina-novotna.html 

 

Od 4/2011 

do 5/2013 

 

 
  Martinus.sk s.r.o. 

Tvorba elektronických kníh 

 Kontrola materiálov od vydavateľstva 

 Vytváranie PDF/EPUB kníh a ich validácia 

 Ďalšie úpravy v Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop, Sigil 

 Zaúčanie a vedenie nových eBook tvorcov 

 Hľadanie nových know-how pre efektívnejšiu 

prácu tímu 

 

Krátkodobé zamestnania a brigády: 

https://twitter.com/xKatka
http://tvorba-web-stranok.sk/
http://www.ui42.sk/autori/katarina-novotna.html?page_id=1894


 

 

   

 

 

Kurzy: 

 

05-06/2014 Global Consulting Program 2014 – Letná škola (v angličtine, ukončené s 

certifikátom, projekt Sygic) 

10-11/2013 Interpersonal Managerial Skills: Lenovo Case Studies (v angličtine, 

ukončené s certifikátom) 

10-11/2013 Konverzačný kurz anglického jazyka s rodeným Angličanom 

09/2008 - 05/2009 9-mesačná jazyková príprava na maturitu z angličtiny 

08/2008 3-týždňový jazykový pobyt v Anglicku (ukončené s certifikátom) 

 

 

Znalosti a schopnosti: 

 

Znalosti v IT: OS Windows XP/7/8, Ubuntu (Linux) 

 

CMS Wordpress (WooCommerce, WP e-commerce), 

OpenCart, PrestaShop, Buxus 

 

Programovanie HTML + CSS, PHP, MySQL, C, Assembler, 

JavaScript, jQuery 

objektové, paralelné aj procedurálne programovanie 

 

Ostatné MS Office, Lotus, UML, XML, SEO 

 
 

Znalosti 

v marketingu: 

PR komunikácia (písanie článkov, tvorba obsahu na sociálnych médiách), 

tvorba newsletterov, PPC reklamy (AdWords, Facebook), optimalizovanie 

na cenových porovnávačoch 

 

Cudzie jazyky: Anglický jazyk – slovom aj písmom 

Nemecký jazyk – základy 

 

Schopnosti: Zodpovedný prístup k práci, rýchle a efektívne riešenie problémov, 

presnosť, orientácia na detail, flexibilita, samostatnosť 

 

Iné: Vodičský preukaz A, B 

 

NEovládam: Grafický dizajn, jazyk Java a Apple produkty 

 

 

Záujmy: 

 

IT, hudba, šport (in-line, tanec, lyže), interiérový dizajn, konferencie, súťaže, rouming.cz, 

webgame.cz 

 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/letna-skola-global-consulting-program/10950-clanok.html
http://cnas.euba.sk/manazment-medziludskych-zrucnosti-pripadove-studie-lenovo-zs-13-14/


 

Účasť na konferenciách a prednáškach: 

 

17.5.2014 Objavovňa Prvý ročník komornej konferencie o vede, vesmíre 

a technike. Kto vie veľa, ten chce vedieť viac! 

15.5.2014 Je možné sa na veľkú 

zmenu pripraviť? 

Workshop s Tomášom Ravingerom, Senior Expert CRM 

and Transformation pre Slovak Telekom. Ako efektívne 

obslúžiť viac ako dva milióny zákazníkov tak, aby boli 

spokojní? 

23.4.2014 Night of Chances 

Technology 2014 

Stretnutie s technologickými lídrami najžiadanejších 

spoločností, riešenie reálnych problémov v praxi. 

20.3.2014 ShopComm 2014 ShopComm je odborné fórum pre majiteľov 

internetových obchodov, ako aj pre tých, ktorí si chcú e-

shop založiť. 

5.12.2013 Súboj kravaťákov. Kde 

sa robí skutočné IT? 

Diskusia s IT šéfmi - Petr Ložek, Managing director 

Accenture a Vladimír Matouš, CIO Tatrabanky. 

19.-21.9.2013 WebExpo Prague 2013 A unique event in central Europe which connects people 

from different areas of the Web – business, development 

and design. 

17.9.2013 Budovanie značky na 

Facebooku 

Založili ste stránku na Facebooku, našli svoju cieľovú 

skupinu, nastavili komunikačný mód. Na stránke je však 

mŕtvo a vaše príspevky takmer nikto nevidí. Kde je 

problém? 

10.9.2013 Čo funguje na 

slovenskom Facebooku? 

Prezentácia výsledkov výskumu zameraného na 

správanie sa slovenských používateľov facebooku. 

19.3.2013 Living on the edge 

Marketing a komunikácia 

Slovenskí aj zahraniční hostia diskutovali na témy Svet 

marketingu 2013, Reklama v službách predaja – nové 

metódy pre hardsell, The best of marketing 

communication, Multi-Channel Marketing a Trendy 

v marketingovej komunikácii 2013. 

15.11.2012 Mobilita 2012 Pod záštitou PC REVUE vystúpili zástupcovia popred-

ných výrobcov softvérových riešení pre mobilné zariade-

nia či samotní výrobcovia mobilných zariadení. 

 

* Zároveň sa zúčastňujem na stretnutiach slovenskej Wordpress komunity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov 

uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách za účelom sprostredkovania 

zamestnania, stáže alebo štúdia. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé 

a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. 


