
Strana 1/2- Životopis  
Lachký Matej  

 

 

  
 

  

 

CV   
  

Osobné údaje  

Meno / Priezvisko Matej Lachký 
Adresa V. Clementisa 8, 917 01 Trnava 

Telefón 0908 747 690   
E-mail lachky@mediumland.sk 

  

Štátna príslušnosť Slovenská 
  

Dátum narodenia 13. 7. 1983 
  

Pohlavie muž 
  

Oblasť činností, o ktoré sa 
zaujímam / zamestnanie 

production manager, marketing manager, account  manager  

  

Prax 
                                                      Od – do 
                                  Pracovné zaradenie 

                                 
            

 
 
 
              0 

                
              Názov a adresa zamestnávateľa 

                             Druh práce / odvetvie                    

Prax 
  2009 – 2009 

  Project manager 

ATL marketing, BTL marketing, B2B marketing, brand manager, event manager (napr. pre NRSR, 
vládu SR, Policajný zbor SR), krízové riešenia - Summit NATO SR 2009, podstatná účasť na príprave 
a realizácii marketingovej kampane k voľbám do NRSR 2010 ako i 2012, výroba video spotov, 
vyjednávanie cien - znižovanie nákladov, komunikácia s mediálnymi agentúrami, prieskumy 
cenových ponúk, veľkonákladová/ malonákladová tlač, indoor a outdoor marketingové riešenia, 
merchandising, tvorba rozpočtov  
 
REDHOUSE promotion, s.r.o., Nové Záhrady II č.8, 821 05 Bratislava 
Marketing & event agency 
 

  

Od – do 2007 – 2009 
Pracovné zaradenie      Marketing manager 

Hlavné činnosti a zodpovednosť BTL marketing, B2B marketing, výber vhodných reklamných médií, merchandising, komunikácia 
s reklamnými agentúrami, organizovanie prieskumov trhu v danom sektore, vyhľadávanie obchodných 
partnerov, zaškolenie personálu, motivácia hot-line personálu, zvyšovanie počtu úspešných hovorov, 
riešenie reklamácií, zabezpečenie stanoveného počtu prijatých hovorov od zákazníkov 

Názov a adresa zamestnávateľa Job Solution International, s.r.o., Hlavná 27, 917 01 Trnava 
Druh práce / odvetvie  Personal agency 

  

 
Od – do 

 
2004 – 2007  

Pracovné zaradenie Obchodný zástupca 
Hlavné činnosti a zodpovednosť akvizícia nových klientov, kontaktovanie existujúcich klientov, komunikácia s riaditeľmi a konateľmi 

firiem, reporting, nákup/predaj techniky 
             Názov a adresa zamestnávateľa Štúdio DEAL, s.r.o., Ivánska cesta 27, 821 04 Bratislava 

Druh práce / odvetvie Advertising agency 
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0 0 0 0 0 0 0                                                      Od – do  
0 0 0 0 0 0 0 
   2001 – 2004 

                            Pracovné zaradenie Office manager 
Hlavné činnosti a zodpovednosť    vydávanie reklamno-inzertného týždenníka, riadenie tímu piatich ľudí, osobná a telefonická  

   komunikácia s potencionálnymi klientmi a reálnymi zákazníkmi 
Názov a adresa zamestnávateľa TITAN PRESS, s.r.o., Bulharská 42, 917 01 Trnava 

Druh práce / odvetvie Reklamno-vydavateľská agentúra 
  
  
  

0 0 
0 0 

     Vzdelávanie a príprava  

 
Od – do 

 
1997 – 2001 

Hlavné predmety / profesijné zručnosti informatika 
Názov a typ organizácie poskytujúcej 

vzdelávanie a prípravu 
Gymnázium J. Bottu v Trnave 

Stupeň vzdelania v národnej alebo 
medzinárodnej klasifikácii 

stredoškolské 

  

Osobná spôsobilosť  
  

Materinský jazyk Slovenský jazyk 
Anglický jazyk  stredne pokročilý     

Nemecký jazyk  stredne pokročilý     
  

  

Organizačné  a obchodné  
zručnosti 

obchodné myslenie, prax v jednaniach s kľúčovými partnermi, komunikačné schopnosti na vysokej 
úrovni, vyjednávacie schopnosti, skúsenosti s vedením a motiváciou tímu, analytické schopnosti, 
orientácia na zákazníka a výsledok, skúsenosti s akvizíciou klientov, schopnosť adekvátne riešiť 
problémy, organizačné schopnosti 

  

Technické zručnosti  výborná orientácia v oblasti marketingu (event, print, internet, médiá), informačných technológií 
  

Počítačové zručnosti  MAC OS, iWork, Microsoft Office, Adobe creative suite, Corel, správa CMS 
  

  

Ďalšie zručnosti  odolnosť voči stresu, precíznosť, presnosť a zodpovednosť, samostatné rozhodovanie, prezentačné 
schopnosti, flexibilita, všeobecný rozhľad 

  

Vodičský preukaz Skupina B, viac ako 60 000 km/rok 
  

  
 
            
 

 Matej Lachký 
 

                    V Bratislave dňa 20. marec 2012                    


