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PROFIL 
 

Špecialista a konzultant v oblasti finančného plánovania a prognostiky s dlhoročnou praxou, 
s dôrazom na optimalizáciu a efektivitu čerpania nákladov najmä vo výrobnom procese ako aj s 
bohatými skúsenosťami v oblasti výkazníctva. Pozná veľmi dobre medzinárodné prostredie. Disponuje 
schopnosťou rýchlo sa zorientovať v problematike, efektívne komunikovať a riešiť konflikty aj 
v zložitejších  situáciách. 
 
 

KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI  
 

Analytické myslenie                         Efektívna komunikácia                 Mediátor 
Zodpovednosť               Zvládanie stresu              Tímový hráč   
Precíznosť               Spoľahlivosť                Dôveryhodnosť 
 
 
 

PROFESIONÁLNA PRAX 
 
 

2012 -  trvá DEF, a.s., Nitra 
Senior finančný kontrolór  

   
Zodpovednosti: 

o riadil zber dát k spracovaniu plánu výroby 
o pripravoval cenovú kalkuláciu základných surovín pre výrobu   
o pripravoval periodické prognózy vývoja biznisu v danej oblasti  
o kalkuloval spotreby jednotlivých druhov energií v závislosti na objeme  

výroby  
o analyzoval účtovníctvo nákladových stredísk   
o kompletizoval a finalizoval objem tržieb za jednotlivé výrobky  
o poskytoval kompletné výkazníctvo smerom k regiónu strednej a východnej 

Európy na mesačnej, kvartálnej a ročnej báze 
 

Úspechy: 
o vytvoril súbor výkazov za účelom rýchlej kontroly ukazovateľov 

a zefektívnenie uzávierok  
                                               
 
 
2001 – 2012 ABC, a.s., Nové Zámky 
  Samostatný plánovač  
   

Zodpovednosti: 
o riadil a kompletizoval zber vstupov pre ročný plán (výroby, údržby, 

spotrieb ostatných materiálov, PHM, energií a pod.) 
o kalkuloval jednotlivé položky plánu  
o spracovával úplné kalkulácie nákladov na výrobky 

mailto:margita.rechtorisova@gmail.com


Úspechy: 
o úspešne zabezpečil finančný akreditív pre privatizujúcu spoločnosť  

 
 
1995 – 2000 ABC, a.s., Nové Zámky                
  Referent oddelenia pohľadávok 
 

Zodpovednosti: 
o riešil pohľadávky vzniknuté platobnou nedisciplinovanosťou odberateľov 

v regióne Bratislavy a Západného Slovenska, neskôr celého Slovenska   
o vytváral, registroval a evidoval splátkové kalendáre, kompenzácie, 

predžalobné výzvy 
o pároval platby, dohliadal na úhrady záväzkov  
o evidoval bankové účty, špeciálne akcie a kredit limity  
o spravoval pohľadávky kľúčových zákazníkov – XXX, YYY, ZZZ   
o zodpovedal za zahraničné pohľadávky v rámci skupiny v regióne strednej 

a východnej Európy 
 
Úspechy: 

o zredukoval celkový objem pohľadávok po splatnosti a zároveň skrátil dobu 
splatnosti odberateľských faktúr  

o zaviedol jednoduchú aplikáciu na sledovanie stavu pohľadávok  
 

 
 

VZDELANIE 
 
1990 – 1995 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
  Fakulta ekonomiky a manažmentu,  odbor ekonomika podnikov 
  Ing. (inžinier ekonóm)  
 
1982 – 1990 Gymnázium v Nitre 
  Štúdium ukončené maturitnou skúškou 
 
 
 

TRÉNINGY A ŠKOLENIA / JAZYKOVÉ ZNALOSTI / PC ZNALOSTI 
 
2012   EXCEL na úrovni pokročilý – osvedčenie  
Od 1997 Práca v informačnom systéme SAP 
2010                  Praktický tréning – Prezentačné zručnosti 
2009                  Školenie - Efektívna komunikácia a časový manažment 
2005                  Školenie - Operatívny a strategický kontroling 
2001                  Školenie - Plánovanie a riadenie nákladov ziskovosti 
 
Jazyky: Slovenský – rodný 

Anglický / slovom a písmom – aktívne 
Nemecký / slovom a písmom – mierne pokročilý 
  

 
PC znalosti: MS Outlook, MS Lotus, Word, Excel, Powerpoint, Mozilla Firefox, Microsoft Explorer 

na  úrovni -  mierne pokročilý 
 
 
 
 
 
 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a s ich uchovaním v databáze uchádzačov podľa zákona č.122/2013  

o ochrane osobných údajov na obdobie dvoch rokov. 


