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O knihe
Kniha je určená pre čitateľa, ktorý je pripravený viesť dialóg a aktívne 
pracovať. Využijú ju rovnako nezamestnaní ako aj zamestnaní ľudia, ktorí 
uvažujú o zmene zamestnania a chcú sa na tento krok pripraviť. Úžitok z nej 
budú mať tí, ktorí na trh práce vstupujú prvýkrát, ale aj tí, ktorí už majú za 
sebou bohatú prax a už dlhšie prácu nehľadali. 

Knihu môžete prečítať naraz, alebo postupne, vracať sa ku nej. Niektoré 
strany sú určené na tlač či kopírovanie, aby ste mohli s cvičeniami pohodlne 
pracovať. Ak nebudete mať dostatok priestoru, zoberte si zošit a zapisujte si 
odpovede tak, aby ste sa ku nim mohli v prípade potreby vrátiť.  

Ak chcete, môžete čítať len vybrané kapitoly, ale návody v tejto knihe na seba 
logicky nadväzujú, a tak sa môže stať, že  pri čítaní len vybraných kapitol vám 
niektoré veci nebudú dávať zmysel, preto odporúčam prečítať si ju postupne.  

Pri skupinových tréningoch spravidla začíname prácu skupinovou diskusiou, v 
ktorej sa delíme o svoje skúsenosti – pozitívne aj negatívne – z pracovných 
pohovorov. Vecí, ktoré sa ľuďom nepáčia je veľa a opakujú sa tie isté 
problémy.  

Hoci nemôžeme zmeniť správanie iných ľudí, môžeme zapracovať na svojich 
postojoch. Sebadôvera vám pomôže optimisticky sa pozrieť na príležitosti na 
pracovnom trhu, zhodnotiť svoje schopnosti a pozitívne ich odprezentovať či 
už online alebo na pracovnom pohovore.  

Využite informácie v tejto knihe vo svoj prospech a získajte prácu, ktorú ste 
vždy chceli. 



Plánovanie 
kariéry

Práca, robota, zamestnanie …
Od mala sa nás pýtajú, čím chceme byť, až budeme veľkí, ale nikto nám nepovie, ako si vlastne 
máme svoju prácu vybrať, na čo sa pripraviť.  

Už pri výbere strednej školy zohráva rolu lokalita a nejeden z nás vyštudoval to, čo ponúkala 
najbližšie umiestnená stredná škola. Vysoká škola býva voľbou tiež neľahkou, keď buď rodičia 
rozhodnú za dieťa a plnia si cez neho svoje sny a ambície, alebo sa rodina či budúci student 
rozhodnú pre cestu najmenšieho odporu a zvolia školu, ktorá ponúka najväčšiu 
pravdepodobnosť úspešného absolvovania.  

Pri pracovných pohovoroch s absolventmi je bezmocné pokrčenie ramenami najčastejšou 
odpoveďou na otázku, prečo študovali práve tú školu, ktorú absolvovali. Na praktické využitie 
diploma myslia ľudia vo všeobcnosti veľmi málo a podobne, ako pred dvadsiatimi rokmi bolo 
mantrou mať “aspoň maturitu”, dnes je povinnou výbavou “papier”, teda VŠ diplom. 

Sú regióny, kde je nájsť “nejakú” prácu relatívne jednoduché, inde je to naopak veľmi náročné 
aj s “papierom”. Bez ohľadu na región však ostáva mnoho ľudí v zajatí myšlienkovej pasce, že 
“práca by ich mala v prvom rade baviť”.  

Áno, keby každého práca bavila, bolo by to ideálne, avšak ako zistíte, čo by vás bavilo, ak nič 
nevyskúšate? Mnoho slávnych a úspešných ľudí preskákalo celou škálou zamestnaní mimo 
odboru, ktorý ich preslávil. Každé z nich ch obohatilo či už pracovne alebo ľudsky. Získali v 
nich takzvané prenosné zručnosti, ktoré dokážu uplatniť aj v iných odvetviach.  

Šťastie praje pripraveným a ku príprave nepatrí len štúdium či istý čas na tom ktorom 
pracovnom mieste, ale aj dobrý plán. A ten sa naučíme pripraviť pomocou nasledujúcich 
cvičení a textov. 



Sám sebe koučom

Nehľadajte prácu až keď ju 
už potrebujete. Majte vždy 
oči na stopkách a 
konzultujte sám so sebou a 
svojimi priateľmi či 
odborníkmi, aké sú vaše 
možnosti a čo by ste iné 
mohli robiť.  

Ak dnes máte prácu, skúste 
si tak raz za 6 – 12 
mesiacov predstaviť, že ste 
práve o ňu prišli a ste na 
trhu práce.  

Čo ponúkate? Čo ste sa za 
uplynulé mesiace naučili? 
Aká je vaša cena na trhu 
práce? A kto by mohol byť 
váš budúci zamestávateľ? 



Čo ste sa naučili za posledných 
6 - 12 - 24 mesiacov?
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Spíšte si získané certifikáty, absolvované školenia alebo inak získané merateľné zručnosti a 
vedomosti. Čo presne ste sa naučili, čím vás to obohatilo?  



Kariérové 
plató

Podobne, ako rastie človek, aj kariérný život má svoje špecifické etapy. V 
odborných kruhoch sa zaužíval výraz “kariérové plató”. Slovom plató sa 
označuje plošina na vrchole kopca.  
Kariérová cesta začína prípravou na povolanie a pokračuje prvým 
zamestnaním. Prvé roky sú venované spoznávaniu svojej profesie a naberaniu 
skúseností, vedomostí, zručností. Táto fáza trvá približne do 30 - ho roku 
života. Je možné, že v tomto období človek radikálne zmení svoju kariéru, ak 
zistí, že jeho pôvodné predstavy o práci alebo odvetví ho nenapĺňajú.  
Na ďalšej úrovni už človek zúročuje nadobudnuté skúsenosti a upevňuje svoju 
pozíciu v organizácii, ako aj v spoločnosti. Už spravidla nemení zásadne svoje 
smerovanie, je ukotvený a užíva si svoje postavenie, zodpovednosť a výsledky 
svojej práce. 
Človek vo veku okolo 45 - 50 rokov nemusí nevyhnutne pôsobiť ako vedúci 
pracovník, môže sa z riadiacej pozície presunúť do roviny vzdelávania, 
poradenstva, mentoringu a odovzdávať svoje vedomosti ďalej.  
Ako každý model, aj model kariérového plató nie je ortieľom, nie je to fixne 
daná nevyhnutnosť, slúži len na orientáciu a zamyslenie, že každá etapa 
nášho pracovného života má svoje špecifiká, ktoré sa môže oplatiť poznať a 
rešpektovať. 



Vaše osobné kariérové plató
Bez ohľadu na to, koľko máte teraz rokov a čo ste doteraz dosiahli či nedosiahli, 
zamyslite sa nad vašimi súčasnými možnosťami a budúcimi cieľmi. Čo chcete a 
môžete dosiahnúť? Ako?
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Stanovenie cieľov
Popíšte, čo chcete dosiahnúť. Použite 
pritom metodiku SMART.
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Toto slovné spojenie označuje okolnosti alebo situáciu, ktorá je daná prostredím, 
zvyklosťami alebo inými obmedzeniami, ktoré nemáme vo svojej moci prekonať.  

Nemusíte však nečinne sedieť a čakať na zmenu, môžete jej ísť oproti. Zmapujte 
si, o ktoré vaše vedomosti je záujem, a ktoré vám naopak chýbajú. Študujte 
priebežne. Na trhu je nepreberné množstvo školení, k dispozícii je literatúra z 
celého sveta. Stačí zapnúť počítač.  Vzdelávať sa môžete nárazovo a krátkodobo 
pomocou webinárov, ale aj dlhodobejšie, ak sa prihlásite na ucelný on-line 
kurz. Sú rovnako obsažné a hodnotné ako osobné školenia.  Pre tých, ktorý 
ocenia skôr osobnejší, individuálny prístup, sú vhodnými spôsobmi ako sa 
posunúť ďalej mentoring alebo koučing. 

Mentor bol priateľom Odyssea, známeho hrdinu gréckych bájí. Odysseus ho 
poveril, aby sa postaral o jeho syna Telemachusa a palác, kým bojoval v Trójskej 
vojne. Do pána Mentora sa prevtelila bohyňa múdrosti Aténa. Odysseovho syna 
povzbudila, aby sa postavil proti nápadníkom svojej matky a išiel do sveta zistiť, 
čo sa stalo s otcom. Na základe vzťahu Telemachusa a Mentora, ktorý 
Telemachusa povzbudzoval a dával mu dobré praktické rady ako riešiť osobné 
dilemy, osobné meno Mentor bolo prebraté do latinčiny, a neskôr do ďalších 
jazykov vrátane angličtiny ako výraz označujúci niekoho múdrejšieho a 
skúsenejšieho, kto sa delí o svoje skúsenosti a vedomosti. 

Mentoring je skratka na dlhej ceste, spôsob, ako sa vyhnúť zbytočným chybám a 
získať vedomosti a informácie od niekoho, kto už vašu cestu prešiel pred vami.

Sklenený 
strop



Zmapujte svoje príležitosti
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Porozmýšľajte a spíšte si zoznam zaujímavých tém, termíny školení, zoznam kníh. Nájdite 
si podcasty, rozhovory, články, ktoré vás obohatia. A vyskúšajte aj koučing alebo mentoring.



Úspech

Viete si ho vôbec predstaviť? 

Predstavte si, že máte takú moc, že dokážete vašu situáciu zmeniť. Čo by ste 
urobili?  

Predstavte si, že ráno sa prebudíte a zistíte, že v noci sa vám splnil sen 
ohľadom ďalšieho vzdelávania a vy ste úplne spokojný. Čo by sa zmenilo?  

Keď dočítate túto knihu, podľa čoho by spoznali vaši priatelia, že vám 
pomohla? Ako by presne mal vyzerať váš úspech?  



Napíšte si, ako chcete, aby o 
vás hovorili ľudia o pol roka:

Záznam si dobre odložte a vráťte sa k nemu o pol roka
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Príklad:  
(Vaše meno) je …….. , vie ……, obdivujem na ňom/ nej ….. 



Ako presne zmenu vo 
svojom živote spoznáte vy?
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Príklad:  
Čo budete mať alebo naopak, čoho sa zbavíte? Čo získate? Ako sa budete cítiť? 



Hľadáme vzor pre dosiahnutie svojho 
cieľa

Aké riešenia ste už skúšali? 

Čo fungovalo? Prečo?

Poznáte niekoho, kto má túto 
oblasť zvládnutú dobre?

Ako to presne robí?

Aké sú jeho výsledky?

Čo z toho by ste mohli robiť 
vy?

Čo iné by sa ešte dalo robiť? 
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Potreby
Čo potrebujeme, aby sme sa cítili 

dobre

Podľa Abrahama H. Maslowa existuje istá hierarchia potrieb spoločná pre 
všetkých ľudí. 

Naplnenie základných fyziologických potrieb, ako jedlo, spánok, pitie a 
rozmnožovanie sú predpokladom ku životu. Len živý človek potrebuje – a 
môže – napĺňať potrebu poctiut istoty a bezpečia. Tie získavame prácou a 
materiálnymi prostriedkami, ako napríklad bezpečným bývaním a 
spolupodieľaním sa na bezpebečnej spločnosti.  

Len v takomto kontexte dokážeme budovať a formovať zdravé, na dôvere a 
láske založené vzťahy, z ktorých plynú a v rámci ktorých sa delíme s inými 
členmi spoločnosti – rodinou, priateľmi a kolegami o uznanie.  

Najvyššou métou ľudského snaženia je naplnenie potreby sebarealizácie.  

Človek, ktorý sám seba pozná, má život ukotvený pevne v spoločnosti a 
buduje zdravé vzťahy sa stáva sám sebou, realizuje svoje nadanie a vyjadruje 
seba samého cez autentické konanie a vedomé používanie svojich talentov.



 
 

Maslowova pyramída potrieb 



Zdroj: www.cvanu.sk

http://www.cvanu.sk


Zdroj: www.cvanu.sk

http://www.cvanu.sk


Čo je pre mňa dôležité? Ako 
si ja vyberám zamestnanie?
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S pomocou tipov na predošlých stranách skúste vytvoriť hodnotenie svojich 
priorít na škále 1 - 10 (nedôležité - maximálne dôležité). Pridajte aj vlastné 
potreby a hodnoty, na základe ktorých si vyberáte.



Recept na 
spokojnosť

BOHATÝ,  
ALE NUDÍ SA

SEN ŠŤASTNÝ, 
ALE CHUDOBNÝ



Hľadanie 
práce

Čo viem, čo chcem a kde to nájdem
Ako sa vám darilo? Ukončili ste všetky testy? Ktorý bol najťažší alebo 
priniesol najprekvapivejší výsledok? Ako naložíte s novými informáciami o 
sebe?  

Teraz už isto tušíte, že najdôležitejším prvkom pri hľadní vášho miesta ste vy 
- vaša osobnosť, vaše potreby, hodnoty a preferencie. Vaše vedomosti a 
zručnosti. Vaša osobnosť určuje, aký typ práce a pracovného prostredia vám 
bude vyhovovať a vaše vedomosti a zručnosti určia, akú konkrétnu pracovnú 
pozíciu by ste mohli zastávať. Ak nájdete vhodného zamestnávateľa a 
presvedčíte ho o svojom prínose. A práve tomu je venovaná ďalšia časť knihy. 

Teraz sa dozviete pikošky z personalistickej kuchyne, praktické informácie 
ako váš životopis číta personalista a ako manažér, ako sa pripraviť na 
pracovný pohovor, ako prebieha a aké sú najčastejšie otázky. Záverom 
dostanete pár tipov ako zapôsobiť a odlíšiť sa od desiatok iných uchádzačov 
o zamestnanie. 



Mapa vašich pokladov

Moje zručnosti Vedomosti Vlastnosti

Čo viem

Čo chcem

Čo ma baví

Kde to využijem 
(odvetvie, typ 
povolania)

Firmy, v ktorých by 
som rád/ rada 
pracoval/a
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Plánujete zmenu alebo potrebujete novú prácu? A viete, čo viete? Zmapujte 
svoje poklady predtým, než sa pustíte do úpravy životopisu a hľadania práce. 



Životopis

Vedeli ste, že … 
• Špecialista náboru pracuje na 25 - 40 otvorených pozíciách 

• Za hodinu roztriedi približne 100 životopisov 

• Z nich asi tak 10 – 15 zodpovedá kritériám v inzeráte 

• Zvyčajne musí obsadiť 12+ pozícii mesačne 

• … do 45 dní 

• V rokoch krízy prichádza aj 150 životopisov na 1 inzerát



ATS
ATS (Applicant Trackign System) slúži na evidenciu všetkých otvorených pozícií a 
uchádzačov na ne, ako aj jednotlivé aktivity, ktoré s nimi firma urobila odo dňa, 
kedy prijala váš životopis. Reporty z ATS slúžia aj  na meranie efektivity náboru. Či 
už je to hodnotenie výsledkov personalistu alebo jednotlivých náborových kampaní. 

ATS býva prepojené na pracovný portál, životopisy zaslané cez pracovný portál 
prichádzajú priamo do ATS a sú spárované s konkrétnou pracovnou 
pozíciou, na ktorú sa hlásite. V prípade, že ste zaslali životopis v deň, kedy je 
vybraný vhodný uchádzač, ale v spoločnosti je otvorená podobná vhodná pozícia, 
môže personalista jedným klikom váš životopis premiestniť na viac ako jednu 
pozíciu a ponúknuť vám ju.  

ATS označuje duplicitných kandidátov, a teda ak sa niekto prihlási na viac 
ako jednu pozíciu v jednej spoločnosti, bude to evidované. Nevýhoda pre uchádzača 
– ak sa prihlási na úplne nesúvisiace pozície, pôsobí to čudne. 

Personalista, ktorý má obsadenie pozície na starosti dostane e-mailom oznam o 
vašej reakcii a pri pohľade na ATS nástenke vidí: 
•Na akú pozíciu/ aké pozície a kedy ste reagovali 
•Aký bol výsledok pri predošlom pohovore/ prečo ste nepostúpili ďalej 
•Kto s vami hovoril o ktorej pozícii 
•Stručný sumár: vzdelanie, prax, spôsob komunikácie, odporúčanie 

Vďaka ATS môže po prečítaní životopisov kandidátov jednoducho roztriediť  
(vytvorí tzv. longlist) a tým, ktorí spĺňajú kritéria na pozíciu, zavolá. Tým, ktorí nie, 
zašle zamietací e-mail. Viem, že mnohí kandidáti sú na prax zasielania štandardnej 
vygenerovanej odpovede nahnevaní, avšak objem práce, ktorému dnes personalista 
čelí je obrovský a toto je aspoň nejaká možnosť vyrozumieť kandidátov, ktorí 
nepostupujú. 

Poznámka: ATS je využívané veľkými medzinárodnými firmami, ktoré majú väčšie 
náborové tímy, robia pravidelný a častý nábor. V menších a lokálných firmách s 
príležitostným náborom to ani nemá zmysel. 



Názov firmy
Životopis 
odoslaný 

dňa

Odpoveď 
(zamietnutie, 

pohovor, 
žiadna)

Pohovor 
dňa

Výsledok a dôvod 
prípadného 
zamietnutia

Vždy analyzujte
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Zapisujte si kam ste poslali životopis, na akú pozíciu a komu. Veďte si 
prehľad, či vám odpovedali alebo nie, kedy máte kde aký pohovor. Keď 
preberiete kontrolu nad svojim hľadaním práce, bude z vás vyžarovať 
vnútorná istota a kompetnetnosť. A mať prehľad tiež nie je na zahodenie. 



Chcete aby si v záplave 
životopisov všimli práve ten váš? 

Pomôžte firme a sebe tým, že 
svoj životopis  spracujete 

prehľadne.



6  sekúnd
Prvých 6 sekúnd rozhoduje tom, či váš životopis je vyhodnotený ako ten, ktorý 
sa oplatí prečítať celý a dôkladne. Vysvetlenie je pomerne jednoduché.  

V dnešnej dobe si personalista nevytlačí všetky životopisy, ale číta ich na 
monitore, v ruke drží myš a veľmi jednoducho skroluje cez dokument, pričom 
očami dokument skôr skenuje a hľadá kľúčové slová.  Jeho pozornosť, rovnako 
ako aj vaša pozornosť pri čítaní akéhkoľvek webu sa v princípe uberá tzv. “F 
formou”, teda najviac času venuje textu v hornej časti, skĺzne pohľadom 
nižšie, venuje pozornosť strednej časti a potom záveru. 

Keď toto vieme, môžeme svoj životopis štruktúrovať oveľa lepšie. 
Ako? Odporúčam vybrať si jednu z dnes už ľahko dostupných šablón, ktoré 
dizajn a typografiu, ako aj obsah - teda jednotlivé položky - vyrieši za vás.  

Čo do životopisu určite uviesť?  
Summary/ Úvod: predstavte sa troma vetami, ktoré vás vystihujú. Opíšete 
stručne svoje skúsenosti a profesijné ciele. Zručnosti, vedomosti, kompetencie, 
dosiahnuté výsledky.  

Čo určite vynechať?  
Dátum narodenia, vek, štátnu príslušnosť, národnosť, rodné číslo, číslo 
občianskeho, krvnú skupinu, adresu trvalého pobytu pokiaľ sa tam nezdržujete 

A čo ešte? 
Nepoužívajte červenú farbu, príliš veľa zvýraznení formou 
podčiarknutia, kurzívou a tučného písma! A výkričníky!  

A ešte? 
• Ako prvé uvádzajte najnovšie pracovné skúsenosti/ zamestnania 
• Ak ste už skúsený profesionál, vzdelanie môžete uviesť na druhej strane  
• Pozor na to, aby ste prvú stranu životopisu nekončili nadpisom 
• Zvážte, či vzhľadom k vašim skúsenostiam, potrebujete uvádzať každú 

brigádu počas vysokej školy 
• A fotografia? Buď profesionálna alebo žiadna.





• Obsahuje vaše CV informácie naozaj relevantné k práci, na ktorú 
reagujete? 

• Sú uvedené kontaktné údaje aktuálne a správne?  
• Pozor na smiešne detské mailové adresy!  
• Chcete doplniť aj informácie nad rámec bežného životopisu, ako napríklad 

link na vašu webstránku alebo koníčky? 
• Skontrolovali ste si gramatiku? 
• Zmenšite si náhľad dokumentu tak, aby ste videli všetky stránky vedľa 

seba. Páči sa vám, čo vidíte? Je to na prvý pohľad úhľadné? 
• Buďte tvorivý a experimentujte. Kým zmenu neurobíte, neuvidíte ako 

vyzerá.  
• Prepracujte vzhľad CV toľkokrát, koľko je to potrebné.

Michelangela sa raz vraj 
opýtali, ako dokáže vytesať 
tak precízne sochy. 
Odpovedal: “Ja len otesávam 
kameň, ktorý je tam naviac, 
kým sa nevynorí socha, 
ktorá tam je ukrytá.” 

Tak jednoduchá vec ako 
vynechanie nepodstatných 
informácií zhutní zvyšný text 
a pomôže zvýrazniť vaše 
relevantné skúsenosti? Ide 
len o to, správne sa 
rozhodnúť, čo vyhodiť a čo 
nechať. 

Pred odoslaním životopisu



Nepíšte svoj životopis 
až keď ho potrebujete. 
Akutalizujte ho aspoň 

raz za rok. Keď budete 
vidieť, čo všetko ste za 

rok dosiahli a naučili sa, 
možno vás to aj niekam 

nasmeruje. Pretože 
šťastie praje 

pripraveným. 



Pracovný 
pohovor

Príprava a úspešný priebeh



V čase, keď sa ľudstvo živilo remeslami a poľnohospodárstvom, povolania sa dedili z dedov na otcov a synov. 
Ľudia sa do svojich povolaní jednoducho narodili. Ak majster svojho remesla nemal dediča, prijal do učenia 
učeníka, ktorý sa učil nielen remeslo, ale zároveň posluhoval rodine a žil s ňou.   

Počas priemyselnej revolúcie dopyt po veľkých množstvách zamestnancov nabral nebývalé 
rozmery. Vtedy pracovný pohovor ako ho poznáme dnes neexistoval, spočíval v podstate z toho, 
že záujemca prišiel a opýtal sa, či ho prijmú a skôr či neskôr ho niekam prijali. Až v polovici 20-
tych rokov 20. storočia sa na trhu práce objavilo väčšie množstvo stredoškolsky vzdelaných ľudí 
a konkurencia sa zvýšila.  

Za vynálezcu pohovorov, ako ich poznáme dnes, sa pokladá Thomas Alva Edison (* 11. 
február 1847 – † 18. október 1931). T.A. Edison potreboval zamestnancov a kedykoľvek niekoho 
hľadal, hlásili sa stovky uchádzačov. Podľa niektorých správ bol frustrovaný, že množstvo 
vzdelaných ľudí, ktorí o prácu žiadali nemali všeobecné znalosti porovnateľné s jeho znalosťami.  

Preto vytvoril test so sériou otázok, z ktorých niektoré boli všeobecné a iné zase prepojené 
s prácou, na ktorú sa ľudia hlásili. Edisonove testy som nikde nenašla, ale našla som informáciu, 
že len sedem percent uchádzačov bolo úspešných!  Ďalej sa už písala história - o Edisonovej 
metóde písali v novinách,  ďalší zamestnávatelia ju začali používať tiež a vznikol nový odbor 
podnikovej ekonomiky – personalistika.  

Podľa ďalšieho zdroja, pracovné pohovory sú štruktúrované v dvoch úrovniach, pomocou tzv. 
situačných otázok a behaviorálnych otázok. Oba typy otázok sú založené na „kritických 
momentoch“, ktoré sú požadované pre danú prácu.  Táto metóda bola prvýkrát použitá 
v armádnom prostredí v USA, keď veteránov požiadali, aby opísali jednanie svojich 
veliteľov. Odpovede boli potom zozbierané a poskladané tak, aby vytvorili „kľúčové požiadavky“ 
toho, aký by efektívny veliteľ mal byť.  

Novodobá personalistika na Slovensku sa začala formovať v 90-tych rokoch 20. storočia 
ako odpoveď na hospodársko – ekonomické zmeny a vstup zahraničných investorov, v ktorých 
podnikoch uvedený prístup už mal tradíciu. Ako každé rýchlo rastúce odvetvie, aj personalistika 
prechádzala svojimi „pôrodnými bolesťami“, keď sa personalistom stával de facto každý, kto mal 
o prácu záujem a vedel po anglicky alebo nemecky.  Pracovníci boli spravidla narýchlo zaškolení 
a improvizácia bola častým javom. Zatiaľčo pôvodná personalistika slúžila na administratívne, 
pracovno-právne a odmeňovacie činnosti, novodobí personalisti sa stávajú stále viac 
strategickými partnermi manažmentu, architektmi zmien a rozvoja zamestnancov.

Z histórie



Možno aj vy ste si čítali diskusie, ako sú personalisti hlúpi, zlí a ničotní. Mnohí sú. A 
mnohí sú zase ľudskí, vzdelaní, profesionálni a pohovor s nimi bude potešením aj pre vás. 

Možno ste tiež si prečítali „zaručené návody“ čo sa na pohovore smie a čo nie: kandidát 
musí mať oblek, ak je muž a nesmie mať červené nechty ak je žena. Nikomu nesmie 
zazvoniť mobil, každý sa musí usmievať, podávanú ruku nesmie stisnúť ani príliš slabo 
ani príliš silno, očný kontakt musí byť primeraný, nesmie skákať do reči, musí mať 
pripravené odpovede na každú otázku a prejavovať záujem o prácu.  

Zlý personalista vás bude posudzovať na základe svojich predsudkov, svoj úsudok bude 
tvoriť na základe nepodstatných javov a svojej neskúsenosti. S tým neurobíme nič.  

Zamerajme sa radšej konštruktívne a pragmaticky na prípravu na pohovor s 
profesionálnym personalistom.  

• Zistite si, odkedy firma funguje a aká je jej história 
• Prejdite si ešte raz inzerát, na ktorý ste reagovali, vytlačte si ho a vpíšte si ku 

jednotlivým bodom otázky, označte si pre vás dôležité body. Výtlačok si vezmite so 
sebou na pohovor  

• Vybudujte si vlastnú argumentáciu ku každému bodu pracovnej náplne – čo ste už 
robili a ako, čo ešte nie a ako by ste to chceli robiť, čo z inzerovaných činností vás 
zaujíma najviac, čomu presne nerozumiete. 

• Pamätajte si, že si nevyberá len zamestnávateľ, ale aj vy. 

Urobte všetko preto, aby ste boli v deň pohovoru oddýchnutý, oblečte si to, v čom sa 
cítite dobre nalaďte sa podobne pozitívne, ako keby ste išli na prvé rande.  V pracovnom 
pohovore ide presne o to, o čo pri začiatku každého nového vzťahu – spoznať sa a zistiť, 
či sa k sebe hodíme.  

Zdravo sebavedomý človek vie čo chce a prejavuje úctu voči svojim komunikačným 
partnerom. A nechce sa zapáčiť za každú cenu. Predstavte si, ako by ste sa cítili na 
pracovisku, kam vás prijal na základe vyfabrikovanej osobnosti, ktorú ste zahrali na 
pohovore ale nie je vám vlastná. Cítili by ste sa šťastní? Zvládli by ste hrať svoju rolu 
každý deň? Ako dlho?  

Príprava na 
pohovor



2. Uistite sa, že viete, kam idete, správna adresa je základ.  
3. Ak ide o neznámu adresu, radšej vyrazte skôr, aby ste sa vyhli stresu z 

prípadnej dopravnej zápchy. 
4. Uistite sa, že viete, s kým sa idete stretnúť - prinajmenšom meno a pozícia.  
5. Vezmite si do obalu inzerát s poznámkami, svoj životopis, pero a papier na 

písanie vašich poznámok. 
6. Uvoľnite sa. Choďte si večer ľahnúť skôr, urobite si dobré raňajky a oblečte si 

oblečenie, ktoré vám pristane a cítite sa v ňom pohodlne.  
7. Uvoľnite sa. Pozvali vás na pohovor, pretože ich presvedčil váš životopis. Je 

teda reálna šanca, že máte čo ponúknuť. Teraz nastal čas sa zoznámiť a zistiť, 
či ste tí, ktorí sa hľadajú.  

8. Uvoľnite sa. Nehľadáte len vy prácu, ale aj firma človeka, ktorý vie to, čo 
viete vy.  

9. Ostaňte sebavedomý. Robíte dôležité rozhodnutie. Musíte si veriť

Užitočné 
tipy

1. Ak ste odoslali životopis, odpovedajte hovory z neznámych čísel.  
2. Pri zdvihnutí telefónu buďte zdvorilý.  
3. Usmievajte sa. Úsmev počuť.  
4. Ak ste v hlučnom prostredí, ponúknite, že zavoláte naspäť a navrhnite 

alebo opýtajte sa na vyhovujúci čas.  
5. To isté platí, ak ste v práci alebo na inom mieste, kde nemôžete hovoriť 

alebo ak práve šoférujete alebo robíte niečo iné, čo vám znemožňuje plne 
sa sústrediť, platí to isté, čo v bode 4.  

6. Ideálne je dohodnúť si termín pohovoru na čas, kedy budete mať pokoj a 
možnosť písať si poznámky a mať pred sebou inzerát, na ktorý ste 
reagovali. 

7. Svoje SMART otázky si pripravte už pri vytlačení inzerátu. Prvý dojem 
robíte len raz. A inteligentné otázky robia dobrý dojem. 

Telefonický alebo video pohovor



V prvom kole pohovoru sa stretnete s personalistom a jeho súčasťou môže byť aj 
technický test alebo preskúšanie cudzieho jazyka. Prvé kolo môže prebehnúť aj 
telefonicky alebo formou videohovoru.   

Pri pohovoroch na zamestnania, kde nie sú špecifické požiadavky na technické 
zručnosti, je prvé kolo orientované behaviorálne. Otázkami sa zisťuje, ako 
uchádzač jedná v rôznych situáciách a najpoužívanejšou metódou je metóda 
STAR. 

Situation – opíšte situáciu, keď ste riešili XY. 
Task – čo bolo vašim cieľom? 
Action – opíšte aké aktivity ste robili, aby ste cieľ dosiahli. 
Result – opíšte výsledok vášho snaženia v tej situácii. 

Ak sa aj personalista nepýta priamo takto, vy vždy môže svoju odpoveď na otázky 
„opíšte mi vašu súčasnú prácu” zodpovedať podľa STAR štruktúry.  

Bohužiaľ, rokmi sa toho veľa nezmenilo, takže sa pripravte aj na klasickú sériu 
personalistických evergrínov aké sú vaše silné a slabé stránky, kde sa vidíte o päť 
rokov a prečo by si mali vybrať práve vás. 

Líniového manažéra alebo priameho nadriadaného stretnete spravidla 
v druhom kole pohovoru, ktorý už bude orientovaný na technické alebo iné 
odborné detaily. Možno aj vy budete mať otázky, ktoré vám nenapadli po prvom 
kole pohovoru, a teraz je skvelý čas ich položiť. Snažte sa líniového manažéra 
spoznať, zistiť aké sú jeho hodnoty a priority, čo očakáva a čo netoleruje.  

Robte si počas pohovoru poznámky a keď dostanete priestor na otázky, 
vráťte sa k témam, ktoré vám neboli jasné.  

Priebeh 
pohovoru



Jednou zo záverečných otázok býva veľmi neobľúbená otázka na platové 
očakávanie. Nik iný ako vy nevie lepšie, aký príjem požadujete. Buďte 
veľmi otvorený. Bez ohľadu na benefity, trinásty plat a iné bonusy, mali by 
ste mať jasno v tom, aký mesačný príjem chcete mať.  

Plat uvádzame v hrubom mesačne a vo vlastnom záujme uveďte 
čiastku, ktorú skutočne chcete. Nevyplatí sa špekulácia o možnom zvýšení 
o skúšobnej dobe.  

Ideálna odpoveď  môže byť taká, že uvediete plat, ktorý máte  
v súčasnosti a aké navýšenie by ste očakávali. To je stratégia vhodná, ak 
nehľadáte aktívne novú prácu ale firma oslovila vás. Ak hľadáte prácu vy, 
tak odpovedzte tým, že určíte platové rozpätie. Pri tejto verzii môžete 
očakávať, že vám firma ponúkne plat v rozpätí vašej dolnej hranice a 
aritmetického stredu, podľa toho, kto sú vaši konkurenti a ich očakávania 
a podľa toho, ako veľmi vás potrebujú.  

Náplň práce a plat by nemali byť vašimi jedinými kritériami. Ak to 
dovolí čas, opýtajte sa aj na možnosť pozrieť si firmu. Pýtajte sa na 
pracovné nástroje, aký počítač, telefón, softvér atď firma používa. Bude 
tvoriť vašu každodennú realitu.  

Ak má zamestnávateľ o vás záujem, tak zvyčajne nemá problém vás aj 
previesť po priestoroch. Všímajte si aké moderné je zariadenie, čistotu, 
atmosféru a skúste si predstaviť sami seba na pracovisku. Ak ste na 
pohovore na konci pracovnej doby, zaujímavé bude aj vidieť, koľko 
pracovníkov ešte pracuje večer o šiestej – dá sa z toho odvodiť veľa.  

Nepodceňujte detaily a ujasnite si, nielen aký veľký by bol váš budúci 
tím, ale aj aké má firma požiadavky na prácu nadčas, či spolupracuje 
s klientmi alebo kolegami z inej časovej zóny, či budete musieť cestovať, 
kam, ako často a na ako dlho, či poskytuje tréningy a aké, aký je 
spoločenský život zamestnancov firmy. Aj tieto detaily je lepšie vedieť ako 
sa veci majú skôr, než sa rozhodnete.



Poslať personalistovi a/ alebo manažérovi, ktorí vám dali svoju vizitku ďakovný 
e-mail je pekné gesto, hoci v našom regióne nie je veľmi zaužívané. 

Ak intenzívne hľadáte prácu,  tak bez ohľadu na to, ako dobre ste sa na 
pohovore cítili, určite choďte aj na  ďalšie pohovory, na ktoré vás pozvali. 
Buďte však fér a nezabudnite sa zmieniť o tom, že ste aj v inom výberovom 
procese.  

Ak sa vám pošťastí a vyberú vás do dvoch spoločností naraz, tak 
môžu nastať dva scenáre – buď máte nejakú silnú preferenciu alebo nie.  

Ak nie, tak definujte si svoje K.O. kritérium, na základe čoho sa rozhodnete 
a vyžiadajte si ešte jeden, aspoň telefonický, rozhovor s budúcim manažérom, 
v ktorom si pre vás zásadný bod preberiete.   

Keďže s najväčšou pravdepodobnosťou takéto telefonáty budete absolvovať 
dva, u obidvoch strán si vyžiadajte relevantný čas na rozmyslenie. Pri 
racionálnom zvažovaní „pre a proti“, neváhajte počúvať aj svoju intuíciu. 

Po pohovore



Praktická 
príprava

Najčastejšie otázky personalistov



Čo považujete za svoj najväčší 
doterajší úspech?  

Ako si predstavujete svoju idálnu 
prácu? 

Ako by ste opísali ideálneho manažéra?  
Ako riešite konflikty? 
Čo vás motivuje v práci? 

Aké sú vaše slabé stránky? 
Aké sú vaše silné stránky? 
Kde sa vidíte o 5 rokov?  

Prečo by sme si mali vybrať práve vás? 

Neviem vám poradiť, ako sa týmto otázkam vyhnúť, ak natrafíte 
na personalistu, pre ktorého sú povinnou jazdou. Ale viem vám 

poradiť, ako sa na ne pripraviť a odpovedať tak, aby bol 
personalista spokojný a vaša integrita zachovaná.  



• Ako by ste opísali ideálneho kandidáta na túto pozíciu? 
• Je to nová pozícia alebo náhrada za niekoho? 
• Prečo odišiel posledný človek, ktorý zastával túto pozíciu? 
• Aká je organizačná štruktúra v podniku/ tíme?  
• Aký veľký je tím, v ktorom budem pracovať?  
• Čo je dôležité pre človeka na tejto pozícii, aby bol úspešný?  
• Je v spoločnosti nejaký zaškoľovací program pre nových zamestnancov?  
• Aké by boli moje úlohy a ciele na prvé tri mesiace?  
• Čo očakávate odomňa počas prvých troch mesiacov?  
• Ako bude meraný môj výkon?  
• V prípade, že budem úspešný na tejto pozícii, aké sú možnosti ďalšieho 

rastu?  
• Ako by ste opísai firemnú kultúru a celkovo atmosféru?  
• Aké možnosti pre rozvoj a vzdelávanie sú pre zamestnancov k dispozícii?  
• Aké sú plány spoločnosti do budúcnosti?  
• Kedy potrebujete alebo plánujete túto pozíciu mať obsadenú?  
• Aké by boli ďalšie pohovory v prípade, že uspejem v tomto kole?  
• Kedy môžem očakávať vyjadrenie od vás?

Keď dostanete priestor na 
otázky, tak sa opýtajte: 



O autorke
V rokoch 2002 - 2014 som pracovala v 
medzinárodných spoločnostiach a venovala som sa 
výberu zamestnancov. Do roku 2014 Ako lektorka 
a mentor pomáham ľuďom dosahovať ich ciele.  

Táto kniha vznikla na základe mojich skúseností z 
praxe, ktorú som získala ako konzultant, 
personalistka a manažérka, ako aj na základe práce 
s nezamestnanými z rôznych skupín, či už to boli 
absolventi VŠ, dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia, 
ktorí ma oslovili, keď hľadali nové uplatnenie.

Kniha nie je viazaná na odbor, v ktorom čitateľ pracuje, pretože pri písaní som 
čerpala z veľkej škály odvetví, od výroby cez bankový segment, obchod, IT a iné. 

Témy, ktorým sa táto kniha venuje, sú spracované ako praktický návod pre 
okamžité použitie. Okrem praktických odborných návodov a cvičení nájdete v 
knihe aj seba-koučovacie cvičenia, cvičenia rozvíjajúce predstavivosť, alebo také, 
ktoré vám pomôžu pri osobnom rozvoji. 

Život je pestrý a vždy môže nastať situácia, ktorá akúkoľvek teóriu spochybní. 
Verím však, že informácie a návody v tejto knihe, ktoré už sú overené praxou a 
mnohým klientom priniesli reálne pozitívne výsledky, budú pre vás užitočné.   

Verím, že kniha vás inšpiruje, obohatí o nové vedomosti a pomôže aj vám 
dosiahnúť vaše ciele. 



Referencie
Robím pre prepravnú spoločnosť, polovičný úväzok, firma sme – ja ako office managerka v 
Bratislave, šéf  v Luxembursku a 4 kamionisti kade tade – väčšinou v krajinách Beneluxu. Takže 
tak :-) Mam tam slobodu, autonómiu,  malú výplatu :-), ale ako balíček je to dobre, všetci sú 
spokojní okolo mňa, so šéfom sa mi dobre komunikuje, vrátilo ma to k francúzštine. Po open 
space si veeeľmi užívam malý milý kanclík ktorý mam pre seba.  Maťa, ďakujem za stretnutie s 
tebou, tvoj záujem a tvoju pomoc pri hľadaní roboty. 
Jana, Office Manager 

Ahoj Martina. Ako som včera spomínal, mal som dnes pohovor. Bolo to úplne iné ako predtým. 
Vôbec som nebol nervózny a veľmi príjemne som sa cítil – a podľa mňa aj celkom dobre som 
dopadol. Už viem, čo všetko som sa od Teba naučil a vďaka tomu určite zvládnem aj ostatné 
ďalšie pohovory v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za všetko. 
Tibor, SW engineer 

Z môjho nového životopisu som nadšený. Odviedli ste naozaj výbornú prácu. 
Miroslav, IT developer 

Školenia s Vami boli veľmi prínosné. Najviac si z nich odnášam: ako sa správať na pohovore, ako 
písať CV, spôsob myslenia personalistu. Pre mňa je dobré pamätať na to, že výberový pracovník 
je tiež len človek a každý CV si pozerá v priemere 6 sekúnd, nedávať do CV nerelevantné 
infomrácie ku pozícii. Veľmi prínosné boli tiež tréningy pohovorov: správať sa prirodzene, 
aktívne komunikovať, klásť kontrolné otázky, neodpovedať ako na skúške, nehovoriť moc do 
detail, ako odpovedať na “hlúpe otázky, sledovať prejavy perosnalistu, mať pripravené otázky. 
Mikuláš, SW tester 

Dobrý deň, chcem Vám poďakovať a oznámiť veľkú radosť. Dnes mi volali zo spoločnosti, kde 
som bol na tom pohovore a od utorku nastupujem do práce. 
Ľuboš, SW Tester 

O LinkedIn ako sieti profesionálov som pred seminárom vedel a dokonca aj “používal”. Martina 
mi na seminári z môjho podvedomia vyťahala moje tušenia, ako by používanie LinkedIn malo 
vyzerať a samozrejme k tomu dala veľa dobrých rád a podrobných návodov. 
Vlado, L Konzultant 

Spolupráca s Martinou predstavovala veľký prínos pre môj pracovný život. Charakteristické pre 
Martinu je spájanie profesionálneho a osobnostného rozmeru, čo sa prejavuje v tom, že žije 
svojou prácou. Celkovo by som ju mohol označiť ako empatického človeka, ktorý je navyše 
ochotný počúvať a otvorene diskutovať, pričom dokáže vniesť relevantný a zároveň odborný 
pohľad na rôzne aspekty pracovného života.  
L. J., Business Development Officer 
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Vypracovanie životopisu a LinkedIn profilu (aj v angličitne) 
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