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Som absolvent -  a čo ďalej? 

 

 Niekoľko mesiacov Vás, milí štvrtáci, delí od faktu, že 

získate nový status vo svojom živote. Z bežných študentov sa 

stanú absolventi.  

Ako a kde ďalej pokračovať ako absolvent strednej odbornej 

školy? Odpoveď aj na takúto otázku Vám snáď pomôže nájsť 

brožúrka, ktorú práve držíte v rukách. 

Našou ambíciou je ponúknuť Vám informácie o rôznych 

spôsoboch hľadania a nájdenia Vami vysnívaného zamestnania 

či vysokej školy. 

V ďalšej časti brožúrky nájdete návody, ako správne napísať 

životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, či motivačný list. 

Želáme Vám príjemné a zmysluplné čítanie! 
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Čo by ste mali vedieť než sa 

rozhodnete ďalej študovať 
 

Kde môžete získať potrebné informácie o vysokých školách: 

V médiách, na webe, v škole, na veľtrhu pomaturitného 

vzdelávania, od priateľov, od rodičov. 

Ak chcete študovať na Slovensku, kliknite na tieto odkazy: 

www.siv.sk          

www.portalvs.sk 

www.vysokeskoly.sk 

www.nemajnasalame.sk 

  

http://www.siv.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.vysokeskoly.sk/
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V Českej republike: 

www.scio.sk 

www.vysokeskoly.cz 

V zahraničí: 

www.univerzity.eu 

www.jobs.sk 

 

 

Ako finančne zvládnuť štúdium v zahraničí? 

Pomôžu prospechové, sociálne štipendiá, granty či pôžičkové 

fondy. Viac informácií nájdete aj na: 

www.nadaceprorozvovzdelani.cz 

www.saia.sk 

www.socialnestipendia.sk 

  

http://www.scio.sk/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.univerzity.eu/
http://www.jobs.sk/
http://www.nadaceprorozvovzdelani.cz/
http://www.saia.sk/
http://www.socialnestipendia.sk/
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Ako si vybrať vysokú školu 
 

Prečo ísť ďalej študovať? 

Každá firma očakáva od svojich zamestnancov profesionálny, 

vysoko odborný prístup. Nejde len o predlžovanie mladosti, 

odbornosť je cesta úspechu. 

Ktorým smerom sa vybrať? Ako na to? 

Zostavte si zoznam niekoľkých škôl a programov, ktoré 

prichádzajú vo Vašom prípade do úvahy. Podajte si prihlášku na 

viac vysokých škôl, výrazne tak zvýšite šancu Vášho prijatia. 

Rozhodnutie Vám uľahčia informácie o profesii, o ktorú máte 

záujem, informácie o tom, aké vzdelanie je potrebné na výkon 

jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch Slovenska 

také vzdelanie poskytujú. 

Poradenstvo o plánovaní budúcej kariéry nájdete aj na 

www.istp.sk 

  

http://www.istp.sk/
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Ešte niečo pre budúcich 

vysokoškolákov 
 

Vzdelanie je len jedna stránka Vášho budúceho kariérneho 

postupu. Každého zamestnávateľa zaujíma aj Vaša prax,  ktorú  

môžete absolvovať aj navyše svojich študijných povinností 

v rámci brigád. Iniciatívnosť, flexibilita, kreativita, kritické 

myslenie, či všeobecný prehľad, zvedavosť, samostatnosť, 

operatívnosť riešení... 

Tieto a iné bonusy k svojej budúcej kariére získate postupne, 

najlepším učiteľom pre Vás bude chuť, snaha, každodenná 

realita. 

Niečo však každý 

zamestnávateľ 

vyžaduje akosi 

automaticky: IT 

znalosti a jazykové 

znalosti. 

Ako ste s týmito znalosťami Vy? 
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Kde a ako máte hľadať zamestnanie? 
 

Ponúkame Vám niekoľko tipov, kde môžete získať dôležité 

informácie o možnostiach zamestnať sa: 

Internet, ktorý ponúka množstvo portálov s aktuálnou ponukou 

voľných pracovných miest doma a v zahraničí, napríklad: 

 

 

www.eures.sk 

www.profesia.sk 

www.jobpilot.sk 

www.mojapraca.sk 

www.kariera.sk 

 

 

  

http://www.eures.sk/
http://www.profesia.sk/
http://www.jobpilot.sk/
http://www.mojapraca.sk/
http://www.kariera.sk/
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Inzeráty zverejňované v tlači, v celoslovenských denníkoch, 

v regionálnych novinách, v odborných časopisoch či 

v príležitost-

ných 

builltenoch 

nájdete veľa 

užitočných 

informácií. 

 

Personálne agentúry zverejňujú požiadavky zamestnávateľov 

na konkrétne pracovné pozície, vyberajú vhodných 

uchádzačov. 

 

Kontaktovanie priateľov, známych, bývalých spolužiakov, Vám 

pomôže získať prehľad o vhodných pracovných miestach 

z prostredia, kde sami pracujú. 

 

Priame oslovenie firiem, o ktorých viete, že ponúkajú voľné 

pracovné miesta.  
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Ako sa máte uchádzať o pracovné 

miesto?  
 

Ak Vás zaujme ponuka na pracovné miesto, je dobré 

vedieť reagovať zaslaním týchto základných dokumentov: 

sprievodného listu, motivačného listu a životopisu. 

Nikdy neposielajte svoj životopis bez sprievodného listu.  

Sprievodný list je jednoduchý list, ktorým budúcemu 

zamestnávateľovi oznámite o akú pracovnú pozíciu máte 

záujem, prípadne odkiaľ ste sa o pracovnej ponuke dozvedeli, 

ako aj to, že zároveň posielate životopis a ďalšie požadované 

dokumenty. 

 

Motivačný list je obsahovo obšírnejší, mal by obsahovať 

dôvody, prečo ste sa rozhodli uchádzať o danú pracovnú 

pozíciu, už tu môžete firmu presvedčiť, že ste to práve Vy, koho 

by mali zamestnať: 
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 vyzdvihnite svoje schopnosti, zručnosti, skúsenosti, 

osobnostné vlastnosti, ktorými sa líšite od ostatných 

uchádzačov, 

 buďte presvedčivý, výstižný, píšte bez pravopisných 

chýb, 

 uveďte presne, kedy by ste mohli do práce nastúpiť, 

 nájdite rozumné argumenty, ktorými firmu presvedčíte, 

že Vy budete pre firmu prínosom. 
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Čo má byť uvedené 

v štruktúrovanom životopise 

absolventa? 
 

Osobné údaje 

 Meno a priezvisko 

 Adresa – môžete uviesť adresu trvalého alebo 

prechodného bydliska, uveďte tú, na ktorú chcete 

dostať korešpondenciu  ( pozvanie na pohovor, 

vyrozumenie o prijatí...) 

 Telefón – pevná linka, mobilný telefón, číslo, na ktorom 

budete zastihnuteľný 

 e-mailová adresa 

 Dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť či stav 

nie sú povinné údaje 

Vzdelanie 

 Začnite posledným najvyšším dosiahnutým vzdelaním 

 Od kedy do kedy ste študovali, názov a sídlo školy, kde 

ste študovali, odbor a spôsob ukončenia školy(výučný 

list, maturitná skúška, štátna skúška,) 

 Ak ste práve začali študovať na vysokej škole, túto 

skutočnosť môžete uviesť 
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 Základnú školu neuvádzajte, jej absolvovanie sa 

považuje za samozrejmé. 

Pracovné skúsenosti 

 Opäť začínate od konca: od kedy do kedy trvalo 

posledné zamestnanie, názov a sídlo zamestnávateľa, 

názov pozície, náplň práce 

 Počíta sa aj absolventská prax, ktorú absolvent 

vykonáva na základe dohody s úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

 Uveďte všetky brigády, vypíšte aké úlohy ste plnili, na 

akých činnostiach ste sa podieľali. 

Ďalšie vzdelávanie 

 Ak ste popri štúdiu absolvovali rôzne kurzy, uveďte ich 

názvy a doklad (certifikát, osvedčenie) o ich ukončení 

 Opäť uvádzate od kedy do kedy trvalo vzdelávanie, 

názov, sídlo poskytovateľa vzdelávania, miesto kde sa 

vzdelávanie organizovalo. 

 /snažte sa vyhnúť Vašim slabostiam, ktoré by mohli oslabiť 

Vašu šancu uspieť, zdôraznite, že pracujete na svojich 

slabostiach, chcete sa posunúť dopredu/ 
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Jazykové schopnosti 

 Uveďte aký jazyk ovládate a na akej úrovni, použite 

európsku terminológiu: začiatočník-A1/2,pokročilý 

B1/2,štátna skúška/tlmočnícka úroveň –C1/2 

 V prípade, že sa uchádzate o prácu v inej krajine, uveďte 

aj materinský jazyk. 

Osobitné schopnosti 

 Vodičský preukaz, uveďte skupinu 

 Znalosť PC – uveďte všetky PC programy, ktoré ovládate 

i s príslušnou úrovňou ( základná úroveň, užívateľská 

úroveň, administrátorská úroveň). 

Záujmy 

 Nemusíte záujmy nevyhnutne zahŕňať do životopisu, je 

však dobré, ak zamestnávateľ vie či ste introvert alebo 

extrovert. 

Miesto, dátum, podpis 

 Dátum životopisu by mal byť vždy aktuálny 

 Podpisom potvrdzujete, že údaje sú pravdivé. 

  



-14- 
 

Pri písaní životopisu sa snažte spomenúť si na všetky 

skúsenosti, ktoré ste získali počas štúdia. 

Práve tie Vás môžu odlíšiť od iných uchádzačov o miesto . 

Nepodceňujte každú informáciu, pretože každá z nich môže 

Vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi niečo napovedať. 

Napríklad, ak ste ako brigádnik triedili korešpondenciu, 

napovedá to, že je na Vás spoľahnutie, resp., že máte 

administratívne zručnosti. 
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Ako sa pripraviť na pracovný 

pohovor? 
 

Na pohovore by ste mali presvedčiť, že Vy ste ten pravý/pravá. 

Iba vzdelanie a titul Vám nepomôžu zamestnať sa! 

 

Na prvé stretnutie s personalistom alebo zamestnávateľom sa 

môžete dopredu pripraviť. 

Aké otázky môžete napríklad očakávať? 

 Čo viete o našej firme? 

/vopred si zistite základné informácie o firme, v ktorej 

sa uchádzate o pracovné miesto/ 

 Povedzte nám niečo o sebe. Aké sú Vaše silné stránky? 

/vopred sa zamyslite nad Vašimi vlastnosťami, vyberte tie, 

ktoré zodpovedajú náplni práce, o ktorú sa uchádzate, buďte 

prirodzení, suverénni, ale nepreháňajte/ 

 Čo považujete za svoju slabú stránku? 

/snažte sa vyhnúť Vašim slabostiam, ktoré by mohli oslabiť 

Vašu šancu uspieť, zdôraznite, že pracujete na svojich 

slabostiach, chcete sa posunúť dopredu/ 

  



-16- 
 

 Prečo si myslíte, že ste ideálny kandidát na túto prácu? 

/opäť by ste mali poznať základné informácie o firme, 

sformulujte si dopredu svoju motiváciu, pôsobte 

presvedčivo/ 

 Aký druh pracovnej činnosti by ste nechceli robiť? 

/odpovedajte diplomaticky, snažte sa menovať činnosti, 

ktoré nesúvisia s pracovnou pozíciou , o ktorú sa uchádzate/ 

 Kde sa vidíte vo vašom profesionálnom živote za 

niekoľko rokov? 

/predovšetkým by ste mali vyjadriť želanie zostať pri jednom 

zamestnávateľovi aj dlhšiu dobu, nemenujte pozície, ktoré by 

mohli vyznieť nerealisticky -za 5 rokov budem riaditeľom 

Vašej firmy / 

 Prečo by sme sa mali rozhodnúť práve pre Vás? 

/ide o najčastejšiu otázku na pohovoroch, dopredu sa  

pripravte podľa pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate, 

presvedčte, že len Vy ste prínosom pre firmu/  

 

Venujte príprave na pohovor maximálnu pozornosť 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

???????????????????????????????????????????????????????????? 
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Poznajte svoje silné a slabé stránky! 

Personalista Vás nesmie zaskočiť, svet patrí pripraveným! 

Na plány do budúcnosti sa budú pýtať hlavne, ak nemáte ešte 

žiadnu prax. 

Ak máte pracovné skúsenosti, očakávajte otázky typu: ako ste 

vychádzali s kolegami, prečo ste odišli z predchádzajúceho 

zamestnania. 

Nikdy nenadávajte na bývalého šéfa, nesťažujte sa na bývalých 

kolegov alebo organizáciu práce! 
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Aj Vy sa môžete pýtať! 
 

Pohovor nie je výsluch, je to rozhovor. Máte právo pýtať sa. Tým 

prejavíte záujem, zamestnávateľ nadobudne dojem, že naozaj máte 

o prácu záujem. Mali by ste sa pýtať kam firma smeruje, aké sú jej 

plány do budúcnosti, aká je pracovná doba, dátum nástupu, 

predpokladané odmeňovanie. 

Ak ste postúpili do ďalšieho kola výberového konania, ak máte viac 

informácií o tom, čo sa od Vás očakáva, môžete položiť otázku 

o plate. Vopred si pripravte mini prieskum, aby ste vedeli, koľko si 

môžete pýtať. 

Na pohovore sa dozviete dátum ukončenia výberového konania, mali 

by ste počkať do tohto termínu a ak sa nedozviete výsledok 

pohovoru, môžete sa ozvať a opýtať sa na výsledok. 
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VZOR 1 – štruktúrovaný životopis 
 

 Ján Novák 

 

Osobné informácie   

  
 

 Pohlavie    Muž   

 Meno a priezvisko:  Ján Novák  

 Dátum narodenia:  23. 2. 1987  

 Rodinný stav:  slobodný 

 Národnosť:   slovenská 

 

Kontaktné údaje 

 

 Adresa:     Ďumbierska č. 28 

974 01 Banská Bystrica 

 Telefónne číslo:  (+421) 911 876 765 

 Email:   info@moj-zivotopis.sk 

 Webová stránka:  www.moj-zivotopis.sk 

  

Dosiahnuté vzdelanie 
 

 2003-2007 -  Gymnázium AS Banská Bystrica – stredná škola 

Odbor/zameranie:  všeobecné gymnázium 

 2007-2012 -  Univerzita Karlova – vysoká škola 

Odbor/zameranie:  Právnická fakulta - trestné právo 
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Jazykové znalosti 
 

 Anglický jazyk – čítanie, písanie, ústny prejav 

Dosiahnutá úroveň: mierne pokročilý  

 Nemecký jazyk – čítanie, písanie, ústny prejav 

Dosiahnutá úroveň: mierne pokročilý 

 Francúzsky jazyk – čítanie, písanie 

Dosiahnutá úroveň: začiatočník  

 

Pracovné skúsenosti 
 

 1/2009 – 12/2010 -  Železnice SR – Pozícia: Strojvodca 

Popis:  Jazdil som trať Bratislava – Žilina. Z pozície som dobrovoľne 

odišiel z rodinných dôvodov 

1/2010 – 12/2011 – SAD Zvolen – Pozícia: Dispečer 

Popis: Práca dispečera splnila moje očakávania. V kalendárnom roku 

2010 som bol dvakrát vyhodnotený ako zamestnanec mesiaca. 

1/2011 – 12/2011 -  Polícia SR – Pozícia: Referent 

Popis: Moja aktuálna pracovná pozícia má administratívny charakter. 

V budúcnosti by som sa chcel orientovať viac na prácu s dopravou.  
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Vodičský preukaz 
 

Vlastním vodičský preukaz: skupiny  B, C1 
 

Skúsenosti a znalosti 
 

Microsoft Office, Open Office, OS Windows, PC grafika,  

starostlivý, pracovitý, svedomitý, samostatný, zodpovedný, flexibilný,  

prispôsobivý 
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VZOR 2 – motivačný list 
 

Ing. Lenka Brčkavá, Mlynská dolina 25, 845 45 Bratislava 

ITC Comp, a.s. 
Ing. Pavel Malý 
Prešporská 154 
842 31 Bratislava 

Bratislava, 13. marca 2015 
 
Vážený pán Malý, 

na základe ponuky uverejnenej na pracovnom portáli 

www.profesia.sk sa uchádzam o pozíciu marketingového špecialistu / 

konzultanta. Vaša spoločnosť ma veľmi oslovila prostredníctvom 

zaujímavej interaktívnej kampane k Vášmu najnovšiemu 

softvérovému produktu. ITC Comp, a.s., vnímam ako modernú 

spoločnosť s originálnym prístupom k promovaniu informačných 

technológií. IT považujem za rýchlo rastúce odvetvie a nerobí mi 

problém orientovať sa v nových trendoch a technológiách. Vo 

voľnom čase ma baví študovať novinky z oblasti IT, aj preto by som 

chcela svoje marketingové skúsenosti preniesť do tohto sektoru ako 

súčasť Vášho tímu.  

Mám za sebou trojročnú prax na pozícii marketingového špecialistu 

spoločnosti pôsobiacej v online prostredí, a teda bohaté skúsenosti s 

tvorbou online i offline marketingových kampaní. Nadriadený v 

predchádzajúcej spoločnosti oceňoval najmä moje komunikačné  
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schopnosti, a to vo vzťahu s verejnosťou, partnermi i s reklamnými 

agentúrami. Organizácia marketingových eventov si vyžadovala 

flexibilnosť a správny timemanagement pri stretnutiach s partnermi. 

Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť 

meniacim sa okolnostiam. 

Plynule hovorím po anglicky, dokážem viesť obchodné rokovania a 
dohovorím sa po nemecky. Ovládam strojopis, na úrovni používateľa 
pracujem s programami MS Office, Unix/Linux, som začiatočník v 
používaní C#, Java, HTML a CSS. Webový softvér WordPress zvládam 
na pokročilej úrovni ako administrátor. Bavia ma výzvy, považujem sa 
za empatickú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom 
v práci, ale aj v súkromí. Verím, že moje skúsenosti a osobnostné 
charakteristiky zo mňa robia vhodnú kandidátku na ponúkanú 
pracovnú pozíciu.  

Ak Vás moja žiadosť o zamestnanie oslovila, ďalšie informácie veľmi 
rada doplním pri osobnom stretnutí.  

S pozdravom 

  

Lenka Brčkavá 
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