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Táto aktivita sa uskutočňuje v rámci projektu Your career is waiting – get ready!, ktorý je spolufinancovaný 

cez program ERASMUS+. 
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1 Čo urobiť ako prvé po skončení školy + typy pracovných pomerov 

Video na doma: https://www.youtube.com/watch?v=RhUMWKi19ng&t=152s 

Čítanie na doma: https://www.upsvr.gov.sk/obcan/som-absolvent-skoly-co-
dalej.html?page_id=13136 

https://www.vszp.sk/novinky/ak-koncis-strednu-alebo-vysoku-skolu-nezabudni.html  

https://www.socpoist.sk/aktuality-povinnosti-absolventov-strednych-a-vysokych-skol-voci-
socialnej-poistovni/48411s61654c   

 

Rozdeľte seminár do 2 diskusných blokov, pretože táto téma je značne teoretická a preto sa 
študenti najlepšie naučia obsah pomocou moderovanej diskusie s ich aktívnym zapojením. 
Môžete spomenúť, že niečo podobné ich môže čakať na assessment centre pri pohovoroch. Na 
začiatku sa spýtajte všetkých študentov, aké majú pracovné skúsenosti – či mali nejakú brigádu 
počas školy a prečo si myslia, že je to dôležité? 

BLOK 1: Moderovaná diskusia so základnými otázkami ohľadom prvých krokov po ukončení 
štúdia: 

Kedy som vlastne ukončil štúdium a je to vôbec podstatné? Čo sa stane, keď sa po ukončení 
školy rozhodnem evidovať sa na úrade práce? 

Musím sa registrovať na úrade práce, keď som školu skončil? 

 

Aké doklady mám úradu práce predložiť, keď chcem byť zaradený do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie? 

Keď sa zaevidujem na úrade práce, dostanem nejaké peniaze alebo dávku? Mám aj ja nejaké 
povinnosti voči úradu práce? 

Čo mi úrad práce vie poskytnúť, keď som sa registroval do evidencie uchádzačov o 
zamestnanie? 

Koho mám ako prvého kontaktovať v prípade, že som nezamestnaný a nechcem sa evidovať na 
úrade práce? 

Koľko musím ako samoplatiteľ platiť mesačne zdravotnej poisťovni? 

Mám ako dobrovoľne nezamestnaný nejaké povinnosti voči svojej zdravotnej poisťovni? 
 
BLOK 2: Moderovaná diskusia so základnými otázkami ohľadom druhov pracovných pomerov 

V krátkosti predstavte nasledovné druhy pracovných pomerov s ich výhodami a nevýhodami a 
nechajte študentov hovoriť o ich pracovných skúsenostiach, o tom, aký druh pracovného pomeru 
vlastne mali a čo to pre nich znamenalo, čo sa týka daní a odvodov: 
 
Dohoda o pracovnej činnosti + Dohoda o vykonaní práce  
Dohoda o brigádnickej práci študentov 
Príkazná zmluva + Zmluve o dielo 

Trvalý pracovný pomer (pracovná zmluva na plný alebo čiastočný pracovný úväzok) 
Živnosť/vlastná firma 
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3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Po ukončení stredoškolského štúdia prestávate byť podľa zákona nezaopatrenou 
osobou (za predpokladu, že nepokračujete v štúdiu na VŠ). Do ktorého dňa za vás 
štát hradí povinné zdravotné poistenie? Je evidovanie na úrade práce pre vás ako 
absolventa strednej školy zákonnou povinnosťou? 

 Ak hneď po absolvovaní strednej školy nezískate prácu, príp. nezačnete podnikať, 
evidovať na úrade práce sa vám oplatí aj z finančného hľadiska. Prečo? 

 Aká povinnosť vám vznikne v prípade, že sa rozhodnete ostať dobrovoľne 
nezamestnaný a na úrade práce sa neevidujete? 

 
 

2 Hľadanie zamestnania 

Video na doma: https://www.youtube.com/watch?v=s0O03V0kEpc 

Čítanie na doma (orientačné): https://www.mosr.sk/data/files/532.pdf 
 

Začnite seminár reflexiou videa a článku. Na úvod ukážte študentom iba niekoľko čísiel (3, 7, 10, 
38, 40, 47, 67) a moderujte diskusiu o tom, čo tieto čísla môžu znamenať v súvislosti s hľadaním 
zamestnania, pohovormi a uchádzačmi o prácu. Ukončite cvičenie tým, že študentom všetky 
čísla vysvetlíte: 

 
 

Téma hľadania zamestnania je takisto značne teoretická, preto využite skúsenosti študentov s 
pracovným plánovaním, pohovormi či brigádou z minulého leta. Niektorí študenti už možno majú 
nejakú pracovnú skúsenosť. Moderujte diskusiu o postupnosti krokov potrebných na pracovné 
plánovanie s týmito bodmi: 

 Zastavte sa a naplánujte svoje kroky. Nastavte si vlastné očakávania od práce a od 
samého seba 

 Urobte rozhodnutie 

 Ak už máte nejaké pracovné skúsenosti, môžete si vytvoriť profil na sociálnych sieťach 
– osobitne na Linked-In 

 Vytvorte si reálnu sieť „správnych“ ľudí 

 Urobte si časový plán 

 Sledujte kľúčové webové stránky, ale nestaňte sa spammerom 

 Buďte viditeľný a zdravo skeptický 

 Navštívte stránky personálnych agentúr 

 Navštevujte veľtrhy práce 

 V dobrom slova zmysle buďte „drzí“ a čítajte všetky podmienky 
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3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Databázy s ponukami voľných pracovných miest na webstránkach, ako sú napr. 
profesia.sk, určite poznáte. Akým spôsobom najľahšie zabezpečiť, aby vám neunikla 
žiadna nová pracovná ponuka, ktorá sa na nich objaví? 

 V súčasnosti je čoraz bežnejšie získať prácu prostredníctvom personálnej agentúry. 
Čo je jej špecifikom v porovnaní s pracovným pomerom uzavretým priamo so 

 zamestnávateľom, pre ktorého pracujete? 
 Časy, keď človek pracoval v jednom zamestnaní od skončenia vysokej školy až po  

dôchodok, sú dávno preč. K vášmu prvému zamestnaniu preto pristupujte 
pragmaticky. Aké by malo byť, podľa vášho názoru, aby bolo dobrým štartom pre 
Vašu budúcu kariéru? 
 
 

3 Životopis 

Video na doma: https://www.youtube.com/watch?v=tBbivnZKUWQ 
 

Čítanie na doma: https://www.grafton.sk/pre-uchadzacov/karierna-zona/zivotopis-a-motivacny-
list/ako-napisat-strukturovany-zivotopis 
 

Začnite hodinu reflexiou krátkeho videa a pár „všetečnými“ otázkami, ktoré by mali rozprúdiť 
diskusiu medzi študentmi: Koľkí z Vás majú napísané CV 
v inom ako slovenskom jazyku? Koľkí z Vás si ho otvoria 
aspoň raz za mesiac a aktualizujú? Koľko strán má Vaše 
CV a obsahuje aj fotografiu? Využívate formát Europass 
alebo svoj kreatívny model? 

Vopred poproste študentov, aby si priniesli svoje CV na 
nasledujúcu hodinu. Cieľom tejto hodiny je vylepšiť 
úroveň existujúcich študentských CV a ukázať 
študentom, že CV sa dá písať aj kreatívne a jednoducho 
– nie je to literatúra, ale faktografické ID človeka. 

Zdôraznite, že personalista číta v priemere jedno CV neuveriteľných 7 sekúnd – položte 
študentom otázku, či si myslia, že je dôležitejší obsah alebo forma životopisu? Spýtajte sa 
každého študenta, aký je cieľ písania životopisu, prečo to robí? Spíšte odpovede na tabuľu 
(flipchart) a na konci hodiny sa k odpovediam vráťte v rámci diskusie ku kľúčovým otázkam na 
záver. 

Pripomeňte, že životopis nepíšu pre seba! Treba sa vžiť do kože zamestnávateľa a zamyslieť sa 
nad tým, čo sa od uchádzača očakáva. Životopis je potrebné prispôsobiť danej spoločnosti 
a konkrétnej pracovnej pozícii. Potenciálnemu zamestnávateľovi treba predostrieť relevantný, 
stručný, štruktúrovaný a bezchybný životopis. Životopis sa píše pre niekoho, kto uchádzača 
vôbec nepozná. Je dôležité pamätať na to, že druhá osoba uchádzača nepozná a preto vyberať 
informácie vhodným spôsobom. 

Krok po kroku si prejdite veci, ktoré do CV patria a ktorým by sme sa mali radšej vyhnúť pri 
písaní.  
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Prejdite si so študentmi nižšie uvedené výroky, pričom každý študent si zapisuje, či súhlasí, že 
daný výrok patrí do CV alebo motivačného listu, alebo nepatrí, resp. by ho preformuloval. 
Diskutujte so študentmi o ich názoroch. Odporúčané odpovede sú uvedené tučným písmom, 
v závislosti od pozície môžu byť vo viacerých prípadoch obe odpovede správne: 

 
 

 

 
 
Predstavte študentom užitočné tipy pri písaní životopisu: 

 Upriamte pozornosť na detaily – je veľmi pravdepodobné, že počas pohovoru budete 
diskutovať najmä o vašom životopise. Mali by ste preto vedieť, čo ste doň napísali, 
ale neučte sa ho naspamäť. Ak ste si v životopise vymýšľali, zamestnávateľ na to 
skôr či neskôr príde – nerobte to! 

 Jeden nikdy nestačí – každá spoločnosť je iná a hľadá rôznych pracovníkov s 
konkrétnymi zručnosťami. Upravte si svoj životopis vzhľadom na pozíciu, o ktorú sa 
uchádzate. Ubezpečte sa, že korešponduje so všetkými podrobnosťami uvedenými v 
inzeráte. 

 Aktualizujte si svoje CV – nikdy neviete, s akou pracovnou príležitosťou sa stretnete. 
Buďte pripravený a majte vždy aktuálny životopis, aby vás nepredbehol iný kandidát. 

 

 1. Som najlepší zo všetkých ÁNO/NIE 

2. Som efektívny pracovník ÁNO/NIE 

3. Som plný nápadov ÁNO/NIE 

4. Premýšľam ináč ako ostatní ÁNO/NIE 

5. Som vhodný kandidát pre vašu 
firmu 

ÁNO/NIE 

6. Som schopný byť vodcovskou 
osobnosťou 

ÁNO/NIE 

7. Som ochotný ÁNO/NIE 

8. Som pracovitý ÁNO/NIE 

9. Som strategický mysliteľ ÁNO/NIE 

10. Som detailista ÁNO/NIE 

11. Mám skúsenosti z praxe ÁNO/NIE 

12. Som schopný vyjednávať ÁNO/NIE 

13. Som schopný dokazovať dobré 
výsledky 

ÁNO/NIE 

14. Som aktívny ÁNO/NIE 

15. Som schopný vykazovať zisk ÁNO/NIE 
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 Svoje charakteristiky ilustrujte na konkrétnych príkladoch z praxe. Snažte sa vyhýbať 
všeobecným frázam, ktoré do životopisu píše takmer každý a radšej svoje silné stránky 
ilustrujte na praktických príkladoch. 

 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Ak ste absolvent bez hlbších pracovných skúseností, v životopise sa musíte sústrediť 
najmä na časť venovanú vzdelaniu. Čo do nej určite patrí? 

 Vraví sa, že obal predáva. Snaha „predať sa“ má však tak ako inde aj v životopise isté 
hranice, za ktoré by ste ísť nemali. Čomu treba pri písaní životopisu najviac odolať? 

 Váš perfektný životopis je práve dopísaný a vy ste presvedčený, že ste pri ňom na nič 
podstatné nezabudli. Čo sa aj v takomto prípade oplatí skontrolovať ešte raz? 

 
Na záver hodiny ukážte študentom niekoľko veľmi zaujímavých a kreatívnych vzorov životopisu, 
ktoré nájdete na internete. 
 

 

4 Motivačný list 

Video na doma: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=JSrLjkPMjKo 
 

Čítanie na doma: https://www.grafton.sk/pre-uchadzacov/karierna-zona/zivotopis-a-motivacny-
list/ako-napisat-motivacny-slash-sprievodny-list 
 

Začnite hodinu reflexiou krátkeho videa a pár „všetečnými“ otázkami, ktoré by mali rozprúdiť 
diskusiu medzi študentmi: Kto má skúsenosť s písaním motivačného listu (ML) na konkrétnu 
pracovnú pozíciu? Čo je pre vás jednoduchšie zostaviť – CV či ML? Čo je pre Vás najväčšia 
výzva pri písaní ML? 

Zdôraznite študentom, že v ML zamestnávateľovi opisujú, čo ich motivovalo k tomu, že chcú 
pracovať na ponúkanom mieste a chcú ho presvedčiť, že sú to práve oni, koho má zamestnať. 
Ukážte im základnú osnovu ML vo formáte: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Predstavte študentom užitočné tipy pri písaní ML: 

 Do predmetu e-mailu uveďte pozíciu, o ktorú sa uchádzate 

 Upravte list vzhľadom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate 

 Snažte sa byť stručný (max. 1 strana) a presný, nikdy si nevymýšľajte 

 Píšte o svojich silných stránkach 
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 Vyzdvihnite súvis medzi vami a danou pozíciou a uveďte, prečo ste tou správnou  

 osobou na túto pracovnú pozíciu 

 Zdôraznite dôvody, prečo chcete pracovať pre danú spoločnosť 

 Napíšte o svojom prínose pre zamestnávateľa 

 Dajte si list skontrolovať 

 
Cvičenie pre študentov (cca 25 min + 10 min vyhodnotenie): využite zadanie motivačného listu 
na stránke agentúry Grafton pre fiktívnu firmu Elektronika s.r.o. a dajte študentom napísať 
motivačný list pre vybratú pozíciu vo firme XY. Na vyhodnotenie cvičenia poproste dobrovoľníka, 
aby pred všetkými svoj vytvorený ML prečítal a spoločne poskytnite dobrovoľníkovi feedback na 
silné stránky jeho ML a feedback na to, čo môže zlepšiť. 
 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Ak je životopis vašou vizitkou, motivačný list je marketingom. Čo musí obsahovať, 
aby vás dobre „predal“? 

 Štylistika je základ. Nemusíte byť copywriter ani spisovateľ, aby ste sa pri písaní 
motivačného listu vyhli niektorým zbytočným chybám. Načo si dávať pozor? 

 Motivačný list nie je motivačnou literatúrou, preto je jeho 
dĺžka obmedzená. Aký rozsah by nemal presahovať? 

 

5 Príprava pred pohovorom 

Video 1 na doma: https://www.youtube.com/watch?v=408iX4pU28g 
 

Video 2 na doma: https://www.youtube.com/watch?v=FSFcEFFxI8w 
 

Začnite hodinu reflexiou zábavných videí a spýtajte sa študentov, či vidia nejaké paralely medzi 
„pravekým“ pohovorom a tým súčasným. Moderujte krátku diskusiu o tom, prečo si firmy volajú 
niektorých uchádzačov na osobný pohovor a čo tým chcú dosiahnuť. Predstavte študentom ich 
stav mysle pred pohovorom z obrázka nižšie, aby mali predstavu, na čo všetko treba pamätať pri 
príprave na pohovor: 
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Keďže táto téma je viac teoretická, upriamte pozornosť študentov na nasledovné hlavné body z  
mentálnej mapy pred pohovorom: 

Nájdite si informácie o spoločnosti 

Získajte najviac informácií o spoločnosti (o jej firemnej kultúre, produktoch, službách, trendoch, 
projektoch a finančnej situácii). Ako zdroj dôležitých informácií využite sociálne siete či 
internetovú stránku spoločnosti. Zistite si niečo aj o jej konkurencii, môže  vám  to  nahrať  
významné body. Zistite si informácie o osobe, ktorá bude viesť váš pohovor. 

Skúste zistiť, kto bude s vami viesť pohovor (jeho meno a pozíciu v spoločnosti). Ak viete, kto 
vedie pohovor, môžete odhadnúť niektoré otázky pohovoru a čo najlepšie sa naň pripraviť. 
Pozrite si jej/jeho Linked-In profil. Linked-In je celosvetovo najpoužívanejšia sociálna sieť, ktorá 
prepája firmy a (potenciálnych) zamestnancov. Zapojení sú do nej ľudia, ktorí očakávajú 
sieťovanie, kontakty, pracovné ponuky, prepojenie na obchodné príležitosti a pod. Slúži na 
podporu biznisu, na náborové aktivity alebo aktivity spojené s vyhľadávaním práce. 

Pohovor s personalistom alebo s budúcim nadriadeným? 

Personalista (recruiter) má za úlohu čo najskôr rozpoznať vhodných kandidátov na danú pozíciu 
a poslať ich do ďalšieho kola. Nevhodným uchádzačom oznámi, že už ďalej nepokračujú. 
Personalista sa vždy pýta len na všeobecné veci a jeho cieľom je, aby získal najviac informácií o 
osobnosti. K tomu, aby vyťažil čo najviac, používa šablónovité otázky. Ak prejdete cez 
personalistu, v druhom kole sa dostanete k nadriadenému (prípadne priamo ku riaditeľovi), ktorý 
môže o vašom osude rozhodnúť. To už je osoba, ktorá je odborník vo svojom odbore, preto 
ukážte svoje skúsenosti z praxe. Budúci nadriadený sa zaujíma aj vaše o profesijné zručnosti, 
motiváciu a osobnosť. V neposlednom rade chce zistiť, či zapadnete do kolektívu alebo ako 
riešite rôzne krízové situácie. 

Pripravte si odpovede na najčastejšie otázky na pohovoroch 

Príprava je veľmi podstatná pre váš úspech, preto otázkam a odpovediam budeme venovať celý 
seminár č. 8. 

Popis pracovnej pozície 

Najlepšie sa na deň D môžete pripraviť tým, že si prejdete popis pracovnej pozície a kritériá 
výberu. Prezrite si úlohy súvisiace s danou pozíciou a spomeňte si na príklady, či ste takéto 
alebo podobné úlohy plnili v minulosti. Nezabúdajte, že ak ste už stihli nadobudnúť nejaké 
pracovné skúsenosti, mali by ste vedieť o nich podrobne porozprávať. 

Pohovor v cudzom jazyku 

Ak ste uviedli, že ovládate niektorý cudzí jazyk, môže sa stať, že budú viesť časť rozhovoru 
práve v danom jazyku. Pred pohovorom si prečítajte ešte raz váš životopis či motivačný list 
v cudzom jazyku, aby ste nezabudli cudzie slovné spojenia pre popis svojej práce. 
 
5 tipov na záver hodiny: 

 Pripravte si na pohovor všetky potrebné dokumenty (napr. vytlačený životopis, 
motivačný list, príp. pracovný posudok). 
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 Zhrňte si nahlas svoj životopis a prezrite si najčastejšie kladené otázky. 
 Pred pohovorom sa snažte nastaviť do pohody. Berte pohovor ako stretnutie, na  

ktorom chcete ukázať to najlepšie zo seba. 
 Nechoďte spať príliš neskoro, aby ste mali ráno dosť času a prišli na pohovor pokojne 

a bez zhonu. 

 Príďte načas! 
 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Základné informácie o firme alebo organizácii, v ktorej máte dohodnutý pracovný 
pohovor, ste si pravdepodobne vyhľadali už pred zaslaním životopisu. Čo ďalšie sa o 
firme oplatí preštudovať pred pohovorom? 

 Pripravte si odpovede na všetky možné i nemožné otázky, ktoré sa vás môžu počas 
pohovoru spýtať. Prečo je dôležité pripraviť si aj niekoľko otázok? Čo tým dávame 
najavo? 

 Čo je dôležité priniesť si so sebou na pohovor? 
 

6 Typy a fázy pohovorov 

Video na doma: https://www.youtube.com/watch?v=49LPNdkRwis 
 

Čítanie na doma https://www.grafton.sk/pre-uchadzacov/karierna-zona/pohovory/rozne-typy-
pohovorov 
 

Znova ide o viac teoretickú tému, ktorej praktický nácvik máme v pláne na poslednom seminári, 
ale je tu možnosť osobitne simulovať niektoré typy pohovorov aj na tomto seminári (obzvlášť 
telefonický pohovor či assessment centrum). Začnite hodinu reflexiou videa a otázkou na 
študentov, či už nejaký pohovor absolvovali a aký z neho mali pocit.  

Predstavte a okomentujte základné fázy klasického osobného pohovoru na základe 
nasledovného obrázka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spýtajte sa študentov, v ktorej fáze ide o ich tzv. „grilovanie“ a ktorá fáza je, podľa ich názoru, 
určená pre nich, keď by sa oni mal viac pýtať. 
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Prejdite si so študentmi rozdiely medzi týmito druhmi pohovorov a upozornite ich na úskalia 
každého z nich: 

 Tradičný, osobný pohovor (prísť na čas, necítiť sa ako na výsluchu, byť pripravený a 
pamätať na reč tela, ktorá je častokrát dôležitejšia ako obsah slov). Môže prebiehať 
vo forme kompetenčného, prípadového či behaviorálneho pohovoru, pri obede či 
večeri. 

 Telefonický/video pohovor (ohlásený alebo neohlásený) 

 Skupinový/panelový pohovor alebo assessment centrum 

 Psychometrické testy (tu je výborná možnosť pozvať odborníka na psychometrické a 
psychologické testovanie, aby ako hosť prišiel na seminár a so študentmi trénoval 
vybrané testy, prípadne si stiahnite z webu vzor takéhoto testu a sami ho spravte ako 
užitočné cvičenie na hodine) 

 Online dotazník 
 

 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Po uverejnení vášho inzerátu, alebo zaslaní životopisu na konkrétnu pracovnú 
pozíciu, vás môže prekvapiť telefonát od potenciálneho zamestnávateľa prakticky 
kedykoľvek. Čo urobiť, ak vás zastihne v skutočne nevhodnej chvíli? 

 V prípade, že sa uchádzate o niektoré špecifické pozície, nemal by vás prekvapiť 
skupinový pohovor, na ktorom sa zúčastníte spolu s ďalšími kandidátmi. Čo sa, podľa 
Vášho názoru, na tomto type pohovoru hodnotí spravidla najpozitívnejšie? 

 Vo výberovom procese sa niekedy nevyhnete ani tzv. psychometrickým testom, ktoré 
mávajú podobu osobnostného dotazníka. Čo nie je ich cieľom? 

 

7 Najčastejšie otázky na pohovoroch 

Video na doma: https://www.youtube.com/watch?v=TwRh8LsFsaQ 
 

Čítanie na doma: https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pohovor/otazky-na-pohovore/  

https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke/pohovor/ako-sa-pripravit-na-pohovor/  
 

Začnite hodinu reflexiou videa aj článku a zistite od študentov, či už 
majú skúsenosti v tejto oblasti. Pomôže vám to moderovať diskusiu s 
nimi počas seminára a pri príprave odpovedí na klasické, ale aj 
„rafinované“ otázky na pohovoroch. Cieľom nie je, aby si študenti 
namemorovali odpovede na jednotlivé otázky, ale aby pochopili 
dôvod, prečo sa ich to personalisti pýtajú. Čím ľahšie študent pochopí, 

čo sa tou alebo inou otázkou myslí, bude v praxi flexibilnejší pri vytváraní svojich vlastných 
odpovedí. 

Mnohé z otázok sa môžu na pohovoroch opakovať, preto je dobré byť na ne pripravený. 
Odporúčame vám porozmýšľať nad odpoveďami, prípadne si odpovede rovno modelovo 
vyskúšať – napríklad so študentmi na seminári. Cieľom nie je naučiť ich „správnu odpoveď“, 
lebo taká neexistuje. Je skôr návodom, akým spôsobom formulovať odpoveď tak, aby zvýšili 
šancu prácu získať. Samozrejme, konkrétnu odpoveď budú musieť nájsť sami. 
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Ak je študentov v skupine viac ako 15, rozdeľte ich na skupinky s max. počtom ľudí 5 a 
poskytnite im zoznam najbežnejších 10 otázok z pohovorov, aby na ne pripravili odpovede. 
Môžete im pomôcť tak, že im pripravíte fiktívnu pozíciu. Po 20 minútach prípravy by mala každá 
skupina prezentovať svoje odpovede. 

 

Môžete využiť nasledovné otázky typické pre pohovor: 

 Môžete nám o sebe niečo povedať? 

 Aké sú vaše slabé stránky? 

 Kde sa vidíte v pracovnom živote o rok, tri roky, päť rokov? 

 Máte už nejaké pracovné skúsenosti? 

 Aké sú vaše platové očakávania? 

 Kedy môžete nastúpiť? 

 Spomínate si na nejakú stresovú situáciu v škole, na praxi, príp. počas brigády? Ako 
ste sa s ňou popasovali? 

 Prečo by sme vás mali zamestnať? Čo môžete našej firme/spoločnosti ponúknuť? 

 Ak by ste boli zvieraťom, ktorým by ste chceli byť? 

 Aká je vaša obľúbená farba? 

 
Na záver hodiny upozornite študentov, že je dôležité, aby si aj oni pripravili otázky, ktoré sa oni 
chcú spýtať danej firmy, resp. človeka, ktorý s nimi robí pohovor. Pomocou nasledovných otázok 
ukážu skutočný záujem o firmu počas pohovoru: 

 Aké je miesto obsadzovanej pozície v organizačnej štruktúre? 

 Je dané miesto novovytvorené alebo už exitujúce? 

 Aké sú s daným miestom spojené zodpovednosti a právomoci? 

 Budem pracovať v tíme? 

 Aký je tím potenciálnych kolegov? 

 Aký je pre vás optimálny termín nástupu nového pracovníka? 

 Aký je na tejto pozícii možný ďalší profesionálny rozvoj? 
 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Aké otázky by sa vás seriózny personalista na pohovore pýtať nemal? 

 Stratiť alebo získať body na svoju stranu môžete aj hodnotením svojho 
predchádzajúceho zamestnávateľa, ak už máte nejakú pracovnú skúsenosť. Čomu 
by ste sa mali pri odpovedi na takúto otázku vyhnúť? 

 Na pohovore odrazu zaznie: Povedzte nám niečo o sebe. Ako zareagujete? 
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8 Mäkké zručnosti (komunikácia) a business etiketa 

Čítanie na doma: https://spolocenskaetiketa.sk/s-cim-je-potrebne-pocitat-na-pracovnom-
pohovore-aby-ste-aj-tu-dodrzali-spolocensku-etiketu/  

https://www.anteaconsulting.sk/top-10-soft-skills/  
 

Začnite seminár tým, že sa študentov spýtate, čo považujú za mäkkú zručnosť a ako by 
definovali komunikáciu – ktorý pojem je podľa nich obšírnejší? Zaznamenajte ich odpovede na 
tabuľu alebo flipchart a vráťte sa k nim na konci semináru. Na konci krátkej diskusie ukážte 
študentom nasledovný graf a vysvetlite rozdiel medzi mäkkými a tvrdými zručnosťami a 
zdôraznite, že pokiaľ na pohovor prídu dvaja vynikajúco teoreticky pripravení uchádzači, prácu 
dostane pravdepodobne ten z nich, ktorý sa lepšie dokáže odprezentovať: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Táto téma je veľmi široká, preto poskytuje obrovské možnosti pre vyučujúceho, aké praktické 
cvičenia môže na hodine využiť – tak aby to bolo čo najvýstižnejšie pre 
potreby pohovorov. Študentom zdôraznite, že komunikácia je jednoducho 
dvojcestná výmena myšlienok, informácií alebo prenos verbálnych či 
neverbálnych správ. Zakaždým treba mať odosielateľa a príjemcu správy. 

 

Cvičenie 1 (komunikácia): Naštudujte si rozdiely medzi základnými 3 druhy 
správania (agresívne, pasívne a asertívne) a na nasledovnom praktickom 
cvičení študentom demonštrujte, že asertívna forma správania na 
pohovore im môže najviac pomôcť. Zadanie na cvičenie na asertívne 
správanie a následný zber spätnej väzby. Vyberte dvoch študentov 

otočených k sebe chrbtom, aby nasimulovali nasledovný telefonický rozhovor: Očakávate 
doručenie Vášho objednaného nábytku. Pracovník oddelenia predaja vás informoval, že tovar 
vám bude vyskladnený v priebehu stredajšieho dopoludnia, takže ste si v práci zobrali pol dňa 
voľno, aby ste nábytok mohli prevziať. Už sú 2 hodiny popoludní a kuriér sa zatiaľ neukázal. Ako 

budete postupovať/komunikovať? Následne zozbierajte spätnú väzbu a v priebehu max. 5 – 10 
minút vyhodnoťte rozhovor spolu s ďalšími študentmi. 

Cvičenie 2 (komunikácia): Využite odkaz nižšie na krátke precvičenie tzv. kompliment 
experimentu s vybranými študentmi. Cieľom cvičenia je ukázať, že na pohovore v skutočnosti 
ide o prenos emócií medzi uchádzačom o prácu a pohovorujúcim. Uchádzač, ktorý zanechá 
dobrý dojem a príjemný pocit z rozhovoru, má výrazne vysoké šance na úspech. Odkaz na 
video: https://www.youtube.com/watch?v=DhXCEY_gr3s 
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V rámci bloku o business etikete zdôraznite, že toto je niečo, čo uchádzačov o prácu nikto 
nebude v práci učiť – očakáva sa od každého, že ovládajú základy pracovnej etikety. Pre 
uľahčenie výučby odporúčame využiť jednoducho zapamätateľnú skratku PISIP, pričom skratka 
obsahuje 4 základné návody, ako nikdy nespanikáriť v rámci pracovnej etikety. 

 
PI – Prirodzená inteligencia  
S – Slušnosť (správanie) 
I – Informácie 
P – Pozorovanie 

Vysvetlite študentom za pomoci jednoduchých obrázkov, prečo sú jednotlivé komponenty 
dôležité. Na konci nechajte študentov samých zrekapitulovať, čo skratka PISIP znamená. 

V prípade dostatku času vysvetlite študentom, ako sa správne predstaviť alebo kedy a ako 
podávať či nepodávať ruku na pohovore. 

Cvičenie 3 (business etiketa)  – vyberte si jednu z piatich voľne dostupných hier na business 
etiketu a v závislosti na počte študentov v triede si ju  zahrajte ako praktické cvičenie: 
https://www.businesstrainingworks.com/training-resources/five-free-business-etiquette-training-
games 
 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Prečo si myslíte, že je business etiketa dôležitá? 

 Vyberte si jednu vašu mäkkú a jednu tvrdú zručnosť, o ktorých si myslíte, že na nich 
musíte popracovať a vysvetlite nám prečo? 

 Čo znamená skratka PISIP a ako ju vieme využiť na pohovore? 
 

9 Elevator pitch & Small Talk 

Video na doma: 
https://www.youtube.com/watch?v=xz7jcjBgyqA  

Čítanie na doma: https://www.firemnykouc.sk/vytahova-rec/  
 

Seminár začnite reflexiou oboch krátkych videí a uistite sa, že 
študenti pochopili odkaz oboch (prípadne ak je problém s ich 
angličtinou či pochopením významu, pomôžte skupine 
dopracovať sa k významu oboch videí). 

Výťahová reč (z angl. elevator pitch) a krátky rozhovor (z angl. small talk) sú dve vybrané 
mäkké zručnosti, ktoré každý uchádzač o prácu (a pravdepodobne každý človek v spoločnosti) 
potrebuje ovládať, aby bol úspešný v komunikácii. Ako sme uvádzali na seminári č. 8, jednou z 
najčastejších a zároveň najkomplikovanejších otázok na pohovore je výzva, aby uchádzač 
povedal „niečo o sebe“. Tento moment je potrebné interpretovať ako najlepšiu možnosť „predať 
sám seba“ a treba byť na to pripravený. Využite tento seminár na praktický nácvik elevator pitch 
s čo možno najväčším počtom študentov. 

Cvičenie (elevator pitch): vysvetlite význam a pôvod výťahovej reči a zadajte študentom úlohu, 
aby si v nasledovných 5 minútach skúsili premyslieť, čo by o sebe povedali v priebehu max. 60 
sekúnd. Zdôraznite, že elevator pitch by mala obsahovať ich znalosti, skúsenosti, úspechy,  
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ambície, motíváciu, prečo niečo robíte či budúce ciele. Nejde o prerozprávanie CV, elevator 
pitch slúži na zistenie OSOBNOSTI uchádzača o prácu. Nechajte dobrovoľníkov, aby svoj 
elevator pitch povedali pred celou skupinu a následne spravte 360 stupňovú spätnú väzbu. 
Zopakujte to s čo najväčším počtom študentov a zdôraznite, že v tomto prípade je forma, AKO 
poviete svoju výťahovú reč, častokrát podstatnejšia ako samotný obsah. Človek si totiž 
podvedome pamätá viac emócie ako obsah hovoreného slova. Veľmi efektívny nástroj na 
pohovore: Na youtube si vyberte ďalšie príklady inštruktážnych videí k elevator pitch a zdieľajte 
ich so študentmi. 
 
Small talk – spýtajte sa študentov na reflexiu videa na doma a prečo si myslia, že pohovorujúci 
využívajú small talk. Má s tým niekto z nich skúsenosť z rôznych situácií? Zdôraznite, že ide o 
nezáväznú krátku konverzáciu, ktorej cieľom je „otvoriť dvere“, umožniť a uľahčiť zblíženie a 
plynulo nasmerovať rozhovor k vážnejším témam. Kontakty sú popri odbornej kompetencii 
základom úspechu a každý kontakt sa začína small talkom. 

Cvičenie (small talk): vyberte 2 študentov k flipchartu. Jeden z nich bude viesť brainstorming s 
celou skupinou o vhodných témach na small talk a bude ich zaznamenávať na tabuľu. Druhý z 
nich následne urobí to isté s témami nevhodnými na small talk. Odmoderujte diskusiu a v prípade 
potreby predstavte študentom zoznam vhodných a nevhodných tém. Ak máte dostatok času, 
nasimulujte krátky small talk s vybraným študentom. 

 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Predstavte sa, kto ste, čo robíte a prečo by to malo druhých zaujímať (cca 30 sekúnd). 

 Kedy je správny moment v konverzácii na tzv. small talk a čo sa tým sleduje na 
pohovore? 

 Ak by ste boli vy pohovorujúcim, ktorú tému by ste radi zvolili v rámci small talku? 
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10 Oblečenie na pohovore a neverbálna komunikácia 

Video 1 na doma: https://www.youtube.com/watch?v=yLyEu-K23_s  

Video 2 na doma: https://www.youtube.com/watch?v=1_RPf3ZDKI8  
 

3 sekundy stačia ľudskému mozgu, aby si podvedome urobil prvý dojem o človeku, čo má 
priamy následok v jeho emóciách a pocitoch – veľmi 
užitočné na pohovor. Začnite seminár krátkou 
diskusiou o tom, čo mali jednotliví študenti oblečené 
na pohovore, ak sa už nejakého zúčastnili, resp. čo 
mali na sebe pri nejakej slávnostnej príležitosti. 

Zdôraznite študentom, že každá firma alebo 
spoločnosť má iný „dress-code“. Samozrejme, na 
pohovor, na ktorom hľadajú stavebného robotníka, sa 
človek neoblečie do obleku a na pohovor do módneho 

časopisu nie je vhodné prísť v nenápadnom modrom kostýme s vlasmi v cope. Vhodné oblečenie 
závisí od druhu práce a tiež od počasia a ročného obdobia. 

Odporúča sa stráviť nejaký čas prieskumom firmy a študent si zrejme rýchlo uvedomí, aké 
oblečenie je na pohovor vhodné. V každom prípade je lepšie prísť oblečený o niečo slušnejšie, 
ako sa očakáva (over-dressed) ako nevhodne a neupravene (under-dressed, casual). 

Demonštrujte na niekoľkých obrázkoch vhodné profesionálne oblečenie pre mužov a pre ženy: 
Pre mužov môže byť vhodné sako, košeľa s dlhými rukávmi, sveter. Neodporúčajú sa pestré 
kravaty a pestré farby vo všeobecnosti, jednoduchá farba alebo nevýrazný vzor je vhodnejšia 
voľba.  

Ženy by mali mať starostlivo upravenú tvár s nenápadným make-upom, aby bolo zrejmé, že im 
na výzore na pohovore a neskôr v práci záleží. Odporúča sa vyhnúť lesklým farbám, krajkám a 
čipkám, výstrihom a „leopardím“ vzorom, neukazovať ramienka podprsenky. Vhodná sukňa je 
dostatočne dlhá, siaha po kolená. Pančuchy by mali byť telovej alebo neutrálnej farby bez 
vzorov.  Topánky by mali byť čisté a neobnosené. 

Topánky, ktoré na hodia na rande či do klubu, budú pravdepodobne nevhodné. Vo všeobecnosti 
sa treba vyhnúť čomukoľvek príliš tesnému, lesklému, krátkemu, vyzývavému alebo 
priesvitnému. Neodporúča sa veľa šperkov a prsteňov, ale s mierou, napríklad jeden prsteň, pekné 
hodinky alebo náramok. Vkusná kabelka môže byť vhodný doplnok. 

Cvičenie (oblečenie) – prineste na seminár niekoľko kravát a s pomocou videa vyzvite 
študentov, aby si to skúsili. Video: https://www.youtube.com/watch?v=oeecxe_vJgA 

Neverbálna komunikácia: Začnite reflexiou videa 2 na doma a v rámci krátkej moderovanej 
diskusie sa dopracujte k tomu, aby študenti pochopili význam neverbálnej komunikácie na 
pohovore. Ide o niečo, čo nám v zásade môže uškodiť, pokiaľ si neosvojíme základné ovládanie 
nasledovných prvkov. Na jednotlivých obrázkoch, ktoré si stiahnete z internetu, študentom 
demonštrujte, čo jednotlivé gestá znamenajú a nechajte ich samých spísať najdôležitejšie 
spôsoby, ako zlepšiť svoju neverbálnu komunikáciu. Na zhrnutie môžete využiť tieto body: 

 Majte očný kontakt, ale nezízajte 

 Neprekrižujte ruky ani nohy 

 Prikyvujte na znak toho, že počúvate toho druhého 
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 Jemne sa nahnite dopredu 

 Nezabudnite si nasadiť úsmev ;) 

 Prispôsobte tempo a tón reči 

 Nehrbte sa, seďte rovno 

 Nestojte príliš blízko 

 Nebojte sa primerane gestikulovať 

 Hlavu držte rovno 

 Stojte rovno so vzpriamenými ramenami 
 

3 kľúčové otázky na záver hodiny: 

 Aké je vhodné oblečenie na pohovor pre ženu na asistentskú pozíciu? 

 Ktorým svojím zlozvykom v rámci neverbálnej komunikácie sa najbližšie vyhnete, keď 
pôjdete na pohovor? 

 Na pohovor ste prišli v najlepšom saku a nohaviciach (kostýme). Personalista je však 
oblečený oveľa ležérnejšie – v tričku a rifliach. Aká bude vaša reakcia? 

 

11 Praktický nácvik a simulácia pohovoru 
Posledný seminár odporúčame poňať ako praktické overenie zručností a znalostí, ktoré ste 
študentov trénovali počas celého kurzu. Navrhujeme dve možnosti, ako študentov ohodnotiť a 
zároveň vyhodnotiť ich schopnosti uspieť na pohovore. 

Vytvorte fiktívnu pozíciu vo firme XY a sami „odpohovorujte“ každého študenta na cca 5 – 10 
minút, pričom sledujte základné charakteristiky úspešných uchádzačov o prácu (kvalitne a 
zaujímavo napísané CV, spôsob komunikácie, schopnosť pohotovo odpovedať na otázky, 
schopnosť klásť otázky a zaujímať sa o firmu a danú pozíciu, dodržiavanie pravidiel business 
etikety, spojenie neverbálnej komunikácie s hovoreným slovom atď. 

Na záverečný nácvik pohovoru odporúčame v rámci možností osloviť vybraných 
zamestnávateľov, ktorí by študentom pripravili 
simulovaný pohovor v podmienkach ich     firmy za 
prítomnosti profesionálnych personalistov. Táto 
možnosť je preferovaná, pretože možnosť byť v 
priamom kontakte s ľuďmi z business prostredia 
študentom zvyšuje celkovú pridanú hodnotu kurzu. 

Vytvorte si vlastný efektívny spôsob hodnotenia 
študentov a jasne im ho predstavte na začiatku kurzu 
s tým, že pre každého študenta je povinnosťou 
absolvovať záverečný pohovor ako súčasť celkového 

hodnotenia predmetu. Pre doplnkové informácie ohľadom ďalších možností v prípade 
neúspechu na pohovore predstavte študentom nasledovné video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WOVWBuqFPx8. 
 

 
 


