
Pascal: „Voľba povolanie je jednou z 
najdôležitejších volieb v živote človeka.“



 V práci strávime veľkú časť nášho života.

 Ak budeš nespokojný so svojím povolaním, 
budeš nespokojný aj so svojím životom.

 Správny výber povolania pomáha človeku byť 
šťastný, spokojný, sebavedomý a úspešný.



Musíme si odpovedať na niektoré otázky:
 Bude ma táto pracovná náplň skutočne baviť?
 Oslovilo ma pracovné prostredie a kolegovia?
 Sú naplnené moje očakávania o odmenách?
 Budem mať možnosť v tomto zamestnaní rásť?
 Aké mám schopnosti a predpoklady?
 Aké sú naše silné a slabé stránky?
 Pre aký typ spoločnosti chcem pracovať? 
 Aké úlohy by som chcel riešiť? 
 Vyhovuje mi práca s väčším počtom ľudí alebo preferujem malý 

tím? 
 Čo od konkrétnej profesie očakávam?



 Na trhu je mnoho pracovných pozícií, treba si však správne 
vybrať.

 Musíme si zistiť, čo nás na pracovnom mieste čaká 

a čo sa od nás bude vyžadovať.

 Na pohovor sa musíme dostatočne pripraviť.

 Na pohovor si môžeme pripravte otázky o pozícií, kde sa o 
nej dozvieme viac a personalista ocení náš nadštandardný 
záujem.



 Pracovné priestory budúceho zamestnávateľa.

 Vzdialenosť od domova.

 Rovnošata alebo dress code.

 Vekové rozpätie kolegov.

 Vyhovuje vám individuálna práca alebo práca v kolektíve?



 Peniaze a odmeny budú vždy zohrávať veľkú úlohu.

 Každá pracovná pozícia má svoje platové optimum, ktoré sa 
líši aj od skúseností, veľkosti firmy, regiónu...

 Okrem mzdy berte do úvahy aj zamestnanecké výhody, ako 
napríklad:

 13. plat, 14. plat, mobilný telefón na súkromné účely, 
zamestnanecké zľavy, auto aj na súkromné účely, príspevok 
na cestovanie do práce, príspevok spoločnosti na doplnkové 
dôchodkové sporenie, príspevok na bývanie, odmeny pri 
pracovných a životných jubileách, príspevok na dovolenku, 
preplatenie športových aktivít, zdravotné pripoistenie...



 Dáva Vám zamestnávateľ možnosť kariérne rásť?

 Rozširovať svoje znalosti?

 Je firma odhodlaná poskytnúť vám také podmienky, aby si 
Vás dlhodobo udržala a vychovávala z Vás špecialistu?



 Aká je potreba vzdelania? Vysokoškolské? 
Stredné s maturitou? Základné?

 Každý je šikovný v niečom inom... 

 Niekto má veľmi dobré manuálne zručnosti...

 Niekto má dar presvedčivosti...

 Niektoré zamestnania si vyžadujú zdravotné 
predpoklady, dobrý zrak, obratnosť prstov, 
zdravú chrbticu...



 Schopnosť zaobchádzať s ľuďmi (pedagogickí, 
sociálni, zdravotní zdravotníci...)

 Schopnosť empatie, vcítenia sa do pocitov iných 
ľudí (psychológ...)

 Schopnosť komunikovať a riešiť problémy 
(advokát, učiteľ...)

 Schopnosť pracovať v tíme (režisér, pilot...)

 Schopnosť zaistiť si autoritu a rešpekt (učiteľ...)

 Kultivovaný prejav a vystupovanie (moderátor, 
predajca...)

 Trpezlivosť, spoľahlivosť, ohľaduplnosť, 
psychická odolnosť...



 Sústredenosť
 Tvorivosť
 Schopnosť organizovať si prácu
 Schopnosť učiť sa
 Samostatnosť
 Vytrvalosť
 Precíznosť
 Psychická odolnosť
 Kultivovaný prejav a vystupovanie
 Schopnosť pracovať v tíme...





 Len príjem 

 Nájdenie nových vzťahov

 Nové skúsenosti, znalosti, jazyk...

 Kariérny rast

 Vysoké pracovné nasadenie 
 Vtipné inzeráty na profesii: „Tvojim revírom bude logistické 

centrum v Senci, tvoje tempo bude vražedné. Budeš nasadený 
vo dne, v noci. Pracuj pre nás ako dispečer.“

 „MacGyver do Ilavy – Elektromechanik špecialista s nadšením 
riešiť neriešiteľné.“






