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Tieto chyby vás vyradia z pohovoru
pohovor  
Uchádzate sa o prácu? 
Na prijímacom stretnutí 
musíte urobiť dobrý 
dojem. Personalisti 
posudzujú aj podľa 
zdanlivých maličkostí. 
Ktorým chybám by sa 
mali vyhnúť najmä 
čerství absolventi, radí 
personálna agentúra 
Grafton Recruitment.
 
PRED POHOVOROM

Používate infantilnú e-mailovú 
adresu

Ak používate e-mailovú adre-
su zo svojho mládežníckeho ob-
dobia, založte si reprezentatív-
nejšiu na posielanie životopisov, 
motivačných listov a akúkoľvek 
komunikáciu s personalistami 
či potenciálnymi zamestnáva-
teľmi. Odporúča sa tvar meno.
priezvisko@poskytovateľ.sk.  
Zabudnite na adresy anonymi-
zujúceho typu lienocka123@
debatka.sk a podobne „pikant-
né, odviazané a roztomilé“ va-
rianty.

Posielate neštruktúrovaný  
životopis

Keď už máte dôveryhodnú 
e-mailovú adresu, nepokazte si 
prvý dojem u personalistu životo-
pisom vo forme románu.  
Svoje literárne ambície môžete 
čiastočne prejaviť v motivačnom  
liste. Ak od vás žiadajú štruktú-
rovaný životopis, naozaj ho spra-
cujte vo forme bodov, kde sú naj-
novšie skúsenosti uvedené ako 
prvé. Pokojne sa inšpirujte odbor-
níkmi.

 
SAMOTNÝ POHOVOR

Meškáte a máte nevhodný outfit
Aj keď sa vám podarí zaujať 

životopisom a dostať sa do štá-

dia pohovoru, stále zostáva ve-
ľa možností, ako sa diskvalifi-
kovať. Účinným spôsobom, ako 
personalistovi ukázať, že vám 
na príležitosti nezáleží, je meš-
kať bez ospravedlnenia a prí-
padne to podporiť plážovým 
odevom so žabkami. Ak sa totiž 
nezvládate pripraviť ani na po-
hovor, pre personalistu je to jas-
ný signál, ako by ste asi plnili 
pracovné úlohy a komunikovali 
s klientmi. Mimochodom, vedeli 
ste, ktoré farby oblečenia sú po-
važované za nevhodné?

Netušíte vôbec nič o firme
Je síce pravda, že niekedy 

sa o otvorenej pozícii dočítate 
len základné informácie, práve 
to je však podnet na vyvinutie 
vlastnej iniciatívy. Nevyhnut-
ným základom je vedieť aspoň 
to, v akom odvetví firma pôso-
bí (nie vždy to musí vyplývať 
z podstaty voľnej pozície – tre-

bárs účtovníckej). Z praktického 
hľadiska je žiaduce včas si ove-
riť, v ktorej budove spoločnosť 
sídli, aby ste nestrácali draho-
cenné minúty hľadaním správ-
neho vchodu.

Prednostne sa zaujímate o mzdu 
a benefity

Kandidát, ktorý sa už me-
dzi dverami pýta na svoj budúci 
príjem, je hneď podozrivý. Sa-
mozrejme, nie je nič zlé hovo-
riť aj o tomto aspekte, ale ma-
li by ste počkať až na koniec po-
hovoru.

Vyžarujete negativitu
S predchádzajúcim bodom sú-

visí aj celkové naladenie. Netvár-
te sa nevrlo, nemajte pesimistické 
či cynické poznámky. Personalis-
ta má za úlohu vybrať kandidá-
tov, ktorí sa hodia do kolektívu, 
správajú sa vľúdne a pôsobia na 
okolie pozitívne.

Ohovárate bývalého zamestná-
vateľa

O vašej lojalite k možné-
mu novému zamestnávateľo-
vi svedčí aj to, ako sa vyjadru-
jete o tom bývalom. Snažte sa 
držať faktov a hovoriť o svojej 
niekdajšej práci vecne. Koncen-
trujte sa predovšetkým na seba 
a vyhnite sa obviňovaniu kole-
gov z neschopnosti či hádzania 
polien pod nohy.

Prejavujete nízke alebo prehnané 
sebavedomie

Vystrašené typy, ktoré sa 
zdráhajú prehovoriť, respektí-
ve suveréni, ktorí vám zozna-
movacím stiskom ruky rozdrvia 
dlaň... Nezabúdajte, že všetko 
s mierou. Buďte zdravo sebave-
domí, nie však žoviálni. Keď tr-
píte nervozitou, skúste sa na 
pohovor o to dôkladnejšie pri-
praviť – budete sa cítiť uvoľne-
nejšie.

Reagujete na telefonáty či správy
Mobilný telefón si pred poho-

vorom určite vypnite. Neverili by 
ste, ale existujú ľudia, ktorí si vy-
bavujú agendu či odpovedajú ka-
marátom, zatiaľ čo im personalis-
ta vysvetľuje náležitosti. Venovať 
pozornosť však neznamená pa-
sívne počúvať ako na prednáške: 
aktívne komunikujte, klaďte do-
plňujúce otázky, veďte plnohod-
notný dialóg.

Neviete
Až 90 percent personalistov 

v prieskume uviedlo, že nezná-
šajú odpoveď „neviem“. Na kaž-
dú otázku je vhodné odpovedať 
konkrétne, hoci by to bola „len“ 
formulka, ktorú ste si natrénova-
li. Nehanbite sa krátko sa zamys-
lieť. Kandidáti, ktorí sa vyjadrujú 
vyrovnane a rozvážne, vzbudzu-
jú lepší dojem než free a cool ty-
py, ktorým myseľ lieta od motívu 
k motívu.� (msa)

práca

experimentálne odbory štúdia majú budúcnosť 
Bratislava – Experimentálne štu-
dijné odbory ponúkajú žiakom 
možnosť získať odbornú priprave-
nosť v oblastiach, ktoré sú na trhu 
práce žiadané. Ich absolventi  sú 
pripravení aj na štúdium na vyso-
kých školách príbuzného odbor-
ného zamerania. Predstavujeme 
niekoľko z nich.

Technik mineralurg
Ťažba, hutnícky a zlievarenský 
priemysel sú na začiatku reťazca 
výroby a spracovania produktov 
pre viaceré priemyselné odvetvia 
a konečnú spotrebu. Za posled-
ných 20 až 30 rokov sa v odvet-
viach  zvýšila bezpečnosť, auto-
matizácia, robotizácia a ochrana 
životného prostredia. Ťažbou 
a spracovaním nerastov a hornín 
(napríklad magnezit, vápenec 
a kameň) sa na Slovensku zao-
berá niekoľko spoločností, ktoré 
potrebujú kvalifikovanú pracov-
nú silu. Z ich požiadavky vzni-
kol stredoškolský odbor Technik 
mineralurg, ktorý je práve 
v experimentálnom overovaní. 
Absolvent tohto odboru s odbor-
ným výcvikom získa vedomosti 
a zručnosti, aby bol  schopný 
pracovať na technologických 
zariadeniach, určiť vhodné 
metódy na úpravu suroviny 
pri dodržaní bezpečnostných 
predpisov, ISO noriem a zásad 
starostlivosti o životné prostre-
die, spracovávať konštrukčnú 

a technologickú dokumentáciu 
a zvládnuť odstraňovanie drob-
ných porúch úpravárenských 
strojov a zariadení. Experiment 
je aktívny na Strednej odbornej 
škole v Revúcej a v spolupráci so 
zamestnávateľmi bude zaradený 
do systému duálneho vzdeláva-
nia, aby absolventi tohto odboru 
boli kvalifikovaní a pripravení 
s odbornými vedomosťami 
a hlavne so zručnosťami na vý-
kon povolania.

Technik vodár vodohospodár
Vodárenské spoločnosti dlhodobo 
zápasia s nedostatkom kvalifi-
kovaných zamestnancov. Šest-
násť  spoločností na Slovensku 
avizovalo na rok 2020 dodatočnú 
potrebu viac ako 600 žiakov 
so stredoškolským vzdelaním 
v odbore. Na podnet dopytu trhu 
práce vznikol v roku 2016 expe-
rimentálny stredoškolský odbor 
Technik vodár vodohospodár 
na SOŠ Kukučínovej v Košiciach 
v spolupráci s Východoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou, ktorá 
garantovala zamestnanie úspeš-
ným absolventom. V rovnakom 
čase začali s odborom aj na Súk-
romnej strednej odbornej škole 
DSA v Trebišove. Školy pripravujú 
žiakov na výkon kvalifikovaných 
odborných manuálnych činností 
súvisiacich s výstavbou, opravou 
a údržbou vodných objektov, 
kanalizačných sietí a vodohos-

podárskych stavieb. Regionálne 
vodárenské spoločnosti poskytujú 
žiakom nielen odborný výcvik, 
ale zasahujú aj do tvorby obsahu 
vyučovania. Absolventi sú pri-
pravení nastúpiť priamo do praxe 
na kľúčové pozície vodárenských 
a vodohospodárskych prevádzok. 
Záujem o výučbu rastie aj na 

stredných školách v Nitre, Popra-
de a Trenčíne.  

Agromechatronik
Štúdium moderného odboru 
Agromechatronik je v súčasnosti 
na stredných odborných školách 
v experimentálnom overovaní. 
Štvorročný študijný odbor po-

skytuje úplné stredné odborné 
vzdelanie. Záujemcovia o inova-
tívne spôsoby poľnohospodárskej 
mechanizácie ho môžu študovať 
na SOŠ Pruské, SOŠ agrotechnic-
kej v Moldave nad Bodvou, SOŠ 
technickej a agropotravinárskej 
v Rimavskej Sobote. Dnešná mo-
derná poľnohospodárska technika 

je počítačovo riadená a jej obsluha 
a servis si vyžadujú vyškolených 
odborníkov. Nový odbor vznikol 
na podnet združenia AGRION, 
ktoré zastrešuje 54 firiem zamest-
návateľov, výrobcov a dodávateľov 
poľnohospodárskej techniky.  Ten-
to školský rok budú ako agrome-
chatronici končiť prví maturanti.

Podológ
V júni 2020 minister školstva 
Branislav Gröhling schválil otvo-
renie nového experimentálneho 
študijného odboru Podológ. Vízia 
zdravotného ošetrovania dolných 
končatín a chodidiel sa stala rea-
litou aj na Slovensku vďaka úsiliu 
Dariny Karvajovej, riaditeľky 
Strednej zdravotníckej školy v No-
vých Zámkoch a predstaviteľov 
Slovenskej podologickej spoloč-
nosti. V auguste 2020 sa uskutoč-
nili prvé prijímacie skúšky a škola 
vybrala 23 frekventantov do nul-
tého ročníka štúdia. Z približne 
3 000 pedikérov, ktorí pracujú 
v súkromnom sektore služieb, 
sa o štúdium zaujíma približne 
12 percent. „Na základe trendov 
zo zahraničia usudzujeme, že 
záujem o toto povolanie porastie. 
O nový študijný program majú 
záujem stredné zdravotnícke ško-
ly v Košiciach, Bratislave, Žiline 
a v Banskej Bystrici,“ potvrdzuje 
prezidentka Slovenskej podologic-
kej spoločnosti Milada Nádašiová. 
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