
HN hľadajú prácu Antonovi, ktorý by chcel prejsť od predaja poistiek k analýzam   Kariéra, 2.6.2011

Predaj poistiek mám už za sebou. Mierim vyššie (video)
HN hľadajú prácu Antonovi, ktorý by sa chcel posunúť od predaja poistiek k analýzam.

Aj najväčšie firmy na slovenskom trhu obsadzujú toto miesto len 
jeden- až dvakrát ročne. Schopnosti týchto ľudí sú veľmi cenené a 
skúsení odborníci zarábajú za svoju prácu dve- až tritisíc eur 
mesačne. Napriek tomu nejde o stresujúcu prácu – dôležité je 
správne vzdelanie, rozvaha a prehľad. O pozíciu aktuára – 
poistného matematika – sa dnes prišiel do seriálu Nájdite si prácu 
s HN uchádzať vysokoškolák Anton z Bojníc. Bezchybne 
oblečený a s bezpečným predstihom. V simulovanom pracovnom 
pohovore jeho schopnosti a požiadavky ohodnotí porota 
odborníkov na trh práce.  
 
Podľa vzoru Zuckerberg  
Čoskoro už absolvent bratislavskej ekonomiky nezačína od nuly, 
má výhodu praxe. Pred dvomi rokmi začal popri štúdiu pracovať v 
malej maklérskej firme. „Predával som životné aj neživotné 
poistenie, mal som na starosti všetko – od oslovenia a 
komunikácie s klientom až po uzavretie zmluvy,“ konkretizuje 
svoje úlohy. Za najväčší úspech považuje povýšenie – od februára 
postúpil na pozíciu, na ktorej je zodpovedný aj za výber a školenie 
nových kolegov a komunikáciu so spolupracujúcimi firmami. A 
darí sa mu – za pol roka získal pre spoločnosť dvoch ľudí. Napriek 
tomu chce zmenu. „Nie je to o tom, že by som bol nespokojný, ale 
budúcnosť vidím vo veľkej, najlepšie medzinárodnej spoločnosti, 
kde by som mohol využiť aj cudzie jazyky,“ dôvodí. Študent, 
ktorého vzorom je zakladateľ Facebooku a najmladší miliardár na 
svete Mark Zuckerberg, by chcel začať s platom 850 až 900 eur za 
mesiac.  
 
Dilema kariéry  
Hoci v oboch prípadoch ide o poisťovníctvo, poistná matematika a predaj poistiek sú dve rozdielne galaxie. Precízna 
analytická práca v tichu kancelárie alebo naháňanie klientov a dlhé rozhovory o ich požiadavkách a predstavách. Anton 
rozpráva o tom, ako ho baví práca s ľuďmi a nadšene spomína na skúsenosti z predaja poistiek. „Začal som tak, že som 
rozhodil siete medzi známymi a snažil sa im splniť to, čo si od poistenia sľubovali,“ hovorí. V hre je aj tretia cesta – 
podnikanie na preplnenom poistnom trhu. „Stále nad tým uvažujem, no mám rešpekt pred budovaním firmy od nuly, 
niečo mi hovorí, aby som ešte minimálne jeden – dva roky zbieral know-how,“ vysvetľuje. Napriek naliehaniu porotcov 
má Anton jasno v tom, že prácu obchodníka má už za sebou. „Po dvoch rokoch štúdia som sa na to začal dívať z tej 
analytickej strany, veľmi ma to baví a rád by som to ďalej rozvíjal a uplatnil v práci,“ dodáva. Sústrediť by sa chcel 
najmä na neživotné poistenie. Porota v profile uchádzača ani v jeho vystupovaní nevidí zásadný problém, žiadny z 
kvarteta porotcov však nemá pre Antona konkrétnu ponuku. 

Profil odvetvia  
Odvetvie a pozícia: poistný matematik (aktuár)  
Typické činnosti: tvorba poistných zmlúv a podmienok, určovanie sadzieb poistného, testovanie ziskovosti produktov  
Štandardné vzdelanie: vysokoškolské, znalosť finančnej, poistnej matematiky a štatistiky  
Priemerný hrubý plat: 1 083 až 1 170 eur (nástupný plat, plat zamestnanca s praxou)  
Počet voľných pozícií*: 1/10 

Odvetvie a pozícia: poisťovací poradca  
Typické činnosti: vyhľadávanie a starostlivosť o klientov, analyzovanie ich potrieb a poradenstvo, uzatváranie zmlúv  
Štandardné vzdelanie: stredoškolské s maturitou, ekonomické zameranie  
Priemerný hrubý plat: 592 až 740 eur (nástupný plat, plat zamestnanca s praxou)  
Počet voľných pozícií*: 5/32 

*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň  
Zdroj: profesia.sk, pozicie.sk 
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Porota HN  
Michal Lukáč, konzultant, Amrop Slovakia  
 
Životopis: Doplňte údaj, v akom regióne chcete pracovať, trvalé bydlisko v Bojniciach zvádza personalistov k tomu, že 
hľadáte prácu v tejto časti Slovenska. Páči sa mi estetická úprava životopisu, ale odporúčam skôr formát europas, ktorý 
navádza uchádzača uviesť o sebe všetky potrebné informácie. Pokiaľ nejde o známe korporácie, stručne by som tiež 
spomenul, na čo sa zameriavajú firmy, ktoré uvádzate v časti o pracovných skúsenostiach.  
 
Vystúpenie: Pôsobíte veľmi profesionálne. Máte plynulý, štruktúrovaný, jasný prejav. Odporučil by som vám, aby ste si 
vyjasnili ďalšie smerovanie a výber medzi obchodnou a analytickou oblasťou poisťovníctva. Napriek tomu, že verbálne 
ste si vybrali analytickú časť, vystupujete skôr ako obchodník a podobne je koncipovaný aj životopis. Vyjasniť to môžete 
ešte napríklad v motivačnom liste.  
 
Verdikt: Ste zaujímavým kandidátom pre poisťovacie a maklérske spoločnosti. Je to len otázka času a vašich 
preferencií, kedy a kde sa zamestnáte. Platové požiadavky sú primerané. 

Janka Matisková, špecialistka pre nábor, Allianz – Slovenská poisťovňa  

Životopis: Rozpísala by som náplň práce, vyhodila poloprázdne strany a skúsila životopis zmestiť na tri strany. Ak sa 
chcete venovať aktuárstvu, uveďte názov diplomovej práce, v ktorej ste súvisiacu problematiku riešili. Ak sa chcete 
špecializovať na neživotné poistenie, tiež to treba uviesť. Pri týchto pozíciách požadujeme pokročilý stupeň ovládania 
programov Access a Excel.  
 
Vystúpenie: Keď sa prezentujete, skúste byť konkrétnejší a rozprávať o vašich konkrétnych úlohách, zodpovednosti, čo 
ste robili a urobili. Nezameriavajte sa na činnosť spoločnosti a to, čo je aktívny telemarketing, to si vieme pozrieť a 
naštudovať.  
 
Verdikt: Ročne obsadzujeme zhruba dve pozície aktuárov, priemerne sa nám hlási na jedno miesto asi 180 ľudí. 
Nedávno sme obsadzovali pozíciu risk manažéra, myslím si, že by ste prichádzali do úvahy ako kandidát. Treba ďalej 
sledovať ponuky našej spoločnosti. Požadovaný nástupný plat je primeraný. 

Dalibor Slávik, senior konzultant, Slávik&Stell  
 
Životopis: Informácia o trvalom alebo aspoň prechodnom pobyte v Bratislave je veľmi dôležitá, ak by chýbala, môže 
vás to diskvalifikovať pri preselekcii uchádzačov a možno pozvaní na osobný pohovor. Privítal by som viac informácií o 
náplni práce, ktorú ste dosiaľ robili, konkretizovanie nejakých úspechov, ktoré ste pri tom dosiahli, prípadne prácu na 
projektoch a pod. Životopis by som zhutnil do dvoch strán.  
 
Vystúpenie: Neboli ste vystresovaný, ste komunikatívny človek, obchodne orientovaný, s rozvahou aktuára.  
 
Verdikt: Viete, čo chcete, aj keď ste definovali dve dosť odlišné smerovania. Viete, o čom hovoríte, ale ešte nemáte 
dosť skúseností na to, aby ste si povedali – toto je smer a pôjdem ním, nech to stojí, čo to stojí. Ožili ste pri rozprávaní o 
živom obchodnom kontakte so zákazníkmi. Z môjho pohľadu vedia vaša cesta cez aktívny predaj, môže to byť 
zaujímavejšie, je tam intenzívny kontakt s ľuďmi a časom sa môžete posúvať aj k technickejším produktom, napríklad v 
lízingu. Ale končíte školu, je najvhodnejší čas to aktuárstvo rok – dva zažiť, aby ste vedeli, o čo ide a mohli sa 
kvalifikovane rozhodnúť. Očakávaný plat nie je prehnaný, ale s nižšími finančnými predstavami by ste boli 
konkurencieschopnejší a mali by ste viac možností. 

Vojtech Bohuš, konateľ, I.B.I.S – poisťovacie služby  

Životopis: Zdá sa mi dosť stručný. V doplnkovom vzdelaní by som špecifikoval kurzy, ktoré ste absolvovali. 
Personalista, prípadne odborné oddelenia, na ktoré CV ďalej putuje, nemusia poznať, čo je ich náplňou. Uviedli ste pri 
doterajšej práci správa poistenia, to je príliš široký pojem. Je potrebné rozpísať, čo konkrétne ste v tejto oblasti robili. 
Rovnako komunikácia a spolupráca so spolupracujúcimi spoločnosťami – čo konkrétne? Spolupoistenie? Pre poisťovňu 
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sú tieto informácie dôležité.  
 
Vystúpenie: Máte dar reči, ale zdali ste sa mi príliš ustráchaný. Chcelo by to viac sebavedomia, inak fajn.  
 
Verdikt: Podľa životopisu som vás vyhodnotil ako obchodníka. Podľa slov zase inklinujete skôr k aktuárstvu, to sú dve 
úplne odlišné polohy. Odporučil by som preto skôr veľké poisťovne, kde sa môžete rozvíjať aj v cudzích jazykoch a 
máte priestor ešte sa rozhliadnuť, čo vás najviac baví. Ja by som vás zvažoval ako zamestnanca na retail a na menšie 
riziká. Keď vyberáme nových ľudí, sledujeme najmä obchodnícky talent, dar reči, pôsobenie na ľudí. Kto na to nemá, ide 
na skryté pozície ako likvidácia poistných udalostí a podobne, čo je len veľká omáčka. Slušný plat v poisťovníctve má 
stredný a vyšší manažment a šikovní obchodníci. Vo vašom prípade by som to videl na 800 eur. 

  

Profil odvetvia  
Odvetvie a pozícia: poistný matematik (aktuár)  
Typické činnosti: tvorba poistných zmlúv a podmienok, určovanie sadzieb poistného, testovanie ziskovovsti produktov  
Štandardné vzdelanie: vysokoškolské, znalosť finančnej, poistnej matematiky a štatistiky  
Priemerný hrubý plat: 1 083 až 1 170 eur (nástupný plat, plat zamestnanca s praxou)  
Počet voľných pozícií*: 1/10 

*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň  
Zdroj: profesia.sk, pozicie.sk 

  

Životopis uchádzača  
Anton z Bojníc (24 rokov) 

Pracovné skúsenosti  
– popri škole dva roky pracoval v aktívnom telemarketingu ako pracovník call centra  
– má dvojročné skúsenosti s predajom životného a neživotného poistenia  
– v poslednej firme postúpil na pozíciu personálneho manažéra 

Vzdelanie  
– v lete plánuje ukončiť štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave  
– špecializuje sa na poistnú matematiku  
– získal viaceré certifikáty zo znalosti angličtiny a obsluhy počítača  
– hovorí po anglicky, má základy nemčiny 

Ďalšie  
– na pokročilej úrovni ovláda kancelársky softvér, má vodičský preukaz sk. B  

 
Copyright Ecopress, a. s. Pri materiáloch označených značkou agentúry Copyright © prislúcha agentúre. Ecopress, a. s. je výlučným vlastníkom 
www.HNonline.sk a má všetky práva a povinnosti spojené s realizáciou tohto portálu. Uvedený portál je viditeľne označený a chránený na každej jeho 
strane copyright-om. Akékoľvek preberanie a šírenie informácií z našich publikácií, či už v printovej alebo elektronickej (digitálnej) forme, bez súhlasu 
Ecopress, a. s., je zakázané a v rozpore s príslušnými zákonmi. V prípade porušenia sme pripravení postupovať v konkrétnej veci právnou cestou. ISSN 
1336-1996 
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