
   Hospodárske noviny, 16.6.2011

Chcem učiť podnikateľov etiku. Za 700 eur (video)
Hospodárske noviny hľadajú prácu Márii, ktorá by chcela pracovať v oblasti ľudských zdrojov.

 Pohoda a dobrá nálada sála zo študentky, ktorá sa dnes uchádza o prácu v tradičnom seriáli HN. Napriek zapnutej kamere, bleskom 
fotoaparátu a zvedavým pohľadom štyroch porotcov Márii nemizne z tváre 
úsmev. Rodená Levočanka skončí budúci rok v Žiline štúdium manažmentu a 
s poctivým predstihom sa rozhodla vyskúšať si, čo ju čaká pri hľadaní džobu. 
„Je to môj prvý pohovor v živote,“ hovorí vysokoškoláčka, pricestovala 
priamo z internátu. Mária by chcela by pracovať v personálnej agentúre, ktorá 
sa zaoberá výberom zamestnancov, ich školením a organizuje vzdelávanie pre 
rôzne firmy. Očakáva, že za svoju prácu dostane 600 až 700 eur mesačne. 
Okrem peňazí si od práce sľubuje dobrých kolegov, istotu pracovného miesta 
a šancu zladiť kariéru a osobný život.  
 
Čo konkrétne?  
Personalistika má mnohé zákutia, v oblasti ľudských zdrojov pracujú 
psychológovia, špecialisti na nábory, pracovnoprávnu legislatívu, či 
odmeňovanie zamestnancov, školitelia... Porotcov okamžite zaujíma, aká 
konkrétna pozícia je uchádzačke o prácu najbližšie. „Skúste si predstaviť, že 
ste v personálnej agentúre – aký je váš pracovný deň, čo konkrétne robíte,“ 
pýta sa konzultantka Eva Birčáková. „Úplnú predstavu nemám, ale asi by to 
bola príprava školení, kritérií podľa ktorých sa vyberajú zamestnanci, štúdium 
životopisov a požiadaviek firmy, ktorá ich hľadá,“ upresní po krátkom váhaní 
Mária. Porota po pár otázkach zistí, že ju lákajú najmä školiteľská práca. 
Rada by ľudí vzdelávala z manažérskych zručností, cudzích jazykov, ale 
najradšej z etiky v podnikaní, pretože ju chytil za srdce rovnomenný kurz u 
rakúskeho profesora Paula Roettinga.  
 
Väčší prehľad  
Personalisti chcú, samozrejme, vedieť, čo by mohla Mária firme ponúknuť. 
„Som zodpovedná, spoľahlivá a dochvíľna, zadané úlohy splním a radšej 
odovzdám prácu skôr ako na poslednú chvíľu,“ predáva sa budúca 
manažérka. Hoci skutočnú personalistickú prax zatiaľ nemá, pochváli sa pôsobením v študentskom podniku. Virtuálna firma 
fungovala v rámci školských cvičení a jej cieľom bolo preniesť do akademického prostredia trochu firemnej reality. „Skúšali sme 
založenie firmy, valné zhromaždenia, zamerali sme sa na výrobu korbáčov pred sviatkami a ručne maľovaných dáždnikov,“ hovorí 
Mária. V tíme jej pripadla pozíciu lídra. „Vybavila som miestnosť, materiály, ťahala som dopredu výrobu aj predaj,“ vysvetľuje. A 
predali sa vraj všetky dáždniky. Nezabudne dodať, že „manažérske zručnosti“ si ako najstaršia z piatich detí cvičila už na 
súrodencoch. Konkrétna ponuka práce nezaznie, aj preto, že Mária hľadá prácu až od budúceho leta. Porota však radí čím skôr 
prechod do personálnej agentúry, aspoň na čiastočný úvazok a získavať prax. 

  

Profil odvetvia  

Odvetvie a pozícia: lektorka, školiteľka  
Typické činnosti: príprava náplne školení, obstarávanie študijných materiálov, prednášanie a kontrola nadobudnutých vedomostí  
Štandardné vzdelanie: stredoškolské, zameranie na psychológiu a pedagogiku  
Priemerný hrubý plat: 1 031 až 1 109 eur (nástupný plat, plat zamestnanca s praxou)  
Počet voľných pozícií*: 1/11  
 
Odvetvie a pozícia: recruiter, špecialistka výberov  
Typické činnosti: vedenie vstupných telefonických pohovorov, pozývanie vyhovujúcich uchádzačov na druhé kolo, vedenie 
pracovných pohovorov s uchádzačmi  
Štandardné vzdelanie: stredoškolské s maturitou, zameranie na personalistiku, angličtina  
Priemerný hrubý plat: 966 až 1 024 eur (nástupný plat, plat zamestnanca s praxou)  
Počet voľných pozícií*: 1/23  
*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň  
Zdroj: profesia.sk, pozicie.sk 

  

Porota HN: hodnotí Máriu, ktorá chce po skončení vysokej školy pracovať ako personalistka  
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Michal Lukáč, konzultant, Amrop Slovakia  
Životopis: Na budúceho absolventa je trojstranový životopis príliš dlhý, optimálna je strana, maximálne dve. Spresnite región, v 
ktorom si hľadáte prácu. Ako pre absolventku bude vo vašom prípade nosnou časťou životopisu vzdelanie, preto nezabudnite uviesť 
aj odbor štúdia, názvy záverečných prác a všetky prípadné úspechy zo školy.  
 
Vystúpenie: Ste iniciatívny a cieľavedomý človek, svedčí o tom nielen vaša účasť v tomto projekte, ale aj to, ako ste sa prejavili na 
pohovore. Pokojne to zdôraznite v životopise a aj pri „ostrých“ pohovoroch. Chýba mi väčší prehľad o oblasti, v ktorej chcete nájsť 
džob, o práci personalistov. Na webe nájdete nielen najväčších hráčov na trhu, ale aj to, čomu všetkému sa venujú. Preštudujte si to 
a premýšľajte, čo z tých produktov a služieb by vám bolo najbližšie.  
 
Verdikt: Mali by ste postupne získať konkrétnejšiu predstavu o tom, čo by ste mohli robiť. Zistiť, o aké služby je v personalistike 
záujem a zamerať sa tým smerom, aby ste mali alternatívu k vzdelávaniu etiky v podnikaní. Ako čerstvá uchádzačka bez 
praktických skúseností môžete v Žiline a okolí čakať nástupný plat 600 eur, v Bratislave zhruba 800 eur. 

Eva Birčáková, konzultantka, Adamas Coaching&Consulting  
Životopis: Doplnila, prípadne zdôraznila by som v životopise prednosti, ktoré sme vyzdvihli, napríklad iniciatívnosť a odvahu.  
 
Vystúpenie: Oceňujem vaše nadšenie pre tému zodpovedného podnikania. Páči sa mi vaše vystupovanie, ste veľmi prirodzená a 
bezprostredná, nebojíte sa výziev. 

Verdikt: Dôležité je doplniť si teoretické vedomosti, ale aj zistiť čo najviac o konkrétnych pozíciách, o ktoré sa chcete uchádzať. 
Nájsť niekoho, kto pracuje v personálnej spoločnosti, selektuje životopisy, robí pohovory a spýtať sa ho, čo je na tej práci pekné, čo 
menej, aby ste mali reálnejšiu predstavu. Inklinujete k práci školiteľky, preto by ste sa mali zamyslieť nad tým, čo by zvýšilo 
pravdepodobnosť, že získate túto prácu. Myslím si, že sú to najmä skúsenosti z reálneho podniku, kde zistíte, ako to v praxi funguje. 
Aj ľudia viac dôverujú školiteľovi, ktorý nemá len teoretické znalosti, ale aj čosi odžité. Rovnováhu práce a súkromia si teba strážiť, 
ale najmä na začiatku kariéry také miesta nenájdete ľahko. Ani istotu zo začiatku príliš nehľadajte, trh je veľmi dynamický. 
Požadovaný plat je primeraný. 

Boris Kapucian, riaditeľ, Excellent Training  
Životopis: Dávajte si pozor na opakovanie informácií, ktoré je možné vypustiť. Pôsobí to ako snaha opticky „natiahnuť“ životopis a 
vyvoláva to skôr negatívne reakcie personalistov. Z pohovoru vyplynulo, že v budúcom smerovaní vás najviac oslovil kurz etiky v 
podnikaní, mali by ste ho teda presunúť do popredia aj v životopise. Rozpísal by som členstvo v dozornej rade študentského podniku 
– aké konkrétne úlohy a kompetencie ste vykonávali.  
 
Vystúpenie: Oceňujem, že máte rok do skončenia školy a už sa aktívne pripravujete na prechod na trh práce. Podobné praktické 
skúsenosti ako je tento modelový pohovor alebo vedenie študentského podniku vám dajú potrebnú spätnú väzbu. Vystupovanie bolo 
otvorené a príjemné, máte priamy pohľad a stále sa usmievate, to je plus. Nechýba vám odvaha a zanietenie.  
 
Verdikt: Ak sa chcete venovať personalistike a vzdelávaniu, venujte sa ešte nejaký čas získavaniu teoretických vedomostí, elán a 
odvaha na toto povolanie vám nechýbajú. Máte reálne platové očakávania. 

Dalibor Slávik, senior konzultant, Slávik&Stell  
Životopis: Doplňte do životopisu, čím sa zaoberá študentský podnik, v ktorom pracujete. Úroveň znalosti českého jazyka by som 
uvádzal v prípade uchádzania sa práce v zahraničí, aby bolo zrejmé, že nejestvuje prílišná jazyková bariéra. 

Vystúpenie: Váš prejav je otvorený, príjemný, nadšený. Máte zmysel pre humor, mali ste priame, férové odpovede. Pôsobíte ako 
človek, ktorý je pripravený prevziať iniciatívu a zodpovednosť. Tieto charakteristiky sú žiadané vo väčšine firiem.  
 
Verdikt: Z toho, čo ste povedali, som zachytil dva –- tri smery, kde by ste sa chceli uplatniť. Zvýraznil by som preto v životopise 
všetko, čo vás k daným pozíciám môže ešte viac priblížiť. Máte dosť času, zisťujte osobne, cez internet, cez sociálne siete, kto, čo 
robí, pretože poznatky z vysokej školy sú často veľmi odlišné od reality. Zistite si, čo je na práci personalistu pekné, čo zase 
„nezáživné“ a porovnajte s tým, čo by ste chceli robiť. Platovo sa držíte pri zemi, čo je výhodné z pohľadu konkurencie, budete mať 
viac príležitostí. 

Životopis uchádzača  
Mária z Levoče (23 rokov) 

Pracovné skúsenosti  
– je súčasťou tímu študentského podniku, venuje sa marketingu a predaju produktov  
– počas dvoch prázdnin pracovala v Turistickom informačnom centre vo Vysokých Tatrách  
– má skúsenosti s predajom, administratívnymi prácami či starostlivosťou o zákazníka  
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– brigádovala v Nemecku, starala sa o deti a domácnosť, pomáhala na farme 

Vzdelanie  
– Mária študuje na Fakulte riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite  
– školu plánuje dokončiť na budúce leto  
– absolvovala 2-semestrálny kurz v oblasti podnikateľskej etiky  
– uvádza pokročilú úroveň angličtiny a nemčiny 

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