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Učiteľka, ktorú láka aj kuchyňa (video)
Hospodárske noviny hľadajú prácu Agáte, ktorá vyštudovala výživu ľudí a jej srdce si získali školáci.

Agáta zvolila radikálnu zmenu prostredia. Z maličkej 
dedinky na juhu Slovenska sa rozhodla presťahovať do 
Bratislavy - za prácou. Po štyroch rokoch vyučovania na 
základnej škole musela mladá pedagogička uvoľniť 
miesto kolegyni, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky. 
Teraz si už takmer pol roka nevie nájsť miesto učiteľky 
v bližšom ani širšom okolí. 

"Poslala som na školy asi 15 žiadostí a absolvovala dva 
pohovory, ale zatiaľ nič,“ vysvetľuje porote zloženej zo 
zástupcov školstva aj súkromných firiem. Nájdu 
porotcovia Agáte vhodné miesto a ako prijmú jej 
požiadavku na plat 700 až 800 eur mesačne? Dozviete 
sa v dnešnom dieli seriálu Nájdite si prácu s HN.  

Variť ako Jamie  
Agáta je z učiteľskej famílie a rada by v rodinnej tradícii 
pokračovala. "Veľmi som si túto prácu obľúbila a aj 
som sa v nej našla, napĺňa ma a rada by som v nej 
pokračovala na vyššom stupni vzdelávania a čo 
najbližšie mojej odbornosti. Zaujímajú ma preto najmä 
stredné odborné školy poľnohospodárske, potravinárske 
alebo hotelové akadémie,“ vysvetľuje porotcom. 

Hoci jej srdce si získali školáci a život by najradšej 
strávila pred tabuľou, hlava napokon pragmaticky 
pripúšťa aj prácu v súkromnej sfére. Vedúca jedálne, kontrolórka kvality v potravinárskej firme, 
poradenstvo zamerané na nutričné hodnoty - to sú profesie, na ktoré si Agáta trúfa. "Počas štúdia som 
vykonávala prax v školskej jedálni, ovládam potrebné hygienické štandardy a rada varím,“ rozširuje záber - 
ako o pár minút odhalí porota - fanúšička britského šéfkuchára Jamieho Olivera a stredomorskej kuchyne. 

Pozor na autoritu  
Otázky odborníkov na trh práce mieria najmä na dve miesta - prax v školstve a mimo neho a odhodlanie 
učiť v hlavnom meste. Riaditeľka hotelovej akadémie sa obáva o Agátinu autoritu, upozorňuje, že deti v 
metropole sú oveľa "sebavedomejšie“ ako na vidieku. "Vycítia, kto to s nimi myslí vážne a kto sa len hrá na 
nadradeného. Keď nezvládnete hodinu, padne vám autorita, bleskom sa to rozšíri a môžete to na škole 
zabaliť - zvládli by ste hodinu varenia, kde sa študenti po sebe oháňajú nožmi a vidličkami a každú chvíľu 
niečo prihorí?“ skúma predstavy Agáty o práci na škole.  
Po kladnej odpovedi príde na pretras bytová otázka - otázniky vyvoláva 
odhodlanie vyžiť s učiteľským platom v metropole a v drahých podnájmoch. 
"Vedela by som sa uskromniť, prípadne si nejako privyrobiť,“ tvrdí Agáta. 

Kuchárska prax nutná  
Napriek všetkému má Agáta podľa riaditeľky Kravjarovej pre potreby 
hotelovej akadémie príliš úzku špecializáciu - mohla by učiť len pár 
predmetov. Radí preto kurz kuchár-čašník či ďalšiu prax vo varení. Na 
rozhovor o práci v komerčnej sfére ledva vyjde čas.  
Porota to vidí optimisticky, vzhľadom na prax v školstve však Agátu 
upozorňuje, že musí počítať s juniorskými pozíciami.  

Porota HN: hodnotí Agátu, ktorá by chcela pracovať ako učiteľka na 
strednej škole  
 

Ladislava Chvostaľová, personálna manažérka 
Amrop Slovakia  
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Životopis: Pozitívom je slovenská aj anglická verzia CV v jednom. Je príliš stručné a môže tak ostať bez 
povšimnutia v možstve životopisov spísaných podľa vzoru profesia.sk. Rozpísala by som ako ste učili - aké 
metódy a postupy ste používali, ďalej to, že ste boli triedna učiteľka, koľko žiakov ste mali v triede a aké 
mimoškolské aktivity ste mali na starosti. Doplnila by som aktivity pre Červený kríž, svedčí to o vašich 
organizačných zručnostiach, či schopnosti pracovať na projektoch, nadchnúť svoje okolie a komunikovať s 
ľuďmi. Privítala by som tiež fotku, kontakt na referujúce osoby a súhlas s používaním osobných údajov. 
Takisto radím zmeniť e-mailovú adresu, aby znela profesionálnejšie, nie infantilne.  
Vystúpenie: Bez výhrad.  
Verdikt: Primárne ste zameraná na školstvo, ale priestor na uplatnenie vidím aj v potravinárskych 
podnikoch ako výroba cukroviniek, mlieka a mliečnych výrobkov, piva, liehovary, konzervárne, 
mäsokombináty, do pozornosti dávam tiež pracovné pozície pre Výskumný ústav potravinársky. Podľa 
prieskumov sa priemerné platy na základných a materských školách pohybujú od 540 do 630 eur a na 
stredných školách do 700 eur, takže buďte pripravená aj na nižšie ohodnotenie, ako očakávate. 

Dana Kravjarová, riaditeľka Hotelovej akadémie HaGMa  
 
Životopis: Životopis neobsahoval informácie o vašej odbornej praxi, odporúčam uviesť 
všetko, čo môže doplniť váš obraz učiteľky, napríklad použitie inovatívnych 
pedagogických metód v odborných predmetoch, prácu s hendikepovanými alebo 
nadanými deťmi a podobne.  
Vystúpenie: Pozitívne hodnotím vašu rečovú kultúru, energický, kultivovaný prejav, čo 
však nemusí znamenať, že uchádzač tak získa prirodzenú autoritu u žiakov.  
Upozorňujem, že práca v školstve je náročná, zvládnuť deti na strednej škole, najmä tie 

sebavedomé z Bratislavy, dá zabrať. Kto chce uspieť, musí to robiť z presvedčenia a nosí si prácu v podstate 
stále so sebou.  
Verdikt: Spĺňate kvalifikačné predpoklady pre prácu v školstve, ale chýbajú vám praktické skúsenosti 
hlavne pri vyučovaní odborných predmetov. Odporúčam doplniť si kvalifikáciu formou rôznych odborných 
kurzov zameraných na oblasť gastronómie. Očakávaný plat je aj pre oblasť súkromného školstva dosť 
nadsadený. 

Miriam Krivosudská, personálna manažérka Tesco Stores SR  

Životopis: Životopis je veľmi strohý, mali by ste doplniť čo najviac informácií o tom, čo 
máte za sebou. Ak nemáte pestré pracovné skúsenosti, pokojne uveďte aj vedľajšie, 
voľnočasové aktivity. Dobrovoľnícka práca pre Červený kríž svedčí napríklad o vašich 
manažérskych zručnostiach, ktoré vám v očiach personalistu prinášajú body navyše. 
Roky praxe, ktoré ste uviedli pri jednotlivých pracovných pozíciách, je potrebné rozpísať 
na mesiace.  
Vystúpenie: Bez výhrad.  

Verdikt: Orientujete sa primárne na školstvo, čomu zodpovedá aj vaša kvalifikácia. Ak by ste chceli získať 
prácu v oblasti maloobchodu, museli by ste začínať "od piky“, pretože štyri roky práce na škole nie je v 
tomto odvetví dostatočná prax. Mohli by ste však nastúpiť na tréningový program pre začínajúcich 
zamestnancov a postupne kariérne rásť na manažérske pozície. 

Simona Brunovská, personálna manažérka Amylum Slovakia  

Životopis: Ak personalistu nezaujme CV, nemáte veľkú šancu dostať sa do druhého kola, 
na pohovor. Preto je potrebné odlíšiť sa od ostatných a životopis zostaviť čo najlepšie, 
nielen vyplniť najpoužívanejší štandard, ktorý nájdete na internete. Druhá rada - ak 
chcete maximalizovať šancu na úspech, životopis je potrebné prispôsobiť pozícii, o ktorú 
sa uchádzate. Personalista hľadá v CV požiadavky svojho klienta - firmy na nového 
zamestnanca, ak mu ponúknete odpovede, máte väčšiu šancu uspieť. Ak sa budete 
uchádzať o prácu v komerčnej sfére, odporúčam tiež spresniť úroveň angličtiny a overiť 

si ju napríklad prostredníctvom jazykovej školy. Často sa stáva, že pohovory bývajú v angličtine a stratíte 
body, ak úroveň vašej angličtiny nebude zodpovedať CV.  
Vystúpenie: Prejav bol výborný, trochu ma vyrušovalo len to, že ste "gúľali“ očami. Hovoríte sebavedomo, 
plynule a vidieť, že máte prax s prednášaním.  
Verdikt: Máte potenciál aj v súkromnom sektore - v potravinárstve alebo hygiene. Odporúčam zvážiť 
napríklad kúpeľné mesto Piešťany, ktoré nie je ďaleko od Nitry, a mohli by ste tu rýchlo nájsť pozíciu, kde 
sa vyžadujú znalosti na zostavovanie diéty, menu a podobne. Očakávaný plat 700 eur by bol napríklad na 
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pozícii kvalitárky primeraný. 
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