
HN hľadali prácu strojárovi Matušovi, ktorý očakáva plat medzi 700 a 800 eur.   Hospodárske noviny, 26.8.2010

Nájdite si prácu s HN: Som technik, no nemám prácu (video)
Študujte techniku - firmy sa o vás potrhajú! Takýmito inzerátmi lákajú technické univerzity uchádzačov do svojich ául. 

Pred porotu personalistov sa však tentoraz postavil jeden z čerstvých absolventov 
strojníckej fakulty. Hľadá prácu v odvetví, ktoré vyštudoval, a zatiaľ sa mu nedarí. 
"Poslal som už asi tridsať životopisov do rôznych firiem, ale toto je môj prvý pohovor,“ 
hovorí Matúš z Košíc. Nástupný plat by mal byť podľa jeho predstáv 700 až 800 eur za 
mesiac. Skutočne neexistujú na Slovensku firmy, ktoré by mali o skončeného strojára 
záujem? Dozviete sa v ďalšom dieli seriálu Nájdite si prácu s HN.  

Zamlčané projekty  
Matúš pochádza z technicky zameranej famílie, strojár však ešte v rodine nebol. 
Vysnívaným džobom by mala byť pozícia, kde by sa podieľal na vývoji produktov a bol 
v kontakte so zákazníkmi. "Mám technické myslenie a vzdelanie, viem vysvetliť 
technické záležitosti aj človeku bez znalostí problematiky,“ vysvetľuje dôvody, prečo si 
chce nájsť prácu v strojárskom odvetví. Má blízko k zákazníkom a vie odpovedať na ich 
otázky - to zistil pri práci v projekčnej kancelárii aj ako brigádnik v call centre 
mobilného operátora.  

Upravený mladík čelí otázkam personalistov s pokojom a pohotovo odpovedá na všetky 
otázky. Čoskoro vyplynie, že má za sebou nielen prácu správcu siete a kresliča v 
AutoCADe či ocenenia z výtvarných súťaží. Do životopisu neuviedol napríklad vývoj 
webových stránok či prácu pre firmu vyvíjajúcu poplašné systémy. "Vychytával som 
chyby v návodoch na použitie, stalo sa aj, že keď niečo nefungovalo, opravil som to,“ 
hovorí. Na škole ho tešilo najmä projektovanie výrobných systémov.  

Napriek práci popri škole a na trhu dlhodobo žiadanému vzdelaniu zatiaľ Matúš džob 
nenašiel. Dôvod? Naráža údajne na požiadavky na prax a slabšiu angličtinu. "Pociťujem 
hendikep z nedostatku praxe v odbore a môj najväčší hendikep je asi angličtina. Viem si 
prečítať text, odporučiť niekomu cestu v meste, ale napríklad viesť tento pohovor v 
angličtine si netrúfam,“ vysvetľuje s tým, že si už vyhliadol jazykovú školu, ktorá by mu 
mala pomôcť tento nedostatok odstrániť. V porote sedia aj dvaja zástupcovia 
priemyselnej sféry - tí angličtinu nevidia ako problém.  
 
Otázka času  
"Aktuálne hľadáme skôr strojárov, ktorí majú prax v klasických strojárskych 
technológiách - vo zváraní, v lisovaní. Je však len otázkou niekoľkých mesiacov, keď 
začneme rozširovať výrobu a potom začneme hľadať procesných inžinierov,“ hovorí 
personálny riaditeľ Tower Automotive Milan Kuzma. Ako otázku času to vidí aj 
personalistka Foxconn Zuzana Zhorelová. "Tieto pozície priebežne obsadzujeme, stačí, 
keď budete sledovať inzerciu.“ Personalisti tiež radia Matúšovi, aby hľadal kombináciu 
"strojariny“ a informačných technológií - vzhľadom na svoj evidentný príklon a 
skúsenosti s počítačmi.  
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   Hospodárske noviny, 26.8.2010

Porota HN hodnotí Matúša, ktorý hľadá prácu v strojárskom priemysle
Ivan Tomko, personalista Amrop Slovakia  
Životopis: Ak ste študovali na bakalárskom aj inžinierskom stupni rovnaký program a na rovnakej fakulte, 
nemusíte to rozpisovať, ušetríte miesto a prácu personalistom. Je škoda, že ste v životopise neuviedli práce 
na viacerých projektoch, ktoré ste nám tu spomenuli. Môže vám to výrazne pomôcť.  
 
Vystúpenie: Nervozitu som zaznamenal, hľadali ste slová, ale odpovede boli adresné, takže celkový dojem 
v poriadku. S vystupovaním nemáte problém.  
 
Verdikt: Kdekoľvek ste pracovali, dostali ste sa napokon k práci správcu siete alebo inej IT pozícii. Myslím 
si, že v tom bola vnútorná motivácia a aj zamestnávateľ videl, že tomu rozumiete a baví vás to. Pokojne sa 
teda uchádzajte aj o tieto pozície. Zameral by som sa najmä na pozície v oblasti procesného a projektového 
inžinierstva, kde budete využívať znalosti zo strojárstva aj informačných technológií. Množstvo spoločností 
vyžaduje na odbornejších pozíciách angličtinu, takže tento hendikep by ste mali čím skôr odstrániť. Plat je 
na začiatok adekvátny.  
 
Beáta Lenčešová, manažérka StartPeople  
Životopis: V životopise som našla takmer všetko potrebné. Rozpísala by som viac náplň práce pri 
jednotlivých pozíciách, ktorými ste prešli. Nemusíte písať základnú školu, podstatná je stredná a vysoká 
škola. Dobre, že ste spomenuli získané ocenenia za grafické práce. Znalosti by bolo lepšie oddeliť na 
jazykové, počítačové a prípadne ostatné.  
 
Vystúpenie: Vystupovanie bolo výborné, počiatočnej nervozity ste sa rýchlo zbavili. Bolo vidieť, že sa 
snažíte voliť správne slová a udržiavať očný kontakt, takže sme sa príjemne porozprávali.  
 
Verdikt: Ak ste sa nenašli na žiadnej z pozícií, v ktorých ste pracovali, odporúčala by som skúšať ďalej v 
strojárskom priemysle na asistentských a junior pozíciách, kde sa budete môcť priučiť pri senioroch a 
posúvať sa kariérne vyššie podľa toho, ktorá z ich činností alebo náplní vás odborne najviac zaujme. Platové 
požiadavky sú na Košice primerané, v Bratislave by ste mohli žiadať viac.  

Milan Kuzma, personálny riaditeľ Tower Automotive  
Životopis: Podobné miesta vyhľadávame často a vítame stručnejšie životopisy, ktoré niečím zaujmú. 
Pýtame sa najmä na diplomové práce. Vy ste ju robili o webových aplikáciách, takže nebudete klasický 
strojár s rukami zamazanými od oleja, kreslič ozubených koliesok, ale posúvate sa skôr k aplikovanému 
strojárstvu. Tam smerujete a máte na to predpoklady, IT zručnosti a vedomosti. V životopise by som sa teda 
sústredil na prax v tejto oblasti, uviedol všetko, čo ste v tomto smere urobili. Môže to byť viac ako 
akýkoľvek certifikát. Angličtinu nevidím ako hendikep, prostredie je dnes anglofónne a rýchlo sa ju doučíte. 
Ak nemáte problém sa za prácou presťahovať, upravte a rozpíšte podľa toho plat v CV. Dáte najavo, že to 
máte premyslené a ste flexibilný.  
 
Vystúpenie: Výstup bol v poriadku. Fajn je už to, že ste prišli, 90 percent ľudí by nikdy nenabralo odvahu.  

Verdikt: Skúšajte sa vyprofilovať v oblasti, v ktorej ste začali. "Čistý IT-čkár“ nie ste a ani by vás to 
nebavilo byť napríklad správca siete, byť niekde zavretý a dookola inštalovať tlačiarne a siete. Vidím vás na 
procesný inžiniering, pozície na projektoch ako zavádzanie novej linky, optimalizácia procesov, IT podpora 
výrobných technológií.  
 
 
Zuzana Zhorelová, personalistka Foxconn  
Životopis: Životopis hodnotím pozitívne. Viac ho štruktúrujte, aby bol čítavejší a podstatné informácie bili 
do očí. Musíme ich prečítať stovky a potrebujeme, aby nám niečo udrelo do očí.  
 
Vystúpenie: Veľmi pozitívne hodnotím, že ste prišli až z Košíc. Oceňujem vašu komunikatívnosť a tiež 
upravený vizuál, pretože máme rôzne skúsenosti s úpravou zovňajšku uchádzačov. Nervozita bola úplne v 
norme.  
 
Verdikt: Ste zo strojníckej fakulty a v odpovedi na otázku o vysnívanom džobe ste uviedli strojársky 
priemysel. Mala by som však pre vás návrh - hoci naša spoločnosť pôsobí v elektrotechnike, vedela by som 
si vás na základe informácii z dnešného stretnutia predstaviť aj v našej firme. Máme tím, ktorý sa zaoberá 
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priemyselným inžinierstvom, samostatný tím procesných inžinierov a tím mechanických inžinierov, ktorí sa 
podieľajú na procese vývoja súčiastok do produktov, ktoré vyrábame. Tieto pozície priebežne obsadzujeme, 
stačí, keď budete sledovať inzerciu. Chýbajúca angličtina pre nás nie je hendikep, doučili by ste sa ju veľmi 
rýchlo. Oceňujem tiež ochotu sa za prácou presťahovať.  
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