
HN hľadajú prácu absolventke Kristíne, ktorá sa chce uplatniť v agrosektore.   HNTV, 30.9.2010

Nájdite si prácu s HN: Kristíne učarovali kone a obchod (video)
Ak by ste boli Kristína zo Zlatých Moraviec, mysleli by ste si, že Slovensko je najkrajšie z konského chrbta. 

Čerstvá absolventka totiž sedlá kone od detstva a jazdeckej vášni dosiaľ podriadila výber školy, práce aj 
takmer všetok voľný čas. "Jazdectvu sa venujem od ôsmich rokov, cvičím ich a venujem sa im aj závodne,“ 
hovorí inžinierka živočíšnej výroby v Nitre. Pred porotu personalistov a odborníkov na trh práce prišla s 
tým, že by svoju záľubu rada skĺbila so svojimi prednosťami. "Najviac by ma bavila práca, kde by bolo 
treba komunikovať s ľuďmi, aj v cudzích jazykoch, napríklad ako obchodná zástupkyňa pri prezentácii 
výrobkov, ktoré sa týkajú koní,“ vysvetľuje.         
 
Na dobrej ceste  
Čerstvá manažérka živočíšnej výroby sa po škole zamestnala v 
štátnom podniku, ktorý sa venuje aj chovu koní. "Práca je fajn, ale 
príliš administratívna a bez perspektívy na profesijný rast,“ vysvetľuje 
motívy, ktoré ju viedli k poslaniu životopisu do redakcie HN. Situácia 
sa medzičasom ešte trochu zmenila - od spoločnosti vystavujúcej na 
nitrianskom Agrokomplexe získala ponuku na pozíciu predajcu 
kŕmnych zmesí. "Pohovor bol v angličtine a dopadol dobre, pozvali 
ma do druhého kola,“ usmieva sa. Možno aj preto pôsobí na porotu 
veľmi pokojne a sebaisto. Odborníci sa snažia zistiť čo-to o 
obchodných zručnostiach Zlatomoravčanky, zaujímajú ich tiež 
vedomosti v iných oblastiach poľnohospodárstva či ochota pasovať sa 
s ťažkou situáciou v agrosektore. "Najazdím 200 až 300 kilometrov 
mesačne, nerobila by mi problém cesta východ-západ Slovenska a 
späť v rámci jedného dňa,“ hovorí. Cval, trysk či vzpínanie tátošov jej 
neprivodili žiadne úrazy, skupinové cvičenie koní a jazdcov na 
vystúpenie s názvom "štvorylka“ dali Kristíne zmysel pre tímovú 
prácu a disciplínu.  
 
Šéfka farmy  
Kristína zatiaľ nemá v životopise prácu obchodníka, obáva sa preto, že 
chýbajúca prax a skúsenosti ju hendikepujú pri uchádzaní sa o 
podobné pozície. Porotu však vzápätí poteší, keď spomenie prácu na 
farme vo Veľkej Británii a fakt, že už roky pomáha rodičom pri práci 
v kamennom a internetovom obchode s rôznym tovarom. Zdá sa, že 
prekážky k vysnívanej práci miznú. "Pokiaľ skĺbite odborné znalosti s 
praktickými skúsenosťami, ste pre zamestnávateľov hotový človek,“ 
hovorí Milan Mišánik, šéf Zväzu poľnohospodárskych družstiev. 
Porotcovia by dokonca mladú slečnu videli na čele farmy s 
agroturistickým zameraním. "Rada by som to robila, no v predaji sú 
reálnejšie možnosti. Na riadiace pozície na farmách, žiaľ, 
uprednostňujú mužov,“ tvrdí Kristína. 
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Prečítajte si aj:
  

Porota HN hodnotí: Kristínu, ktorá chce pracovať s koňmi 
 
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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   Hospodárske noviny, 30.9.2010

Porota HN hodnotí: Kristínu, ktorá chce pracovať s koňmi
Ladislava Chvostaľová, manažérka Amrop Slovakia  
 
Životopis: V životopise mi chýbajú pracovné skúsenosti popri štúdiu – letná práca na farme v Anglicku a 
práca v rodinnej firme, o ktorých ste nám hovorili. Chváľte sa tým, že máte aj pracovné návyky. Sú to body 
navyše, zvyšujete tým svoju cenu na pracovnom trhu. Vo všeobecnosti platí, že čím podrobnejší je 
životopis, tým lepšie. Ak sa zaujímate o obchodnícke pozície, pripojte radšej aj fotografiu.  
 
Vystúpenie: Ste mladá, dynamická dáma, ktorá má disciplinovaný, silný, energický prejav. Udržiavali ste s 
porotou intenzívny očný kontakt s úsmevom. Je vidieť, že rodinný biznis vám dal dôkladnú prípravu do 
sveta práce. Ste osobnosťou s rozvinutými komunikačnými schopnosťami a disciplínou.  
 
Verdikt: Na prácu obchodníka máte predpoklady – vzdelanie, komunikačné zručnosti, prax. Prácu v oblasti 
predaja kŕmnych zmesí môžem preto len odporučiť, ale nevzdávajte sa ani myšlienky pracovať v 
agroturistike. Byť na farme, spojiť chov so službami v oblasti poľovníctva, rybolovu, prehliadkami pre deti 
či cateringom a ubytovacími službami. Máte skvelé predpoklady, aby ste sa v tomto odvetví uchytili.  

Milan Mišánik, predseda Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR  

Vystúpenie a verdikt: Páči sa mi, že sa našla mladá dáma, ktorá chce pokračovať v rodinnej tradícii v 
chove koní a navyše pre ňu znamená koníček. Pokiaľ skĺbite odborné znalosti s praktickými skúsenosťami, 
ste pre zamestnávateľov hotový človek. Odporúčam absolvovať semináre, ktoré by ešte rozšírili vaše know-
how v iných oblastiach poľnohospodárstva a živočíšnej výroby – napríklad výpočet kŕmnych dávok, 
zostavenie osevných postupov. Uplatnenie si budete vedieť nájsť nielen v obchode, v ktorom je situácia v 
súčasnosti veľmi zložitá. Na Slovensku ubudlo obrovské množstvo hospodárskych zvierat, z 1,5 milióna na 
500-tisíc kusov hovädzieho dobytka, a tie, čo ostali, boli presunuté do určitých lokalít, regiónov. Treba pre 
ne nabehať veľa kilometrov a vydať veľa energie, znamená to veľa cestovania. Uchádzači – veterinári, 
zootechnici, manažéri, agronómovia – prešli od pôvodných profesií k iným druhom práce a riešia praktické 
úlohy ako zostavovanie kŕmnych dávok, chovných zariadení a podobne. Vaše prednosti vám však poskytujú 
široké možnosti pre iné uplatnenie. Viem si vás predstaviť ako správkyňu agropenziónu, ktorá vie vyberať 
od firiem ponúkané zvieratá, komunikovať s nimi. Takýto druh zariadenia môže mať formu minizoo, kde je 
možné vidieť všetky druhy poľnohospodárskych zvierat.  

Alena Dušatková, riaditeľka personálnej agentúry Hill International Slovakia  
 
Životopis: Neprekáža mi, že ste neuviedli v životopise pracovné skúsenosti, pretože ste rešpektovali 
štruktúru životopisu. Ani iné sa životopisu nedá vytknúť.  
 
Vystúpenie: Pôsobíte dojmom silného, vyrovnaného človeka, čo nie je také často u ľudí vo vašom veku. 
Viete dobre, kto ste, kam patríte, viete, čo budete v budúcnosti robiť a idete si za tým. Nehráte sa na nič iné, 
ako ste. Pôsobí to veľmi pozitívne, zrejme otvárate atmosféru na stretnutiach, darí sa vám to neverbálnou 
komunikáciou aj slovným prejavom. Viete veľmi presne formulovať, nehovoríte opisne, idete priamo k veci. 
Je to o to cennejšie, že ste čerstvá absolventka. Ste lojálny typ, viete sa rozhodnúť a stáť si za tým.  
 
Verdikt: Viete sa veľmi dobre dohovoriť po anglicky, máte dobré obchodné zručnosti a myslím si, že by ste 
sa v takomto povolaní našli. Vašou druhou silnou orientáciou je však vzťah k zvieratám, ktorý je zrejme 
dosť silný na to, aby ste si našli uplatnenie aj v tejto oblasti, kde by ste rozvíjali podnikateľské zámery 
súvisiace s chovom zvierat a súvisiacimi službami. Odporučila by som preto hľadať prácu, ktorá by skĺbila 
obe línie. Nič sa nestane, ak budete pokračovať na doterajšom pracovisku, myslím si, že nadriadení si vás 
čoskoro všimnú, ohodnotia vaše schopnosti a posunú vás vyššie.  
 
Karol Motyka, predseda Poľnohospodárskeho družstva Šenkvice  
 
Vystúpenie a verdikt: Kristína je sebavedomá mladá absolventka, ktorá má všetky predpoklady uplatniť sa 
v agrobiznise. Hovorím agrobiznis a nemyslím na tvrdú organizačnú prácu v prvovýrobe ako je napríklad 
práca zootechnika, ktorá nie je v tejto dobe zaplatená a docenená ani morálne, ale zároveň veľmi, veľmi 
potrebná. Je lukratívnejšie obchodovať, ponúkať služby v agroturistike. Ale základ je vo výrobe – musí byť 
agro – až potom môže byť turistika. Bol by som rád, keby neodišla za zárobkom do zahraničia, ale so 
svojimi komunikačnými schopnosťami a vzťahom ku zvieratám – pracovala na farme, napríklad aj 
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u zahraničných vlastníkov (Dáni, Holanďania), ktorých je u nás už pomerne dosť. Určite nájde bez 
problémov uplatnenie ako obchodníčka s agrokomoditami, kŕmnymi zmesami a doplnkami a podobne. Ako 
prvovýrobca však považujem za potrebné odporučiť, aby začala s tvrdou prácou v prvovýrobe, kde je 
nedostatok mladých ľudí s novým myslením, inými prístupmi a veľkou chuťou urobiť niečo nové, 
progresívne.  
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