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Nájdite si prácu s HN: „Chcem rásť vo svete peňazí“ (video)
Hospodárske noviny hľadajú prácu Martinovi, ktorý zvažuje audit alebo finančné analýzy.

V lete končí štúdium ekonomiky, posledné mesiace 
chce kvôli reči študovať v Nemecku a popri tom si 
hľadá prácu. Neuznáva facebook, televíziu ani filmy. 
"Najhoršia je nuda a bezcieľnosť. Neznášam, keď 
ráno vstanem a nemám čo robiť,“ tvrdí Martin z 
Košíc, ktorý sa uchádza o džob v seriáli Nájdite si 
prácu s HN. 

Aktívny vysokoškolák mal aj dnes nabitý program - 
pohovoru v HN dal napokon prednosť pred 
konkurzom v jednej z audítorských firiem "veľkej 
štvorky“. Nemá totiž celkom jasno ohľadne ďalšieho 
smeru svojej kariéry. "Veľmi ma zaujímajú finančné 
analýzy, plánovanie, predikcie, prognózy na makro a mikroekonomickej úrovni,“ tvrdí Martin. Nadnárodné 
korporácie alebo centrálne banky? Audit alebo finančné oddelenie? Dilemy mladého ekonóma sa pokúsia 
vyriešiť skúsení personalisti a odborníci na trh práce.  
 
"Pôjdem vyššie a vyššie“  
"Mám ekonomické vzdelanie, hovorím plynule po anglicky a stredne pokročilo po nemecky. Vďaka svojim 
pracovným a študijným pobytom v Európe som získal na flexibilite, schopnosti tímovo pracovať, 
cieľavedomosti a celkovom rozhľade,“ hovorí mladík, ktorý by chcel zarábať 600 eur v Košiciach a 800 eur 
v Bratislave. Pre začiatok vraj nežiada manažérske kreslo, auto či asistentku. "Chcel by som rásť najmä 
odborne, začnem od podlahy a pôjdem vyššie a vyššie,“ vysvetľuje svoju taktiku na nadchádzajúce roky. 

Porota má s Martinom čo preberať. Ako viceprezident študentskej organizácie AIESEC zodpovedal na škole 
za zahraničných stážistov. Vyzdvihuje teda prax a skúsenosti získané obiehaním úradov, vybavovaním 
ubytovania a prípravou programu pre cudzincov. "Najväčší stres sme zažili, keď študent z Turecka nezískal 
povolenie na pobyt a musel do dvoch dní opustiť Slovensko,“ spomína Martin. Spolu s tímom napokon 
skúšku zvládol - na jej konci bola kôpka papierov s pečiatkami, nová stáž v inej krajine a turecký študent 
vezúci sa na budapeštianske letisko.  
 
Nevyužitá šanca  
Martin sa má čím chváliť a vie aj ako na to. Za najväčšiu chybu považuje, že nevyužil možnosť odísť za 
štúdiom do Malajzie a amerického Seattlu. "V čase, keď som študoval v Dánsku mi túto možnosť ponúkol 
vedúci katedry. Zaváhal som a vrátil sa na Slovensko kvôli štátnici z účtovníctva,“ hovorí. Záľuba v 
cestovaní a cudzích jazykoch ho zblížila aj s viceprezidentom oceliarskeho gigantu v rodných Košiciach a 
pomohla mu k stáži na oddelení finančného kontrolingu. 

Martin dva týždne pracoval na excelovskom súbore s objemom sto megabajtov dát, v ktorom boli všetky 
údaje o príjmoch a výdavkoch firmy. Úloha? Zmenšiť rozsah bez straty funkčnosti. Podarilo sa, čo následne 
pomohlo Martinovi pri pohovoroch do riadneho pracovného pomeru, dostal sa do posledného kola, no 
napokon to vyhrala už zapracovaná slečna z konkrétneho oddelenia, kde stážovala. Porotcovia nemajú 
obavy o Martinovu ďalšiu kariéru, radia len vyskúšať čo najviac pozícií. 
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Nájdite si prácu s HN
FOTKY POROTCOV: I:\Domace\PRACA S HN foto Mayer - NEMAZAT\PRACA s HN 4.3.2011 
foto mayer  

 
Porota HN: hodnotí Martina, ktorý hľadá svoj džob v oblasti financií  

Radoslav Bisták, finančný manažér Motor-Car Bratislava  

Životopis: Životopis je stručný, výstižný a prehľadný. Urobil som si obraz o tom, čo máte za sebou. Doplnil 
by som referencie zo stáží alebo z brigád dlhodobejšieho charakteru, napríklad z pôsobenia v AIESEC.  
 
Vystúpenie: Máme za sebou príjemný rozhovor, dá sa s vami dobre komunikovať, určite aj v tíme.  
 
Verdikt: Ako začať? Vyštudoval som účtovníctvo a audit a zamieril som do jednej zo spoločností veľkej 
štvorky, vám by som z vlastnej skúsenosti odporučil rovnaký smer. Majú pobočky aj v Košiciach, takže by 
ste sa nemuseli ani sťahovať. Pohovory sa začínajú v marci, apríli, od septembra sa začína sezóna 
predauditov. Získate výborný prehľad a skúsenosť s výrobnými a distribučnými firmami, prípadne môžete 
skúsiť bankové oddelenie či daňové poradenstvo podľa záujmu. Okrem praxe získate výborné tréningy, 
certifikáty medzinárodných účtovných štandardov. Nástupný plat 800 až 900 eur si môžete v týchto 
spoločnostiach zapýtať aj v Košiciach.  
 
Monika Voláková, personálna manažérka Lugera&Maklér  
Životopis: Životopis je stručný a jasný, vynechala by som základnú školu a nerozvíjala ani brigády, pretože 
máte relevantnejšie stáže a skúsenosti. Nie je celkom jednoznačné, na akej úrovni ovládate angličtinu, 
použili ste hodnotenie komunikatívna aj plynulá. Podobne i v prípade PC zručností uveďte tiež úroveň. Ak 
napríklad viete v Exceli pracovať s makrami, doplňte to, pre mnohých zamestnávateľov je to dôležitý údaj. 
Doplnila by som určite aj vaše pôsobenie na poste viceprezidenta AIESEC, je to zaujímavá informácia.  
 
Vystupovanie: Váš prejav je príjemný, máte primeranú dynamiku aj tón hlasu. Občas ste skĺzli do 
žoviálnosti – „veď viete, ako to myslím“, „hrať sa so systémom“ – to nie sú rozhodujúce prešľapy, ale 
trošku kazia celkový dojem.  
 
Verdikt: Páči sa mi váš prístup per partes, idete vpred postupne, bez prehnaných očakávaní. Ste si vedomý 
svojich kvalít, ktoré máte, ale vidíte aj priestor na zdokonaľovanie. Je mi sympatické, že ste s úsmevom 
priznali aj nechuť plánovať, je to prejav prirodzenosti. Osobne by som vás kedykoľvek zamestnala, som 
presvedčená, že by ste uspeli tiež u ktoréhokoľvek nášho klienta. Očakávaný nástupný plat môžete, aj 
vzhľadom na dva cudzie jazyky, zvýšiť. Určite budeme radi, ak ostaneme v kontakte.  

Mária Rusková, personálna manažérka, OTP Banka  
Životopis: Životopis je jasný a dobre štruktúrovaný. Pozitívne hodnotím, že neostávate len pri názvoch 
pozícií, ale špecifikujete aj pracovnú náplň. Oceňujem, že ste nezabudli spomenúť referencie.  
 
Vystupovanie: Máte štruktúrovaný prejav analytika, ale zároveň príjemný a ľudský prístup. Výhodou je tiež 
flexibilita, ktorú ste zreteľne dali najavo, ste otvorený možnostiam a ponukám.  
 
Verdikt: Hľadáte sa. Preto odporúčam zvážiť trainee programy, ktoré vám pomôžu ujasniť si, v čom ste 
najlepší, čo vás baví najviac. V oblasti bankovníctva by vám vyhovovala analytická pozícia, inak by ste sa 
podľa mňa čoskoro začali nudiť. Vidím to skôr na audítorské spoločnosti veľkej štvorky, prípadné finančné 
poradenstvo. Ak budete mať záujem, vidím priestor aj na spoluprácu, navrhujem, aby sme ostali v kontakte 
a po vašom návrate z Nemecka môžeme prediskutovať vaše možnosti v našej banke. Pokiaľ sa budete 
uchádzať o pracovnú pozíciu v spoločnosti spomedzi veľkej štvorky v Bratislave, môžete zvýšiť svoje 
platové očakávanie zhruba o sto eur.  

Mario Fondati, partner, Amrop Slovakia  
Životopis: K životopisu mám len jednu poznámku, odporúčam vypustiť základnú školu. Ak sa uchádzate o 
prácu v nadnárodných korporáciách, mali by ste mať pripravený aktuálny životopis nielen v slovenčine, ale 
aj v cudzích jazykoch, ktoré ovládate, čiže v angličtine a nemčine.  
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Vystúpenie: Máte príjemný a kultivovaný prejav, jasne štruktúrovaný, vidieť, že pracujete s číslami. Na 
otázky ste odpovedali presne, možno až na predstavy o budúcnosti. Ste aktívny, podnikavý a cieľavedomý 
typ človeka. Prekvapilo ma len to, že nezvyknete plánovať, čo je jedna z kľúčových činností človeka 
pracujúceho s financiami.  
 
Verdikt: Tým, že ešte nie ste úplne vyhranený, máte možností neúrekom. Keďže ste flexibilný a podnikavý 
človek, nemám strach o to, že by ste sa neuplatnili. Počítam, že sa budete tri až päť rokov hľadať, vyskúšate 
viac pozícií, aby ste zistili, čo vám najviac vyhovuje. Môžete skúsiť analytické pozície v bankách, štátnu 
správu – Národnú banku Slovenska, prípadne Európsku centrálnu banku, audítorské spoločnosti veľkej 
štvorky... Uvidíte, čo vás chytí za srdce. Vzhľadom na vašu osobnosť a plynulé ovládanie dvoch cudzích 
jazykov si môžete požadovaný nástupný plat o čosi zvýšiť.  

 
Profil odvetvia  
Odvetvie a pozícia: finančný analytik  
Typické činnosti: plánovanie a analýza výnosov, nákladov, hrubého zisku a výdavkov, vyhodnocovanie 
efektívnosti a finančnej návratnosti investícií  

Štandardné vzdelanie: vysokoškolské s ekonomickým zameraním, anglický jazyk  
Priemerný hrubý plat: 1 259 eur  
Počet voľných pozícií*: 15/66  

Odvetvie a pozícia: audítor  
Typické činnosti: overovanie účtovných závierok a výročných správ externých klientov, kontrola 
dodržiavania legislatívy a účtovných štandardov  

Štandardné nároky: vysokoškolské s ekonomickým zameraním, anglický jazyk  
Priemerný hrubý plat: 1 472 eur  
Počet voľných pozícií*: 3/12  

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

 
Životopis uchádzača  
Martin z Košíc (25 rokov)  

Osobnostný profil  
– zaujímajú ho finančné analýzy, plánovanie a prognózy na makro- aj mikroekonomickej úrovni  
– je tímový hráč s prezentačnými a komunikačnými zručnosťami, zvláda prácu pod stresom  

Pracovné skúsenosti  
– absolvoval ročnú stáž na účtovníckom oddelení výrobnej firmy  
– dva mesiace stážoval aj na finančnom oddelení oceliarskeho gigantu U.S. Steel v Košiciach  
– popri škole pracoval na čiastočný úväzok ako asistent obchodného riaditeľa v špedičnej spoločnosti  
– má skúsenosti s finančnými plánmi, marketingovým prieskumom či account manažmentom  

Vzdelanie  
– vyštudoval Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach  
– titul inžinier získal so záverečnou prácou Prienik vybraného produktu na zahraničný trh  
– vzdelanie si rozšíril na Business Academy West v dánskom Esbjergu o titul AP  
– hovorí plynule po anglicky, nemecký jazyk ovláda na pokročilej úrovni  

Ďalšie  
– ovláda kancelársky a účtovnícky softvér, má vodičský preukaz sk. AM, B, B1  
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