
HN hľadajú prácu Kataríne, ktorá by sa rada uplatnila v zdravotníctve.   HNTV, 4.11.2010

Nájdite si prácu s HN: „Cítim šancu vo farmabiznise“ (video)
Katarína pracovala na chirurgii ako sestrička, v rakúskej rodine sa starala o ťažko chorú pacientku. Liečila 
drogovo závislých, opatrovala dôchodcov a popri práci študovala. 

Potom prišlo dieťa, materská dovolenka a teraz si 
opäť hľadá prácu. Oslovila nemocnice aj polikliniky, 
poisťovne aj poskytovateľov pracovnej zdravotnej 
služby, no bez úspechu. Napriek skúsenostiam aj 
vysokoškolskému titulu si zatiaľ prácu nenašla. 
Podarí sa jej zaujať personalistov v odbornej porote? 
Ponúkne jej prácu manažérka siete lekární či členka 
vedenia súkromnej polikliniky? Dozviete sa v ďalšom 
diele seriálu Nájdite si prácu s HN. 

Skok do obchodu  
Katarína ponúka flexibilitu, univerzitné vedomosti a 
bohatú prax zdravotníka. „Mám skúsenosti s prácou s 
chorými ľuďmi, ako aj s ich následnou liečbou. Z 
praxe viem, že nielen lieky pomáhajú chorým, ale aj 
psychická podpora je dôležitá,“ hovorí zanietene. Za 
odmenu by chcela zarábať 600 až 700 eur za mesiac 
a, pokiaľ možno, pracovať v dobrom kolektíve. 
Vzhľadom na režim matky s malým dieťaťom hľadá 
len prácu v okolí Nitry, Šale a Nových Zámkov. „Nie 
som ochotná dochádzať do Bratislavy, je to ďaleko,“ 
spresňuje. 

Získať džob v štátnych ani súkromných 
zdravotníckych zariadeniach či v úradoch 
dozorujúcich hygienu a verejné zdravie sa jej zatiaľ 
nepodarilo. „Väčšinou chcú človeka na trojzmennú 
prevádzku, čo mi nevyhovuje, pretože potrebujem len 
jednu zmenu,“ hovorí. Upriamila preto záujem o inú 
oblasť. „Počas uplynulého pol roka som sa rozhodla 
uchádzať aj o prácu farmaceutického reprezentanta, 
pretože na internetových portáloch je aktuálne veľa takýchto pracovných ponúk,“ vysvetľuje. Pripúšťa, že 
po nástupe nebude taká šikovná ako ostatní, ale „časom ich možno prevýšim“. Požadovanú kvalifikáciu na 
túto prácu má a voľných ponúk je na trhu skutočne dosť. Porota sa však tvári prekvapene a nedôverčivo. 
Katarína je v okamihu pod paľbou otázok, ktoré smerujú k spoločným znakom tejto práce – stres, psychické 
a časové vypätie, široké lakte a nekonečné obchádzanie lekárov a lekární... 

Návrat k výžive  
„Bavila by ma táto práca, je to tiež práca s ľuďmi, pestrá a zaujímavá, a je to niečo nové,“ bráni sa 
uchádzačka. Porota sa dozvie, že Katarína by dokázala byť aj nepríjemná, aj vytrvalá a s úsmevom sa vrátiť 
k podráždenému lekárovi, ktorý ju nešetrne vyhodil. „Zvládla by som to aj s dieťaťom,“ presviedča mladá 
mamička a vzápätí opíše svoju predstavu o bežnom dni medicínskeho reprezentanta. „Je to veľmi špecifická 
práca, vyžaduje si veľa času a energie a s malým dieťaťom si to neviem reálne predstaviť, pretože sa jej 
treba venovať 24 hodín denne,“ upozorňuje porotkyňa Vladimíra Šeboková. Radí jej preto návrat k práci 
sestry alebo prácu v oblasti výživy, z ktorej robila aj diplomovú prácu, či v hygiene, ktorú má Katarína v 
rebríčku pozícií na druhom mieste. A – skúšať a skúšať. 

  

  

Životopis uchádzača  

Katarína z Tvrdošoviec (30 rokov)  
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Porota HN: hodnotí Katarínu, ktorá hľadá prácu v 
zdravotníctve 
Mario Fondati, manažér Amrop Slovakia  

Životopis: V životopise nemusíte uvádzať základnú školu, naopak, chýba mi názov a stručný opis 
diplomovej práce. Termín „flexibilita“ používajte v CV opatrne, podpisujete sa napríklad pod to, že ste 
ochotná často cestovať, mať pružný pracovný čas či pracovať aj v inom meste, ako je vaše súčasné bydlisko. 
Ako mamička s malým dieťaťom by ste s tým asi mali problém, keďže nechcete ani robiť na zmeny.  
Vystúpenie: Pôsobíte veľmi príjemne a dôveryhodne, ako človek skromný, ktorý rád pomáha, preto mi viac 
sedíte na pozíciu zdravotnej sestry, profesionálnej opatrovateľky... Páči sa mi, že máte dobre zmapované 
pracovné ponuky vo vašom regióne, vidno, že sa tomu poctivo venujete.  

Osobnostný profil  
– Katarína by sa chcela uplatniť v zdravotníctve – v oblasti hygieny, výživy, verejného 
zdravia či ako farmaceutická reprezentantka  
– je flexibilná, komunikatívna, rada cestuje a športuje 

Vzdelanie  
– Katarína vyštudovala Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave  
– titul magister získala v programe verejné zdravotníctvo na Fakulte verejného zdravotníctva  
– hovorí po nemecky a po maďarsky 

Pracovné skúsenosti  
– absolventskú prax vykonala v Nemocnici s poliklinikou v bratislavskom Ružinove  
– tri roky pracovala ako zdravotná sestra v Ružinove a Podunajských Biskupiciach  
– štyri roky pôsobila v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých a v domove 
sociálnych služieb  
– rok sa starala o pacienta v rakúskej rodine 

Ďalšie  
– ovláda kancelársky softvér, má vodičské oprávnenie pre skupinu B 

Profil odvetvia  

Odvetvie a pozícia: zdravotná sestra  
Typické činnosti: podávanie injekcií a liečiv, monitorovanie pacientov, asistencia pri 
zákrokoch a vyšetreniach  
Štandardné nároky: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, anglický jazyk  
Priemerný hrubý plat: 571 eur za mesiac  
Počet voľných pozícií*: 7/14 

Odvetvie a pozícia: farmaceutický reprezentant  
Typické činnosti: navštevovanie zdravotníckych zariadení s cieľom podpory predaja 
produktov, prezentovanie produktov na kongresoch, monitorovanie trhu  
Štandardné nároky: stredoškolské vzdelanie  
Priemerný hrubý plat: 1 196 eur za mesiac  
Počet voľných pozícií*: 7/23 

*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň  
Zdroj: profesia.sk, platy.sk 
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Verdikt: Odporúčam venovať sa zdravotníctvu v súkromnej alebo vo verejnej sfére – či už hygiene alebo 
zdravotníckej starostlivosti. V oblasti farmácie by ste museli najprv nadobudnúť viac skúseností. Nemáte 
dosť presnú predstavu, čo reprezentuje pozícia farmaceutického reprezentanta, ide o úplne odlišný vzťah k 
ľuďom a primárne o obchod. Plat, ktorý môžete v oblasti verejného zdravotníctva reálne dostať, by som 
odhadol na 500 až 600 eur mesačne. 

Vladimíra Šeböková, riaditeľka ľudských zdrojov polikliniky ProCare  

Životopis: Súhlasím s poznámkami kolegov k životopisu.  
Vystúpenie: K ostatným vyjadreniam, ktoré tu už zazneli, doplním, že na prvý pohľad pôsobíte skromne až 
krehko, no v skutočnosti vám nechýba odvaha a sebavedomie. Pre to, aby ste si našli prácu, robíte veľa a 
máte prehľad o tom, čo ponúka súčasný trh práce. Mnohí ľudia sa spoliehajú na náhodu či blízkych, vy si 
idete jasne za cieľom, ste orientovaná na výsledok a výkon, to všetko je dobrá správa aj pre zamestnávateľa. 
To, na čo by som upozornila, je, že trochu skáčete do reči, nenecháte dopovedať otázku, čím môžete 
odpovedať na niečo iné, ako je nakoniec otázka položená, a to vám na pohovore môže zobrať body, rovnako 
ako už kolegami spomínaný negativizmus.  
Verdikt: V tejto chvíli vám prácu farmaceutického reprezentanta neodporúčam. Máte o nej trochu 
zidealizovanú predstavu a okrem toho, máte dieťa, a tak predpokladám, že by ste jej nemohli venovať 
dostatok času. Potrebujete najprv nabrať skúsenosti, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí už s touto prácou majú 
skúsenosti. Čo však odporúčam je, aby ste ostali v zdravotníctve, máte rada ľudí a starostlivosť o  nich a 
máte v tomto smere veľký potenciál. Čo sa týka platových očakávaní, tak ako sestrička môžete rátať so 600 
až 700 eurami. Platy v štátnom a súkromnom zdravotníctve sú v konečnom dôsledku podobné, v štátnom 
zdravotníctve, resp. v nemocniciach to dobiehajú na nadčasoch a službách. 

Linda Večeřová, personálna manažérka Sunpharma Group  

Životopis: Súhlasím s poznámkami kolegov k životopisu.  
Vystúpenie: Ste veľmi príjemná a asertívne vystupujúca osoba. Môj dojem z vás je, že ako zamestnanec 
budete lojálna a spoľahlivá. Na čo by som vás rada upozornila je časté pozeranie sa do životopisu, resp. 
poznámok. Veľa kandidátov na pohovore číta vlastný životopis, čo pôsobí neprofesionálne a neisto. Ďalšia 
vec, ktorou si môžete v budúcnosti zbytočne zatvoriť dvere u vášho budúceho potenciálneho 
zamestnávateľa, je, že dopredu vylučujete mnohé možnosti – napríklad dochádzanie do práce, prácu v 
popoludňajších hodinách, na zmeny a podobne.  
Verdikt: Práca v zdravotníctve sa vám veľmi hodí, predurčuje vás osobnosť, snaha pomáhať, vzdelanie aj 
prax. Nechýba vám tiež cieľavedomosť, odvaha a vlastný názor. Vidieť, že si viete zorganizovať prácu tak, 
aby ste dosiahli to, čo si naplánujete. Popri materskej ste vyštudovali vysokú školu, naďalej sa 
samovzdelávate. Tieto vlastnosti ako cieľavedomosť by vám mohli pomôcť aj na pozícii medicínskeho 
reprezentanta v budúcnosti. Vzhľadom na hektický charakter tejto práce by som vám ju však momentálne 
neodporúčala. Očakávaný plat v štátnom zdravotníctve by som odhadla na 600 až 700 eur, na pozícii 
medicínskeho reprezentanta cca 800 eur a viac. 

Miroslava Litváková, personálna manažérka Natek Slovakia  

Životopis: Základnú školu skutočne nie je potrebné uvádzať, nerozpisovala by som zvlášť ani bakalárske a 
magisterské štúdium. Pracovné skúsenosti uvádzajte od aktuálnej po najstaršiu. Pôsobenie ako 
opatrovateľka v rakúskej rodine uveďte ako prax. Ak ste absolvovali počas štúdia špeciálne tréningy, 
napríklad psychológia, práca s drogovo závislými, uveďte ich zvlášť. Práca s PC už podľa mňa nie je 
osobitnou znalosťou.  
Vystúpenie: Máte veľmi príjemný a sebavedomý prejav, výborný očný kontakt. Pôsobíte veľmi ľudsky, čo 
je pri pohovore s personalistom, ktorý je unavený po dni strávenom s desiatkami uchádzačov, veľký tromf. 
Trošku odbiehate od otázok a často sa vyjadrujete negativisticky – viem, že to nebude ľahké, neviem, či to 
zvládnem a podobne. Ak chcete uspieť na pohovore, pomôže skôr štýl všetko zvládnem, všetko viem.  
Verdikt: Moje odporúčanie znie – choďte si prácu farmaceutického reprezentanta skúsiť, inak si to možno 
budete do konca života vyčítať. Plat, ktorý môžete očakávať v oblasti zdravotníctva, by som odhadla na plus 
mínus 600 eur. 

Prácu si hľadajú ekonómovia aj pedagogička 
1. Gabriela z Dvorov nad Žitavou  
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Gabriela vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Titul inžinierky získala na Národohospodárskej 
fakulte v odbore daňovníctvo a daňové poradenstvo. Popri štúdiu viedla účtovníctvo prepravnej firme a 
pracovala na čiastočný úväzok na ministerstve financií, kde pripravovala analýzy, výkazy a štatistiky. Jedno 
leto strávila v USA cestovaním a brigádnickou prácou. Ovláda angličtinu a maďarčinu, učí sa po nemecky a 
po španielsky. V Španielsku aj dva mesiace stážovala – na finančnom oddelení súkromnej firmy. Po 
skončení štúdia sa zamestnala ako controller v spoločnosti, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle a 
ostatné dva roky tu pracuje ako finančná riaditeľka. 

2. Mikuláš z Topoľčianok  
Absolvent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v lete vyštudoval ekonomiku a manažment verejných 
služieb na Ekonomickej fakulte. Absolvoval študijný pobyt vo Švédsku, v Poľsku a Lotyšsku pod hlavičkou 
nábytkárskej firmy. Hovorí po nemecky, na pokročilej úrovni ovláda anglický jazyk. Pracoval pre 
archeologickú spoločnosť ako asistent a technik archeologického výskumu. Tri roky sa živí aj ako 
živnostník – spracúva údaje na počítači, vedie účtovníctva, sprostredkúva obchod a realizuje prípravné a 
pomocné terénne práce. Okrem kancelárskeho softvéru vie pracovať s programami MicroStation, Corel a 
AutoCad. Ovláda tiež prácu s nivelačnými a zememeračskými prístrojmi. 

3. Dávid z Tatranskej Polianky  
Dávid získal titul Mgr. na Fakulte verejnej správy Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Počas dvoch 
prázdnin brigádoval vo Veľkej Británii ako picker a packer, počas štúdia pracoval na čiastočný úväzok ako 
asistent predaja a poradca zákazníka v obchode so športovými potrebami. Zodpovedal za prevádzku 
predajne, sklad, oceňovanie a objednávanie tovaru, pokladnicu a vybavovanie reklamácií. Rok tiež 
vypomáhal pri prevádzke reštaurácie. Od septembra je na absolventskej praxi na daňovom úrade. Hovorí po 
anglicky a po nemecky. Ovláda kancelársky softvér a je držiteľom vodičského preukazu. 

4. Sylvia z Bratislavy  
Sylvia absolvovala štúdium slovenského a anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Angličtinu študovala jeden semester na londýnskej Thames Vaylley University. 
Po skončení školy pracovala ako redaktorka internetových novín, asistentka a prekladateľka generálneho 
riaditeľa poisťovne či riaditeľa bankového oddelenia, má skúsenosti s náborom a výberom externých 
zamestnancov a personálnym manažmentom. Pracovala tiež na retailovom oddelení banky a ako 
koordinátorka znalostných databáz v audítorskej spoločnosti. Prekladá, tlmočí a vyučuje angličtinu. Ovláda 
kancelársky softvér, strojopis a absolvovala kurz turistického sprievodcu a ďalšie, zamerané na 
bankovníctvo, ekonomiku a účtovníctvo. 
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