
#016 Hľadanie práce 

 

Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu SlovakforU. 

 

Volám sa Zuzana a mojím snom je pomôcť vám naučiť sa slovenčinu. 

Všetky informácie k podcastu spolu s prekladmi do ruštiny a ukrajinčiny nájdete na 

www.slovakforu.sk.   

 

 

Dnes si povieme, kde hľadať prácu a ako napísať životopis.  

 

Poďme na to! 

 

V ľahšej úrovni podcastu na tému “Rozprávame o práci” sme si povedali, ako hovoriť o práci a 

čo by sme chceli robiť. 

 

V tejto časti, ktorá bude trochu ťažšia, si povieme, kde hľadať prácu na Slovensku a ako si 

napísať životopis.  

 

 

Jedna z najobľúbenejších stránok, kde Slováci hľadajú prácu, je Profesia. Na Profesii sú 

zverejnené stovky voľných pracovných miest. Tieto miesta si viete filtrovať podľa pozície, 

lokality, ale aj podľa typu pracovného úväzku, výšky mzdy alebo aj podľa jazykov, ktorými viete 

hovoriť.  

Ja osobne pokladám za veľkú výhodu, že od 1.mája 2018 je zamestnávateľ povinný v inzeráte 

uvádzať základnú mzdu (to je mzda bez odmien a bonusov). Viete si tak aspoň približne pozrieť, 

akú minimálnu výplatu môžete mať.  

 

Podrobnejšie video v zjednodušenej slovenčine o hľadaní práce na Profesii vám pridám do 

popisu epizódy. 

 

 

Čoraz viac populárnou sa stáva aj sociálna sieť Linkedin. Linkedln je obľúbeným miestom 

personalistov a zamestnávateľov, ktorí si na tejto sieti môžu pozrieť váš doterajší profesionálny 

život, čo pre vás môže znamenať zaujímavé ponuky práce aj v období, keď to práve nečakáte. 

http://www.slovakforu.sk/


Takisto sa viete o pozíciu, ktorá vás zaujme uchádzať aktívne aj vy sami.  

 

 

Na Slovensku existuje aj možnosť práce cez personálnu agentúru. Pracovník je zamestnancom 

personálnej agentúry, ale je dočasne pridelený do konkrétnej firmy, ktorá spolupracuje s 

pracovnou agentúrou. Je dôležité povedať, že prácou pre agentúru by ste nemali byť nijako 

znevýhodnení a dôveryhodná agentúra si od vás za sprostredkovanie práce nemôže pýtať 

peniaze, ani vám strhávať peniaze z výplaty. Za svoje služby je platená firmou, ktorej hľadá 

zamestnancov.  

 

 

Ak sa uchádzate o prácu, budete potrebovať životopis.  

Životopis, alebo CV (sí-ví), je dokument, ktorý obsahuje stručný prehľad osobných údajov, 

vzdelania, pracovných skúseností a iných schopností. Píše sa za účelom nájsť si prácu a slúži na 

prvú komunikáciu medzi uchádzačom o zamestnanie a potenciálnym zamestnávateľom. 

 

Návodov, ako napísať životopis nájdete veľa, no ak máte menej času alebo nemáte chuť 

upravovať životopis podľa seba, odporúčam vám vytvoriť si svoj životopis priamo na niektorom 

z portálov, ktoré ponúkajú prácu.  

 

Väčšina takýchto pracovných portálov ponúka aj možnosť uverejniť svoj životopis alebo osobný 

profil, na ktorý môžu zamestnávatelia reagovať a kontaktovať vás. 

 

Vytvorený životopis si viete aj stiahnuť a posielať ho ako reakciu na pre vás zaujímavé ponuky.  

 

Vo všeobecnosti platí, že čím viac životopisov na pre vás vhodnú pozíciu pošlete, tým je 

pravdepodobnejšie, že sa vám ozvú naspäť. Nie je povinnosťou a bohužiaľ ani pravidlom, že ak 

zareagujete na nejakú pozíciu, tak dostanete odpoveď. Nečakajte preto, že pošlete jeden 

životopis a hneď sa vám ozvú s ponukou práce. Takto to bohužiaľ nefunguje a niekedy budete 

musieť zareagovať na desiatky ponúk. Verím však, že ak budete trpezliví, svoju prácu snov určite 

nájdete :)  

 

 

Veľmi ma poteší, ak mi dáte vedieť ako sa vám páči podcast a o akých témach by ste radi 

počúvali. Môžete mi napísať na email slovakforu@gmail.com. 

 

 



 

Všetky transkripty a cvičenia nájdete na www.slovakforu.sk.  

 

Tak a to bolo na dnes všetko. 

Ak sa vám podcast páči, zdieľajte ho prosím svojim kamarátom. 

Teším sa na vás v ďalšej časti. 

Prajem vám nádherný deň. 

 

 

http://www.slovakforu.sk/

