
Desatoro o životopise 
 
V životopise poskytujete zamestnávateľovi základné informácie o sebe – kto ste, čo viete a 
čim ste prešli, t.j. osobné informácie, vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti, 
osobitné schopnosti a zručnosti, záujmy a referencie. 
 
Životopis píšete aj vtedy, keď si posielate prihlášku na vysokú školu alebo si hľadáte brigádu. 
Má byť stručný a výstižný. Nie je to autobiografický román. Pred jeho napísaním si uvedomte 
niektoré základné pravidlá: 
 

 Je to dokument, ktorým sa prezentujete. 

 Rezervujte si dosť času na prípravu a kontrolu svojho životopisu – nedá sa to urobiť za 
jeden večer. 

 Nie ste jediný, kto životopis posiela, preto buďte tvorivý/ tvorivá pri jeho písaní. 

 Uvedomte si, aké sú Vaše kvality, ktoré môžete ponúknuť. 

 Zamestnávateľ má určité nároky, ako je flexibilita, motivácia a entuziazmus a vo 
Vašich kvalifikáciách bude hľadať niečo, čo sa zhoduje s požiadavkami firmy. 

 Stanovte si vysoké, ale reálne ciele. 

 Nechajte si kópie všetkých životopisov, ktoré ste poslali e-mailom a v prípade 
odoslania prostredníctvom pošty, aj doklad o doručení. 

 V prípade, že ste vypracovali životopis formou europassu dbajte na individuálnosť 
tejto formy životopisu a vždy pred každým jeho zaslaním si skontrolujte, či ste uviedli 
správny názov pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. 

 
 
 

Ako môžete životopisom zaujať zamestnávateľa? 
 
Prvý dojem je veľmi dôležitý a preto je pre Vás, ak chcete u zamestnávateľa uspieť potrebné, 
aby ste vedeli, čo by mal Váš životopis obsahovať, aby personalistu zaujal. Ponúkame 
niekoľko tipov, ktoré by Vám mohli pri písaní životopisu pomôcť: 
 Píšte na čistý kancelársky papier formátu A4

 Používajte typ písma „Times New Roman“, veľkosť písma 12 a farbu písma čiernu, 
nepoužívajte grafické efekty a skratky. 

 a dbajte na estetickú úpravu. 

 Životopis má byť pravdivý, stručný, prehľadný. Maximálna dĺžka životopisu je dve 
strany. 

 Ak životopis posielate e-mailom, sprievodný e-mail píšte bez diakritiky. 
 Zamerať by ste sa mali iba na údaje, ktoré súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate. 



 Udalosti zoraďte chronologicky spätne, t.j. od najvyššieho dosiahnutého vzdelania k 
najnižšiemu a v prípade, že ste už boli zamestnaný, tak od posledného 
zamestnávateľa až po prvého. 

 Ak ste počas štúdia absolvovali študijný pobyt, pracovali ste popri škole, určite to v 
životopise uveďte. Zamestnávatelia majú radi rozhľadených ľudí. 

 Nenadhodnocujte svoje schopnosti a znalosti. Ak sa uchádzate o miesto v zahraničnej 
firme, kde požadujú životopis v cudzom jazyku, nezverujte túto úlohu prekladateľovi. 
Je totiž pravdepodobné, že aj prijímací pohovor môže byť vedený v tomto jazyku. 

 

Čo by v životopise absolventa nemalo chýbať? 
 
Pri písaní životopisu sa snažte spomenúť si na všetky skúsenosti, ktoré ste získali počas 
štúdia. Práve tie skúsenosti Vás odlíšia od iných uchádzačov o miesto a môžu byť 
momentom, ktorý rozhodne o tom, že Vás prijmú, aj keď ste absolvent. 
Okrem toho, že napíšete, akú školu ste skončili, môžete do životopisu napísať aj všetky svoje 
doterajšie pracovné skúsenosti, aj z brigádnických aktivít alebo dobrovoľníckej služby. 
Nepodceňujte ich, pretože každá z nich Vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi niečo 
napovedá. 
Napríklad, ak ste ako brigádnik vo firme zabezpečovali evidenciu korešpondencie, je to 
signál, že je na Vás spoľahnutie, že viete doklady správne roztriediť, resp. že ste získali 
potrebné administratívne zručnosti. 
 

Čo má byť uvedené v štruktúrovanom životopise 
absolventa? 

 
Najčastejším typom životopisu je štrukúrovaný životopis, ktorý by mal obsahovať: 
 
Osobné údaje 
 Meno a priezvisko, titul 
 Adresa – nezáleží na tom, či uvediete adresu trvalého alebo prechodného bydliska. 

Uveďte adresu, na ktorú chcete dostať korešpondenciu (pozvanie na pohovor, 
vyrozumenie o neprijatí a pod.) 

 Telefón – pevná linka, mobilné telefónne číslo – na ktorom budete zastihnuteľný 
 e-mailová adresa 
 Uviesť môžete dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť či stav – nie je to však 

povinné 
 
 
Vzdelanie 
 Začnite od konca (napríklad doktorandské štúdium, vysoká škola, stredná škola) 
 Uvádzajte len posledné ukončené vzdelanie 
 Od kedy do kedy ste i študovali, názov a sídlo školy, kde ste študovali, odbor, spôsob 

ukončenia školy (štátna skúška, maturitná skúška, výučný list) 
 Ak ste iba začali študovať, napr. na vysokej škole, túto skutočnosť môžete uviesť 
 Základnú školu neuvádzajte, lebo jej absolvovanie sa považuje za samozrejmosť 



Pracovné skúsenosti 
Opäť začnite od konca: od kedy do kedy trvalo zamestnanie, názov zamestnávateľa, miesto, 
názov pozície, stručnú náplň práce (okruh pracovných úloh a kompetencie). 
 Tu môžete uviesť napríklad absolventskú prax, ktorú ste vykonávali na základe 

dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Uveďte i všetky brigády a vypíšte, 
aké úlohy ste plnili, na akých činnostiach ste sa podieľali, na čom ste pracovali 
samostatne. 

 
 
Ďalšie vzdelávanie 
 Ak ste popri štúdiu absolvovali nejaké kurzy, z ktorých máte doklad o absolvovaní 

(certifikát či osvedčenie), vypíšte aké. Sú dôkazom Vášho záujmu o zvyšovanie a 
prehlbovanie poznatkov. 

 Opäť uvádzate: časové údaje od kedy do kedy, presný názov kurzu či rekvalifikácie, 
názov vzdelávacej inštitúcie, miesto, kde sa vzdelávanie organizovalo. 

 
 
Jazykové znalosti 
V súčasnosti takmer každý zamestnávateľ vyžaduje ovládanie cudzieho jazyka. 
 Dôležité je uviesť, aký jazyk ovládate a na akej úrovni – je potrebné používať 

európsku terminológiu: začiatočník – A ½, pokročilý – B ½, štátna skúška/ tlmočnícka 
úroveň – C ½ 

 V prípade uchádzania sa o prácu v inej krajine, uveďte aj materinský jazyk. 
 
 
Osobitné schopnosti 
 Vodičský preukaz – skupina (môžete uviesť aj počet prejazdených km) 
 Znalosť PC – uveďte všetky PC programy, ktoré ovládate i s príslušnou úrovňou (napr. 

základná znalosť, užívateľská úroveň, administrátorská úroveň) 
 
Záujmy 
Nie je nevyhnutné zahŕňať do životopisu záujmy. Veľa však povedia zamestnávateľovi o Vašej 
osobnosti. O tom, či ste skôr introvert (uprednostňujete individuálne športy) alebo extrovert 
(skupinové športy), ako prežívate voľný čas, atď. 
 
 
Miesto, dátum, podpis 
Dátum životopisu by mal byť vždy aktuálny. Podpisom vyhlasujete, že údaje 
v životopise sú pravdivé. 
 
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/informacne-a-poradenske-sluzby/preventivne-poradenstvo/informacne-a-poradenske-sluzby-
poskytovane-ziakom-zakladnych-a-strednych-skol/informacne-a-poradenske-sluzby-pri-volbe-povolania-poskytovane-ziakom-strednych-
skol/uzitocne-inform.html?page_id=511011 
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor? 

 
 
 


