
Ako sa pripraviť na pracovný pohovor? 
 

 

Na pohovore by ste mali presvedčiť, že Vy ste ten pravý/pravá.  

Musíte sa vedieť dobre predať! Iba vzdelanie a titul Vám nepomôžu zamestnať sa. Na všetko, čo Vás 
na pohovore čaká, sa však môžete dopredu pripraviť.  

Na prvom stretnutí s personalistom alebo zamestnávateľom je podľa odborníkov najdôležitejším 
momentom prvých päť minút pohovoru.  

Na pomoc si preto vezmite inzerát s popisom náplne práce a pripravte si vopred príklady, ako by ste 
mohli využiť svoje znalosti u potenciálneho zamestnávateľa.  

 

Očakávajte otázky typu:  

 Čo viete o našej firme?  

Vopred si zistite základné informácie o firme, v ktorej sa uchádzate o pracovnú pozíciu. 
Neprehliadnite ani aktuálne informácie, na ktoré sa Vás môžu opýtať, aby zistili či sa o firmu 
zaujímate aj v širšom spektre.  

 Povedzte nám niečo o sebe. Aké sú vaše tri najsilnejšie stránky?  

Vopred sa zamyslite nad Vašimi vlastnosťami. Vyberte si tie, ktoré zodpovedajú náplni práce, o ktorú 
sa uchádzate. Váš prejav však musí pôsobiť prirodzene, suverénne, samozrejme pri opise Vašich 
vlastností nepreháňajte. Vlastnosťami, ktoré väčšina zamestnávateľov požaduje sú zodpovednosť, 
kreativita, vytrvalosť, logické myslenie.  

 Čo považujete za svoju slabú stránku?  

Snažte sa pri opise Vašich slabých stránok vyhnúť vlastnostiam alebo schopnostiam, ktoré daná firma 
požaduje. Podstatné je, aby Vaše vyjadrenie vzbudzovalo dojem, že máte snahu svoje slabšie stránky 
zlepšovať, resp. že už na ich zlepšení pracujete. Aj tu sa prejaví jedna z Vašich pozitívnych vlastností, a 
to snaha posúvať sa dopredu a diplomatickosť.  

 Prečo si myslíte, že ste ideálny kandidát na túto pozíciu?  

Aj k odpovedi na túto otázku by ste najskôr mali poznať základné informácie o danej firme i 
pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Prejavte 16 skutočný záujem o danú pracovnú pozíciu a Vašu 
motiváciu. Pôsobte presvedčivo v tom, že ste na túto pozíciu tým pravým kandidátom. Váš prejav by 
mal pôsobiť realisticky, ale presvedčivo.  

 Aký druh pracovnej činnosti by ste nechceli robiť?  

Odpovedajte diplomaticky. Nemenujte konkrétne činnosti v rámci firmy, ktoré by ste nechceli 
vykonávať. Snažte sa menovať činnosti, ktoré nesúvisia s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate. 
Aj v tomto prípade môžete poukázať na svoje pozitívne stránky v tom zmysle, že ašpirujete na výkon 
činností, ktoré sa prejavujú vyššiu mierou zodpovednosti, kreativity alebo náročnosti.  

 Kde sa vidíte vo vašom profesionálnom živote za niekoľko rokov?  

V prvom rade by ste mali vyjadriť svoje želanie zostať pri jednom zamestnávateľovi aj dlhšiu dobu, 
pokiaľ Vám bude ponúknutý profesionálny rast. Je dôležité nemenovať konkrétnu pozíciu, mohlo by 
to vyzerať nerealisticky, nakoľko Vy neviete ovplyvniť systém povyšovania. Treba opísať aké 
právomoci resp. kompetencie by ste chceli dosiahnuť. (Nehovoriť, že za ͭ rokov budete riaditeľom 
firmy alebo budete mať veľký dom).  



 Čo očakávate od Vašej práce a čo je pre Vás dôležité?  

Pri odpovedi na túto otázku je potrebné, aby ste zosúladili Vaše ideálne predstavy s realitou. Svoje 
predstavy vyjadrite, no vyhýbajte sa príliš vysokým nárokom na platové ohodnotenie, výhody 
poskytované firmou alebo prípadné povýšenie. Nepôsobte príliš skromne, no svoje predstavy 
vyjadrite presne. To, čo je pre Vás dôležité sa pokúste spojiť s nárokmi firmy a prispôsobiť svoje 
požiadavky s požiadavkami, ktoré sa kladú na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.  

 Prečo by sme sa mali rozhodnúť práve pre Vás?  

Ide o najčastejšiu otázku na pohovoroch. Je dôležité sa na túto otázku vopred pripraviť. Odpoveď si 
pripravte pred každým pohovorom, pretože Vaša odpoveď musí sedieť na pracovnú pozíciu, o ktorú 
sa práve uchádzate a musí mať pointu. Musíte presvedčiť zamestnávateľa, o tom, že práve Vy viete 
ponúknuť firme niečo viac ako ostatní uchádzači. Zamestnávateľa by ste mali upozorniť hlavne na 
vaše silné stránky a presvedčivo a prirodzene vysvetliť, akým prínosom pre firmu budete.  

Ak ste práve skončili školu a do práce sa ešte len chystáte, treba si uvedomiť, že do praxe si so sebou 
prenášate aj svoje charakterové vlastnosti. Skúste si preto odpovedať hlavne na tieto otázky:  

 
 Aký bol môj najobľúbenejší predmet? Prečo?  

 Mal som veľa priateľov? Čo sa o mne hovorilo?  

 Aké som mal postavenie v triede?  

 Ako si ma budú pamätať moji učitelia? Aké boli moje úspechy?  

 Čím som sa od spolužiakov odlišoval?  

 Pristupoval som k úlohám zodpovedne?  

 Aké činnosti by som v práci rád vykonával a ktoré nerád?  

Ak jednotlivé odpovede dobre zvážite, ľahšie prídete k poznaniu, aký charakter práce Vás bude 
zaujímať, čo by Vás v budúcnosti bavilo.  

Viete kam idete. Tak nemeškajte!  

Pri pozvaní na pohovor Vám zamestnávateľ oznámi kde a kedy, prípadne i s kým sa pohovor 
uskutoční. Ubezpečte sa, že ste informácie zachytili správne a adresu si vyhľadajte na mape. Na 
miesto stretnutia pohovoru treba prísť radšej s miernym predstihom. Nezabudnite, že pred 
stretnutím si treba vypnúť mobil a skontrolovať potrebné dokumenty.  

Čo si obliecť?  

O uchádzačovi o pracovné miesto hovorí aj jeho oblečenie a celkový vzhľad. Je to koniec koncov to 
prvé, čo si zamestnávateľ na Vás všimne. Na pracovný pohovor by ste mali prísť oblečený formálne. 
Ako uchádzač môžete byť na danú pozíciu vhodný, ale ak Vás zamestnávateľ pri prvom stretnutí uvidí 
neupraveného, nemáte šancu. Potrebné dokumenty by ste mali mať uložené v taške či aktovke, 
minimálne si však so sebou treba zobrať diár a pero.  

Zistite si informácie o firme a pozícii!  

Vhodné je, aby ste pred pracovným pohovorom mali zistené dostupné informácie o pozícii, o ktorú 
máte záujem. Opäť si pozorne prečítajte text ponuky, na ktorú ste 18 reagovali. Dôležité je poznať aj 
základné informácie o firme: čím sa firma zaoberá, či je jej majiteľom zahraničný vlastník, ako dlho je 
na trhu, ak má webovú stránku, aj aktuálne informácie.  

 

 



Pripravte sa na otázky  

 

 Poznajte svoje silné a slabé stránky. Vaše schopnosti musia zodpovedať nárokom na 
pracovné miesto a požiadavkám firmy. Ak je to tak, musíte dokázať, že ste presne ten, 
ktorého firma potrebuje.  

o Personalista Vás nesmie zaskočiť tým, že sa spýta na niektorý z faktov, ktoré ste vo 
svojom životopise neuviedli a Vy na ne nebudete vedieť pohotovo reagovať.  

 Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na univerzite, prečo práve pre tento odbor, ktoré 
predmety boli Vaše obľúbené, aký ste boli žiak...  

o Na štúdium a plány do budúcnosti sa budú pýtať hlavne, ak nemáte ešte žiadnu prax.  

 Ak už pracovné skúsenosti máte, tak môžete očakávať otázky typu: ako ste vychádzali s 
kolegami, prečo ste odišli z predchádzajúceho zamestnania. Nikdy nenadávajte na 
bývalého šéfa, nesťažujte sa na bývalých kolegov alebo organizáciu práce!  

o Ak ide o otázky osobného charakteru, ktoré zamestnávateľ nemá právo klásť (napr. 
politická príslušnosť, náboženstvo, majetkové pomery), treba sa odpovedi elegantne 
vyhnúť, napríklad protiotázkou, či je to pre firmu dôležité a prečo to potrebuje 
vedieť.  

 

Aj uchádzač sa má pýtať.  

Pohovor nie je výsluch, ale rozhovor, preto sa aj uchádzač musí pýtať. Tým zároveň dosiahne, že 
zamestnávateľ nadobudne dojem, že má naozaj záujem u nich pracovať. Mal by sa spýtať, kde v 
hierarchii spoločnosti sa daná pozícia nachádza, čo je jej hlavnou náplňou práce, aká je pracovná 
doba, dátum nástupu, predpokladané odmeňovanie, ako aj to, aké sú očakávania spoločnosti od 
kandidáta.  

O mzde sa nehovorí na začiatku.  

Ak ste postúpili do ďalšieho kola výberového konania a už máte viac informácií o tom, čo sa od Vás 
očakáva, môžete položiť otázku o plate. Väčšinou personalista sám položí túto otázku na konci 
pohovoru. Vopred si urobte malý prieskum, aby ste vedeli, koľko si môžete pýtať. 

Ako sa pýtať na výsledok pohovoru?  

Personalista, ktorý vykonáva pohovor s uchádzačom, mu na konci oznámi, dokedy sa mu ozvú a 
oznámia výsledok. Uchádzač by mal počkať až do toho termínu a iba ak sa dovtedy nedozvie 
rozhodnutie firmy, môže sa ozvať a spýtať sa na výsledok. 
 
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 
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