
  

PRÍLOHA 1 

 

Univerzálny osobný dotazník pre uchádzačov o zamestnanie 
 
 
Všetky údaje, které uvediete, budú v súlade so zákonom číslo 256/92 Zb. považované za dôverné. Poslúžia 
výhradne k hlbšiemu poznaniu Vašej osoby a iba pre účel posúdenia vhodnosti možného uplatnenia v našej 
spoločnosti. Vyplňte, prosím iba tie údaje, ktoré považujete pre žiadané pracovné miesto za zmysluplné. 
 
 
Meno:  _________________  Priezvisko:  ________________________  Titul:  _________  

Rok narodenia:  __________  

Trvalé bydlisko:  _______________________________________________________________  

Prechodné bydlisko:    _______________________________________________________________  

Štátne občianstvo:   _____  Telefón: _______________    Mobilný telefón ______________________ 

 E-mail adresa:    ___________________________________________  

 

Rodinní príslušníci: 

Meno:  Dátum 
narodenia 

Zamestnaný(á), študuje 

Manžel(ka)   

Deti a ich vek:   

   

   

Ostatné vyživované osoby   

   

V akej profesii by ste rád-a nastúpil-a v našej spoločnosti ?  _________________________________    

Vzdelanie: 

Stupeň vzdelania Názov a sídlo školy Trvanie od-do 

   

   

   

   

Absolvované špecializované kurzy: 

Typ kurzu Názov a sídlo školy Trvanie od-do 

   

   



  

   

   

  

Máte nejakú prax v obchodnej činnosti?  __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Ako často navštevujete kníhkupectvo (1 x týždenne apod.)?  ______________________________ 

Skúšky a osvedčenia: 

Názov U koho získané Rok získania – 
platnosť 

Stupeň 

Vodičská    

    

    

    

Máte prax v riadení automobilu ?  __________    Koľko rokov? __________________ 

S akými typmi vozidiel máte prax (osobné, dodávkové apod.)?  
____________________________________________________________________ 

Priebeh zamestnania: 

Zamestnávateľ,sídlo Funkcia, pracovná činnost, zodpovednosť za:   Od-Do,  

počatočný a 
konečný plat: 

dôvod ukončenia 

pracovného 
pomeru:, alebo 
želanie odísť   

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

 

Súhlasím s obstarávaním referencií u: 1)  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

                                                
1 uveďte meno, adresu, telefón 



  

 ______________________________________________________________________________  

Podnikali ste, alebo podnikáte ? Ak áno, aký je predmet Vašej podnikateľskej činnosti ? 

 ______________________________________________________________________________   

Ovládanie a práca s PC: 

 obsluha informačného systému:   ________________________________________________  

 práca so SW programami: ______________________________________________________   

 ______________________________________________________  

znalosť programovania:  ______________________________________________________    

znalosť hardware:  ______________________________________________________  

Vaše dalšie znalosti :   ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Čo považujete za svoje osobné pracovné úspechy v posledných 5 rokoch:  ___________________________   

 ______________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________   

Vaše predstavy o ďalšom vzdelávaní :  ___________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________   

Aký druh pracovnej činnosti Vám vyhovuje ? 2) 

Pracovná činnosť  

administrativné práce v kancelárii  

práca presne podľa programu, náplne práce apod.  

organizovanie a zariaďovanie vecí mimo firmu (rôznorodá)  

Jednania spojené s cestovaním  

vedenie pracovného týmu/riadiacia činnosť  

činnosti a možnosti uplatňovat vlastné nápady, koncepcie apod.  

  

Ako si predstavujete svoju pracovnú dobu?  _______________________________________________  

Aké sú Vaše hranice práce nadčas  ____________________________________________________ 

Vaše iné pracovné povinnosti (štúdium, ďalšie zamestnanie apod.):  
_________________________________ 

Váš súčasný stav (pracovný pomer, študent, ÚP apod.)   _______________________________________ 

                                                
2 činnosti označte krížikom 



  

Od ktorého dátumu môžete nastúpiť ?    __________________________________________________   

Ako si predstavujete svoju minimálnu požiadavku na plat (brutto):   Ako by ste odôvodnil-a svoj záujem o zmenu v  

zamestnaní ?  

 ______________________________________________________________________________  

V zamestnaní považujete za rozhodujúce: 3) 

dobré finančné podmienky  možnosť sebarealizácie  

pracovnú istotu  dobrú organizáciu práce  

možnosť tvorivej práce  možnosť pracovného postupu  

možnosť zvyšovaniaí kvalifikácie  príjemné pracovné prostredie  

dobrý pracovní kolektiv  možnosť práce s modernou technikou  

Máte nejaké zdravotné obmedzenie (s ohľadom k danej práci)?  
______________________________________ 

Koľko cigaret denne vyfajčíte? __________________  Máte čistý trestný register? ________ 

  

Vaše pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti: 

 ______________________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________  

Odkiaľ ste se dozvedel-a o našej spoločnosti?: 

 ______________________________________________________________________________   

 

Ďalšie údaje, ktoré považujete za dôležité a nie sú súčasťou tohto dotazníka: 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Prehlasujem, že som na dané otázky odpovedal-a pravdivo a dobrovolne. Súhlasím, aby s uvedenými údajmi boli 
zoznámené osoby, ktoré budú rozhodovať o mojom prijatí do zamestnania. 

V  ________________  dňa _________________    Podpis  ___________________________ 
  

 
 

 
 

                                                
3 očíslujte 3 nejdôležitejšie 



  

PRÍLOHA 2 

 

 
Strukturovaný životopis 

 

 
Jméno, příjmení, titul: 
 

 

 
Kontakt: 
 

 

 
Nejvyšší dosažené vzdělání 
(název školy): 

 

 
Stáže, kurzy, školení: 

 

 
Dosavadní praxe: 

   

 
Standardizované jazykové 
zkoušky z AJ, NJ, FJ: 
 

 

 
Vzdělání v evropských 
záležitostech: 
 

 

 
Znalost práce na PC, druhy 
aplikací: 
 

 

 
Další znalosti a dovednosti:  

 

 
Datum: 
 

 

 
Podpis: 
 

    

 

 

Dostupné z: 

http://www.zbynekmlcoch.cz/info/vzory_a_tiskopisy_zdarma/strukturovany_zivotopis_vzor_t

iskopis_formular_zdarma_ke_stazeni_a_tisku.html 

 

http://www.zbynekmlcoch.cz/info/vzory_a_tiskopisy_zdarma/strukturovany_zivotopis_vzor_tiskopis_formular_zdarma_ke_stazeni_a_tisku.html
http://www.zbynekmlcoch.cz/info/vzory_a_tiskopisy_zdarma/strukturovany_zivotopis_vzor_tiskopis_formular_zdarma_ke_stazeni_a_tisku.html


  

PRÍLOHA 3 

 

ZÁKAZNÍCI A VY 
 

Nasleduje niekoľko tvrdení o správaní zákazníkov. Označte príslušný štvorček podľa toho, či 

si myslíte, že je dané tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. 

 

 

 

              ANO             NIE 

1/ Zákazníci sa radi sťažujú 

 

 

2/ Ak zákazník nevie, čo presne chce, je veľmi ťažké mu 

    vyhovieť 

 

 

3/ Ak sa zákazníci nesťažujú, musí to znamenať, že Váš výkon 

    je dobrý 

 

 

4/ Podstatou a hýbateľom biznisu vo všeobecnosti je zisk 

 

 

5/ Aj keď sťažnosť vyriešime, zákazník bude mať o nás zlú 

    mienku a aj tak ho stratíme 

 

 

6/ Stratiť jedného zákazníka si môžeme dovoliť 

 

 

7/ Ak produkt, o ktorý má zákazník záujem nemáme, zákazník 

    odíde nespokojný bez ohľadu na to, ako mu to vysvetlíme 

 

 

8/ Možnosť sťažovať sa treba sťažiť tak, aby sa nám dostali 

    len opodstatnené prípady 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



  

PRÍLOHA 4/1 

Radio Optimisation Engineer 

 

Informácie o pracovnom mieste 

 

Miesto práce 

Banská Bystrica 

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste 

 Integrácia nových BTS do existujúcej štruktúry GSM siete. 

 Analýza integračných, monitorovacích a testovacích meraní na rádiovom 

rozhraní GSM siete. 

 Monitorovanie a vyhodnocovanie BSS indikátorov súvisiacich s rádiovou 

prevádzkou. 

 Spolupráca pri riešení HW a SW problémov alebo porúch BSS siete. 

Ponúkaný plat (brutto) 

Dohodou 

Termín nástupu 

Dohodou 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

 

Informácie o výberovom konaní 

Pracovná pozícia je obsadzovaná na dobu určitú. 

Zaujala Vás táto ponuka? 

Zaslaním štruktúrovaného životopisu na cv@xxxx.sk budete automaticky zaradený do 

našej databázy. Do Predmetu správy uveďte presný názov pracovne pozície. 

 

Požiadavky na zamestnanca 

 

Požadované vzdelanie 

vysokoškolské II. Stupňa 

Zameranie, odbor: 
technické, elektrotechnické, IT 

 

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky 

 VŠ vzdelanie (zameranie na IT alebo telekomunikácie) 

 anglický jazyk min. úroveň pokročilý 

 minimálne 3 roky praxe v danej oblasti 

 skúsenosti v oblasti rádiovej optimalizácie 2G sietí 

 skúsenosti s plánovacími a meracími optimalizačnými nástrojmi TEMS, Actix, 

NetAct a pod. 

 VP sk. B 

 schopnosť pracovať samostatne a v medzinárodnom tíme 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika společnosti 
 

mailto:cv@xxxx.sk


  

PRÍLOHA 4/2 

 
Group Internal Network Designer 

 

Information about the position 

 

Place of work 

Bratislava 

 

Job description, information about the position 
 1. Design of Group Internal Network (GIN) connections: 

 analysis of projects needs: manage technical meetings with affiliates, leads 

technical analysis. 

 design of network architecture, in relationship with network teams in affiliate 

and network providers: is in charge of conceiving a consistent architecture. 

 handover and coordination with GIN Build team (located in Bratislava) for 

launching production phase. 

 entry point for the affiliate for all technical matters on GIN connection. 

2. Technical validation of flow requests : 

 analysis of flow requests compliancy with GIN technical rules 

 for non compliant requests: definition of a solution at network level or by 

changing application architecture (in relationship with requesters). 

Salary offered (gross) 

upon agreement 

Start date 

upon agreement 

Contract type 

full-time 

 

Information about the selection process 

 If you are interested in this position, please send your CV in english to 

cv@xxxx.sk. 

 Please don´t forget to put the name of the positon as a subject. 

Requirements for the employee 

 

Required education 

University education (Bachelor's degree) 

University education (Master's degree) 

  

Specialisation, field: 
IP network architectures and protocols, technical, electrotechnical, engineering, IT 

 

Skills 



  

Language skills: 
English – advanced 

 

The position is suitable for a fresh graduate 

Yes 

 

Personality pre-requisites, additional requirements 

 University education - IP network architectures and protocols 

 min. 5 year of experience IP networking (IT architecture notions would be 

appreciated) 

 skills about IP protocol, routing protocols, LAN infrastructure (Ethernet, 

VLAN…) is a must 

 knowledge of network devices (routers, switches…) is a plus 

 English advanced 

 remote team working & mind openness proper to international team working 

 autonomy 

 well organised 

Advertiser 

 

Brief description of the copany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

          PRÍLOHA 5 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

              

 

ShM     ROK 2011       

Osobné číslo predajcu            

  
Jan Febr Marec Apríl Máj Jún Júl Aug Sept Okt Nov Dec 

Majster paušál   

plán 20% 20% 25% 25%                 

 výsledok                         

              

 Rakusko Data   

 plán 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks                 

 výsledok                         

              

 MOI   

 plán 15 ks 8 ks 8 ks 8 ks                 

 výsledok                         

              

 Zvýšenia paušálov   

 plán                         

 výsledok                         

              

 Poistenie   

 plán 30 ks 30 ks 30 ks 30 ks                 

 výsledok                         

              

 Nove KO   

 výsledok                         

              

 Nahradný telefón   

 plán 25 ks 20 ks 20 ks 20 ks                 

 výsledok                         

              

 Domáca linka   

 plán 6 ks 4 ks 8 ks 10 ks                 

 výsledok                         

              

 Biznis paušál   

 plán 55% 55% 58% 58%                 

 výsledok                         



  

PRÍLOHA 6 

 

Cieľom týchto otázok je otestovať Vašu schopnosť plánovať, Vaše organizačné schopnosti 

a celkový štýl Vašej práce. Príklady situačných otázok: 

 

 Podieľali ste sa v škole alebo vo Vašom predchádzajúcom zamestnaní na nejakých 

väčších projektoch? Môžete mi o nich povedať niečo bližšie? 

 Stalo sa Vám niekedy, že ste museli splniť niekoľko odlišných úloh v obmedzenom 

čase? Čo túto situáciu spôsobilo? Ako ste ju riešili? S akým výsledkom? 

 Viedli ste niekedy projekt, n ktorom spolupracovalo viac ľudí? Ako ste ich prácu 

koordinovali? Akým spôsobom ste rozdeľovali úlohy? Ako to fungovalo? 

 

Cieľom týchto otázok je vyskúšať Vaše analytické schopnosti, postupy pri riešení problémov, 

prípadne Vašu kreativitu. Príklady: 

 

 Čo predchádza tomu, keď urobíte nejaké dôležité rozhodnutie? Môžete uviesť 

konkrétny príklad? 

 Ktoré pracovné situácie by ste označili za obtiažne a prečo? 

 Čo by mal Váš súčasný (predchádzajúci) zamestnávateľ urobiť, aby bol vo svojom 

podnikaní úspešnejší? 

 Pracujete radšej vo veľkých alebo malých firmách? Prečo? 

 Môžete uviesť konkrétne príklady úloh, ktoré nechávate ostatným a tých, ktoré si 

radšej urobíte sami? 

 

Cieľom týchto otázok je zistiť niečo o Vašom životnom štýle, osobných hodnotách, záujmoch 

a pod. Príklady mimopracovne zameraných otázok: 

 

 Kedy ste začali prvý krát prispievať do rodinného rozpočtu? 

 Venovali ste sa v škole nejakým mimoštudijným aktivitám? Ak áno, prečo? Ktorá 

z nich Vás najviac bavila? 

 Ako trávite dovolenku? Ako trávite víkendy a dni pracovného voľna? 

 Aké typy ľudí Vám idú najviac „na nervy“? 

1/2 



  

 Ak by ste sa nemuseli starať o výšku platu, akej práci by ste sa venovali najradšej? 

 

Táto skupina otázok je zameraná na Váš charakter, silné a slabé stránky, rovnako ako osobné 

postoje (vrátane názorov na mimopracovné problémy). Príklady: 

 

 Môžete porovnať prácu, o ktorú sa u nás uchádzate, s Vaším predchádzajúcim 

zamestnaním? V čom si podľa Vášho názoru polepšíte? 

 V čom sa Vám naopak zdá naša ponuka horšia? 

 Predstavte si, ž sa Váš dlhoročný priateľ stane Vaším podriadeným. Ako sa zachováte, 

ak bude podávať zlé pracovné výkony? 

 Poznali ste počas svojej kariéry niekoho, koho by ste mohli označiť za svojho 

„profesijného guru“? Prečo? Čo ste sa od neho naučili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha 7 

Cenník služieb pracovného portálu Kariéra.sk 

 

 

Inzercia pracovných ponúk 

 

 

 

 

 

 

 

Prístup k životopisom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené ceny sú bez 20% DPH. 
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Akcia 1+1 - 2 ponuky za cenu jednej 
*
 

popis služby cena 

Zverejnenie 1 pracovnej ponuky na 1 týždeň € 26  

Zverejnenie 1 pracovnej ponuky na 2 týždne € 33  

Zverejnenie 1 pracovnej ponuky na 1 mesiac € 43  

Akcia 1 + 1 zdarma – zverejnenie 2 ponúk 

počas obdobia 6-tich mesiacov
*
 

€ 43  

názov balíka popis služby 

(Každá ponuka je zverejnená 31 dní) 

Cena Jednotková cena 

Balík 6 Zverejnenie 6 pracovných ponúk ročne € 120 € 20 

Balík 12 Zverejnenie 12 pracovných ponúk ročne € 200 € 16,67 

Balík 24 Zverejnenie 24 pracovných ponúk ročne € 350 € 14,58 

Balík 36 Zverejnenie 36 pracovných ponúk ročne € 430 € 11,94 

Balík 72 Zverejnenie 72 pracovných ponúk ročne € 780 € 10,83 

Balík 120 Zverejnenie 120 pracovných ponúk ročne € 1200 € 10 

Balík 240 Zverejnenie 240 pracovných ponúk ročne € 1790 € 7,46 

Balík 360 Zverejnenie 360 pracovných ponúk ročne € 2050 € 5,69 

Balík 720 Zverejnenie 720 pracovných ponúk ročne € 3650 € 5,07 

názov balíka popis služby 

(Každá brigáda je zverejnená 31 dní) 

Cena 

Brigády 6 Zverejnenie 6 brigád ročne € 33  

Brigády 12 Zverejnenie 12 brigád ročne € 56  

Služba CV popis služby (časovo neobmedzený prístup) cena 

CV 20 Prístup ku kontaktným údajom 20 

uchádzačov v databáze životopisov  

€ 18  

CV 50 Prístup ku kontaktným údajom 50 

uchádzačov v databáze životopisov  

€ 33  

CV 100 Prístup ku kontaktným údajom 100 

uchádzačov v databáze životopisov  

€ 56  

http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=98
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=48
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=49
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=50
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=98
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=98
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155
http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155


  

Cenník služieb pracovného portálu Profesia.sk 

 

Samostatná ponuka 

Popis služby 
Cena v EUR 

7 dní 14 dní 1 mesiac 

Zverejnenie jednej pracovnej ponuky na stránke www.profesia.sk a 

partnerských serveroch 
48,- 68,- 73,- 

Balíky TOP 

Popis služby 
Balík je časovo obmedzený a umožňuje zverejnenie pracovných ponúk podľa počtu 

predplatených kreditov mesačne. 1 kredit = 1 pracovná ponuka zverejnená max. 1 mesiac. 

Typ balíka Počet kreditov mesačne 
Cena v EUR 

1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

TOP5 5 160,- 640,- 1 120,- 

TOP10 10 260,- 1 040,- 1 820,- 

TOP20 20 390,- 1 560,- 2 730,- 

TOP50 50 625,- 2 500,- 4 375,- 

Balíky TOP PLUS 

Popis služby 

Balík je časovo obmedzený a umožňuje zverejnenie pracovných ponúk podľa počtu 

predplatených kreditov mesačne a neobmedzený prístup ku kontaktným údajom uchádzačov v 

databáze životopisov. 1 kredit = 1 pracovná ponuka zverejnená max. 1 mesiac.  

Typ balíka 
Počet kreditov 

mesačne 
Prístup do databázy životopisov 

Cena v EUR 

1 mesiac 6 mesiacov 12 mesiacov 

TOP5PLUS 5 neobmedzene 220,- 880,- 1 540,- 

TOP10PLUS 10 neobmedzene 320,- 1 280,- 2 240,- 

TOP20PLUS 20 neobmedzene 450,- 1 800,- 3 150,- 

TOP50PLUS 50 neobmedzene 685,- 2 740,- 4 795,- 

Prístup do databázy 

Popis služby 

Balík je časovo neobmedzený a umožňuje prístup ku kontaktným údajom uchádzačov v 

databáze životopisov podľa počtu predplatených kreditov. 1 kredit = kontaktné údaje na 1 

uchádzača 

Typ balíka Počet kreditov Cena v EUR 

CV25 25 35,- 

CV50 50 65,- 

CV100 100 100,- 

 

 

Uvedené ceny sú bez 20% DPH. 

 

 

 

 

2/3 

http://www.profesia.sk/partner_list.php


  

Samostatná ponuka 

 Za zverejnenie pracovnej ponuky na štandardnú dobu, ktorou je 14 dní si pracovný 

portál Profesia.sk účtuje cenu 68 €. Oproti tomu portál Kariéra.sk si za tento istý druh služby 

účtuje sumu 33 €. 

 Tento cenový rozdiel ukazuje, že cena portálu Profesia.sk je o 106 % vyššia. 

 

Prístup k databáze životopisov 

Profesia.sk  CV100   100€ 

Kariéra.sk  CV100     56€ 

Rozdiel       44€ 

 

 Aj v tomto prípade je cena pracovného portálu Kariéra.sk nižšia a to o 44 %. 

 

Balíky 

Profesia.sk 

TOP50 50 
1 mesiac 

625,- 

6 mesiacov 

2 500,- 

12 mesiacov 

4 375,- 

 

 Balík TOP50 umožňuje inzerujúcim spoločnostiam zverejniť 600 inzerátov za rok (50 

* 12). Jednotková cena inzerátu na max. 1 mesiac je v tomto balíku vyčíslená na 7,29 € 

(4 375/600). 

 

Kariéra.sk 

 

 

 Balík 720 umožňuje inzerujúcim spoločnostiam zverejniť 720 pracovných ponúk za 

rok. Jednotková cena inzerátu zverejneného na 1 mesiac predstavuje sumu 5,07 €, čo je o 2,22 

€ menej ako u portálu Profesia.sk. 

 Navyše Kariéra.sk poskytuje v tomto prípade o 120 pracovných inzerátov viac a za 

cenu balíka o 725 € nižšiu. 

 

Záver: Vo všetkých cenových porovnaniach poskytovaných služieb ponúka pracovný portál 

Kariéra.sk svojim zákazníkom výhodnejšie podmienky. 
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Balík 720 Zverejnenie 720 pracovných ponúk ročne € 3650 € 5,07 

http://kariera.zoznam.sk/?page=publication&id=155

