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Celkové hodnotenie: 
„Jednoduché, profesionálne, prehľad-
né a relatívne stručne poňaté CV kan-
didátky s  predpokladanou kariérnou 
preferenciou v  mediálnej oblasti. Opi-
suje slušnú kariérnu cestu v  médiách, 
no chýbajú tam  linky na ukážky tvor-
by alebo mediálnych výstupov. A tiež 
impulz nadšenia, ktorý by bol zjavný, 
keby sa kandidátka pochválila vlast-
ným  úspechom alebo inak naznačila 
svoj pozitívny vzťah k práci. Z tohto po-
hľadu je životopis trochu sterilný a chý-
ba mu trošku kreativity aj ,človečiny‘.”

AKO NAJLEPŠIE
NAPÍSAŤ SVOJE CV?

Niekedy sa to zdá ako tá najľahšia vec, ale práve na ži-
votopise môžete u budúceho zamestnávateľa hneď 
pohorieť. Stačí pár drobností, a vaše CV môže sko-

čiť okamžite v koši. Aké najčastejšie chyby robíme pri jeho 
vytváraní, čo v ňom nesmie chýbať a na čo všetko si dávať 
pozor? Radí personalista a HR manažér Peter Rolný.

Výborne, vždy treba začať 
pracovnými skúsenosťami. 
Pomôže, keď vymenujete 
úspešné projekty, inovácie 
alebo čokoľvek, na čo 
ste pyšná. Zaváži to viac, 
než keď len opíšete svoju 
každodennú prácu.

TV BARRANDOV má 
DVE R – to by mohol 
byť poblém, keď ne-
napíšete správne ná-
zov zamestnávateľa.

Ak existuje link na web, kde nájdem 
vaše príspevky na jednom mieste, 
bude to skvelé a určite si to pozriem. 
CV znesie všeličo, ale ukážka vašej prá-
ce je najlepší dôkaz toho, že ste TOP!

Pravopis, chýba vám 
tu R. Personalista, kto-
rý je na to citlivý, vám 
práve dáva bod dole. 

Časté faux pas kandidátov – 
neprikrášľujte skutočnosť, keď 
ide o cudzie jazyky. Naozaj HO-
VORÍTE AKTÍVNE po anglicky? 
Ak nie, strácate dôveryhodnosť 
aj v ostatných oblastiach.

S pojmom expert treba byť striedmy, 
ako experta vás nemôže zamestnáva-
teľ nachytať pri žiadnej nevedomosti.

EXCEL expert? Naozaj? Viete robiť kontingenčné 
tabuľky, medzidatabázové porovnávania, kom-
plexné controllingové zostavy? EXCEL je mimo-
riadne náročný program a expertom sa môže na-
zvať iba kandidát, ktorý ho ovláda PERFEKTNE.

Foto je profesionálne, nie 
je na ňom nič rušivé, až na 
kontakt s ľavým okrajom. 
Prečo nie je fotka na stred? 
V takom prípade by to ne-
vadilo. Foto pripájame k 
životopisu len vtedy, ak má 
profesionálnu kvalitu. Za-
budnite na zábery z dovo-
leniek alebo s odrezanou 
rukou kamaráta na pleci.

Kontaktné údaje hore na vi-
diteľnom mieste, výborne.

Bez vášne a nadšenia rastie bezcieľnosť
 Najskôr nájdi te  to, čo  vás    baví, a prebuď te  v sebe vášeň. To  
je najsilnejšia  a najpríťažlivejšia   energia, ktorá vás privedie 
k práci, po akej ste vždy túžili. Ak necítite vášeň a nevidíte v 
nej zmysel, nemáte ani smerovanie, ani hnaciu silu.

KATARÍNA ZACHAROVÁ
koučka, lektorka a spisovateľka
Rodáčka z Banskej Štiavnice je dokonalým príkladom, ako 
vyťažiť maximum zo života a  svojich skúseností. V roku 
2008 odišla pracovať pre firmu MindValley do Kuala Lum-
puru, kde zostala šesť rokov. A práve pobyt v Malajzii jej 
otvoril oči. „Až tam som začala chápať, kto vlastne som a 
čo mám robiť. Aj keď som mala vždy šťastie na príležitosti, 
dobrú prácu alebo ľudí, akoby som dovtedy nemala vyšší 
cieľ. Celý život som niečo hľadala a samej seba som sa pý-
tala, prečo som tu. Čo mám dokázať?“ spomína Katarína, 
ktorá našla svoje uplatnenie v tom, že sa venuje osobnému 
rozvoju. Pomáha ľuďom otvoriť, používať a dosiahnuť ich 
najvyšší potenciál, aby žili naplno a plnili svoje poslanie aj 
sny. Stala sa úspešnou lektorkou, koučkou, dokonca má na 
konte štyri motivačné knihy. „Na Slovensku robím transfor-
mačné semináre pre verejnosť, ale aj pre súkromné skupiny 
či firmy. Riešim témy, ako prekonať strach a svoje limity, ako 
dosiahnuť vlastné ciele, ako prebudiť v sebe talent, vlastnú 
kreativitu alebo ako komunikovať vo vzťahoch. Vytvorila 
som niekoľko online transformačných programov, ktoré v 
praxi výborne fungujú, lebo človeka posunú k zmene. A čo 
je najlepšie, tieto semináre si môžu vypočuť kdekoľvek,“ ho-
vorí Katka, ktorá svoju prácu berie ako poslanie. Aby zo seba 
ľuďom odovzdala to najlepšie. A čo odporúča vám?

Top 6 RÁD OD KATKY 

Nečakajte, že vás niekto objaví, skôr ukážte, čo je vo vás
 Prevezmite za seba osobnú zodpovednosť a prestaňte čakať 
na perfektný moment. Zoberte život a šťastie do svojich rúk. 
Začnite aktívne používať svoje talenty, schopnosti a hľadajte 
miesto, priestor, prácu, úlohu alebo projekt, kde by ste ich 
mohli použiť a čo najviac prispieť. 

Iba talent bez tvrdej práce neprinesie výsledky
Talent sám osebe neznamená nič. Len ak ho začnete vyu-
žívať, môžete mať úspech. Je veľa talentovaných ľudí, ktorí 
svoje schopnosti nevedeli použiť. No ak sa k tomu pridá tvr-
dá drina a trpezlivosť, výsledky prídu. 

Nie okolie, ale samy sebe sme si najväčšou brzdou
 Vaše limity nie sú okolo vás. A nie sú to ani ľudia, nedostatok 
príležitostí alebo neprajnosť osudu. Najväčšie bloky sú prá-
ve vo vás – strach, neistota, nedôvera. Len životné postoje 
a nastavenia určujú hranicu, ako ďaleko zájdete. Budujte v 
sebe optimistický postoj a buďte ako voda, vždy hľadajte 
cestu a riešenia, ako sa to dá, nie ako sa to nedá.

Nikdy neviete, koľko neúspechov povedie k úspechu. 
 Nikto sa nestal úspešným bez toho, aby niekde na ceste ne-
pochybil alebo  nezlyhal. Perfekcionizmus neexistuje, je to 
ilúzia. Chyby a zlyhania sú súčasťou života a sú kľúčové pre 
náš rast. Práve v tých najťažších momentoch v sebe prebudí-
te najviac sily, talentov a potenciálu, o ktorých ste predtým 
ani netušili. 

 Dôverujte si, buďte  odvážne a  samy sebou 
 Dôverujte intuícii a svojmu srdcu, vždy vás dobre povedú. 
Nasledujte tento vnútorný hlas, aj keď okolie tomu nerozu-
mie. Hľadajte cestu, ako byť sama sebou, potom dokážete 
čokoľvek. 


