
Exkurzia s podnikateľkami spoločnosti MARY KAY 

Dňa 26.03.2015 sa konala exkurzia spojená s besedou na tému ,, Ako sa pripraviť na 

personálny pohovor“. Exkurziu si pre nás pripravili podnikateľky pani Henrieta Filkorová 

a Katarína Brozová zo spoločnosti MARY KAY. 

Najskôr nám porozprávali svoje príbehy, o čom vždy snívali a ako sa prepracovali až 

k vlastnému podnikaniu. Besedovalo sa o tom, čo žiaci chcú robiť po skončení strednej školy, 

kam majú namierené. Skoro polovica plánuje si ísť zarobiť do zahraničia. Na otázku, čo tam 

chcú robiť, už odpovedať jednoznačne nevedeli. Tu sa naskytla príležitosť podnikateľkám, 

ktoré ich motivovali, prečo začať podnikať doma a aké podnikanie prípadne zamestnanie si 

vybrať. Žiaci dostali iný pohľad na slovenské podnikanie od ľudí z praxe. Beseda pokračovala 

o tom, kde sa vidia žiaci  o 5 rokov. Tu tiež, až na pár výnimiek, nemali jednoznačné 

odpovede. Podnikateľky sa zasa chopili príležitosti na motiváciu žiakov a ich povzbudenie, 

aby začali o tom uvažovať, čo chcú, kedy, ako. 

V ďalšej časti sme prešli k príprave na personálny pohovor (v prípade podnikateľov obchodné 

stretnutie) a to, ako si hľadať prácu, kde a ako telefonovať a dohodnúť si s budúcim 

potenciálnym zamestnávateľom (obchodným partnerom, klientom) stretnutie. Tu im 

podnikateľky vysvetlili, ako by sa mali  pripraviť na pohovor nielen slovne, ale aj oblečením 

či celkovou úpravou. Rozdiel je, ak  telefonujeme v teplákoch alebo vo formálnom oblečení, 

podľa toho sa aj správame v telefóne, čo druhá strana ľahko vycíti. Tu žiaci pochopili, že 

niečo na tom bude a začala sa o tom diskusia. 

Posledná časť stretnutia pozostávala z nalíčenia sa na personálny pohovor, či obchodné 

stretnutie. Ako by také líčenie malo vyzerať a akých chýb sa vyvarovať. 

Pri spätnej väzbe pani Filkorová zhrnula stretnutie, žiakov upozornila na ich neverbálnu 

komunikáciu a čo ňou dávajú najavo a ako to pôsobí na druhú stranu, či je to pohovor, osobné 

stretnutie so zákazníkom alebo obchodným partnerom. Pri tomto zostali žiaci zaskočení, lebo 

si to neuvedomovali počas stretnutia. 

Exkurzia bola veľmi prínosná pre žiakov, ktorí začali uvažovať o svojich snoch, cieľoch, 

budúcom povolaní a o tom, čo a ako ďalej po maturite. Uvedomili si, aké je dôležité sa 

dôkladne pripraviť na stretnutie, či personálny pohovor. Ako sa hovorí ,,prvý dojem spravíš 

len raz“ 

Exkurzia sa konala pod vedením Mgr. Patylovej 



 

 


