
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Mierová 4, Humenné 

 

Kam po základnej škole? 

 

Čo by som rád študoval a neskôr rád robil? 

 -Ktoré moje schopnosti si najviac vážim? (Čo mi išlo v škole alebo doma dlhodobo najlepšie, 

najľahšie a aj ma bavilo?)  Pri akej práci je to využiteľné? 

 -Ktoré moje vlastnosti  si najviac vážim ? Na aké povolanie by sa hodili? 

-Ktoré moje schopnosti a vlastnosti oceňujú najviac blízki . (Čo z toho si viem predstaviť využívať 

celý život?) (Čo mi radia najbližší?) 

-Čo z mojich silných stránok najviac požadujú zamestnávatelia? 

-Viem si predstaviť, kde by som chcel žiť a pracovať, aby som mal perspektívu a financie na život? 

(Náklady na ubytovanie a stravu v danej lokalite nesmú prevyšovať môj príjem.) 

 

Možno sa potrebuješ uistiť testom? 

https://www.emiero.sk/test/     - Osobnostný dotazník na princípe Meyers-Briggs MBTI: 

Na akú prácu sa hodíš? Dotazník si môžu vyplniť starší žiaci online a slúži ako orientačný nástroj, 

s výsledkami ktorého možno potom ďalej pracovať...v slovenskom jazyku 

www.testmojeplus.cz  (Test, ktorý pomôže pomenovať silné stránky pre prax, v českom jazyku) 

 

Možno potrebuješ viac informácií o povolaniach? 

ISTP – Internetový sprievodca trhom práce: 

 https://www.istp.sk/pracovny-kompas 

 https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani 

 https://www.istp.sk/na_stiahnutie/2004manual-ziak-web.pdf 

 https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1866instrukcia-ISTP-ziak.pdf 

https://www.komposyt.sk/pre-ziakov  (Pomoc pri výbere povolania) 

https://www.corobim.sk/   (Popis-čo robia jednotlivé profesie) 

http://www.addwork.sk/sk  (Databáza video popisov pracovných pozícií) 
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https://trendyprace.sk/sk  (Ktoré povolania sú v ktorom kraji perspektívne) 

https://mojdual.sk/  (Výhody duálneho vzdelávania pre prax) 

https://www.uplatnenie.sk/  (Ako sa uplatňujú absolventi jednotlivých škôl) 

 

Viac informácií o školách   

 http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/  - Aplikácia, ktorá umožňuje žiakom zistiť (po zadaní 

údajov školy, o ktorú majú záujem), aké študijné odbory sa otvárajú v danej škole, aká je 

uplatniteľnosť absolventov a pod. 

https://www.svs.edu.sk/register.aspx (Register stredných škôl v Prešovskom kraji, aj v celej SR) 

www.stredneskoly.sk        (Web stránka, ktorá ponúka prehľad takmer 800 SŠ SR) 

https://eduworld.sk/stredne-skoly (Portál o vzdelávaní a sebarozvoji, kde sa dajú vyhľadať všetky 

typy stredných škôl, ale aj rady k výberu škôl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spracovala: Mgr. Mariana Čukalovská, CPPPaP Humenné 
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