
DNI VOĽBY POVOLANIA 

 

Čo predstavuje povolanie v živote človeka? Stojíš pred dôležitým 

rozhodnutím – vybrať si povolanie pre svoj budúci život. 

Práca tvorí podstatnú časť života človeka. Preto je dôležité 

venovať jej výberu a voľbe povolania náležitú pozornosť 

a zodpovedne sa rozhodnúť.  

 

 

Pri výbere povolania je 
dôležité položiť si 

nasledujúce otázky

Ako sa učím?

Aký mám prospech?

Ako mi ide učenie?

Koľko sa učím?

Na čo mám talent?

. . . 

Aký som typ osobnosti?

technický

intelektuálny

umelecký

sociálny

administratívny

podnikavý

Čo ma baví a zaujíma?

počítače

technika

práca s ľuďmi

kreslenie

čítanie, učenie

autá 

. . .  

Aká je realita?

Aké mám šance?

Aké sú nevýhody tohto 
povolania?

Uplatním sa?

Koľko zarobím?

Mám zdravotné 
obmedzenia?

. . .  

Ak chceš nájsť odpoveď, 

pýtaj sa! 

mamy, otca, triedneho 
učiteľa, výchovného 

poradcu na vašej škole, 
skúmaj aj sám seba          

 

Kde ti ešte môžu odborne 

poradiť? 

v Centre pedagogicko-

psychologického poradenstva 

a prevencie 

na Úrade práce, soc. vecí 
a rodiny 



Aký som typ? 

Manuálne-technický typ osobnosti: Uprednostňuje praktické, technické alebo manuálne 
činnosti, ktoré poskytujú konkrétne a viditeľné výsledky práce.

Intelektuálny typ osobnosti: Uprednostňuje riešenie teoretických úloh, ktoré vyžadujú 
premýšľanie, hľadanie pravdy o svete. 

Umelecký typ osobnosti: Dáva prednosť rôznym umeleckým činnostiam, ktoré mu 
umožňujú vyjadriť sa farbou, tvarom, pohybom, hudbou alebo slovami.

Sociálny typ osobnosti: Baví ho pomáhať ľuďom pri riešení ich osobných alebo zdravotných 
problémov, pri ich vzdelávaní, starostlivosti o deti ale i dospelé osoby.

Podnikavý typ osobnosti: Bavia ho rôzne činnosti, ktoré sú spojené s obchodom, 
podnikaním, predajom či nákupom rôzneho tovaru, služieb a ktoré vyžadujú energické 

správanie, podnikavosť, riadenie ostatných ľudí.

Administratívny typ osobnosti: Uprednostňuje jasne stanovené činnosti napríklad 
v obchodnej či administratívnej oblasti., analyzovanie rôznych údajov, dát, organizačné úlohy 

a administratívne práce.

Kde sa dá študovať na Kysuciach? 
Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca - www.gymcadca.eu 

Gymnázium, Turzovka – www.gturzovka.edupage.org 

Gymnázium Kysucké Nové Mesto -  www.gymknm.sk 

Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca - www.oadmj.sk 

SOŠ obchodu a služieb, Čadca – www.sosca.edupage.org 

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca –  

www.szsfaca.edupage.org 

SOŠ pedagogická sv. M. Goretti, Čadca - www.pasaca.edupage.org 

SOŠ technická, Čadca – www.sostca.sk 

SOŠ drevárska a stavebná, Krásno n. Kys. – www.sosdskrasno.sk 

SPŠ informačných technológií, KNM Ul. Nábrežná-www.spsknm.sk 

SOŠ strojnícka, KNM Ul. Športová- www.sossknm.sk  
 

Presný zoznam a ďalšie 
zaujímavé informácie nájdeš 

napríklad aj TU: 
www.camip.sk 

www.istp.sk 
www.stredneskoly.sk 

www.cvtisr.sk 
www.profsme.sk 
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