
PREHĽAD ONLINE POMÔCOK KARIÉROVÉHO PORADENSTVA PRE ŽIAKOV 

 
 
Virtuálny kariérny poradca – vytvorenie vizitky, spoznanie svojich silných a slabých stránok, spoznanie 
seba samého, otestovanie kariérnym testom – http://www.vedomostne-ostrovy.sk/ostrov/#/karierne-
poradenstvo 
Semafor – dotazníková hra, vychádzajúca z Hollandovho testu osobnosti RIASEC.  Žiak môže zistiť, 
aký kariérový typ (realistický, intelektuálny, sociálny, konvenčný, manažérsky, umelecký) ho najviac 
vystihuje. https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/poradenstco-hry/semafor 
Vyberám si povolanie –  dotazníková hra, prostredníctvom ktorej  žiak môže zistiť, ktorá oblasť 
povolaní je mu najviac blízka (práca so slovami, umelecká činnosť, fyzická práca, skúmanie a veda, 
úradovanie a kontrola, obchod a manažment, práca s ľuďmi, práca v oblasti 
IT) https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/poradenske-hry/vyberam-si-povolanie-digitalna-verzia 
Job Labyrinth – hra s obsahom kariérového poradenstva, vhodná pre mladšie deti. http://joblab.cnos-
fap.it/ 
Na akú prácu sa hodíš? – osobnostný dotazník na princípe Meyers-Briggs MBT, dostupný v krátkej 
alebo dlhej verzii http://www.emiero.sk/test/ 
Co umím – online aplikácia pre mapovanie zručnosti detí so zameraním na silné stránky dieťaťa, 
motiváciu, sebavedomie... https://www.coumim.cz/ 
Videoportál stredných škôl – videoportál poskytujúci prehľad stredných škôl, ich priestorov, aktivít či 
názorov ich absolventov... https://www.koncimskolu.sk/kamnastrednu 
Integrovaný systém typových pozícií – Internetová aplikácia obsahujúca kartotéku typových pozícií, 
analýzu individuálneho potenciálu, kariérové plánovanie a projekt svet práce http://www.nrozp-
mosty.sk/zacielene-na 
ISTP – internetový sprievodca trhom práce, poskytuje prehľadnú sústavu aktuálnych informácií o trhu 
práce. Obsahuje kartotéku typových pozícií, analýzu individuálneho potenciálu, kariérové plánovanie a 
katalóg pracovných miest.   https://www.istp.sk/ 
Sprievodca svetom povolaní –  informačno-poradenský program, nachádzajú sa tu online testy.   
  https://www.povolania.eu/,  
Národná sústava povolaní – register zamestnaní a požadovaných 
kompetencií, https://www.sustavapovolani.sk/  
Zoznam povolaní, klasifikácia zamestnaní, výber povolania, testy  https://povolania.sk/ 
Trendy práce – uplatnenie absolventov SŠ a VŠ, nezamestnanosť 
absolventov https://www.trendyprace.sk/sk 
Popis pracovnej pozície podľa náplne práce, vzdelania, požadovaných znalostí   http://www.pozicie.sk 

Multimediálny sprievodca svetom povolaní, filmové scény z reálneho pracovného prostredia 
http://www.infoasbsolvent.cz  
Čo Robím – videá o profesiách, https://www.corobim.sk/profesie/ 
Kam na strednú – databáza SŠ – https://www.kamnastrednu.sk/ 
Databáza stredných škôl –  http://www.stredneskoly.sk/ 
Duálne vzdelávanie   - http://www.dualnysystem.sk, http:// www.potrebyovp.sk,  
Informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere školy  - http://mapaskol.iedu.sk  

Súhrnné, pravidelne aktualizované informácie o možnostiach štúdia na stredných školách sú 
zverejnené v časti Ako na stredné školy? https://www.cvtisr.sk/skolstvo 

Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ - https://www.minedu.sk/profilove-predmety-na-
prijimacie-skusky-na-stredne-skoly/  
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