
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlačová informácia, 10.6.2008 
 
 
Slovenské personálne agentúry v máji opakovane potvrdili vedúce 
postavenie 
 
Začiatkom júna získali potenciálni zamestnávatelia a personálne agentúry doposiaľ 
najlepšie ohodnotenie ich výberových procesov. Uchádzači o prácu cez portál 
Profesia.sk, ktorí ich hodnotili, im udelili zatiaľ najviac bodov. Prvé tri priečky v oboch 
kategóriách – spoločnosť a personálna agentúra, získali v priemere o pol bodu viac ako 
pri prvom hodnotení vo februári. Najvyššie hodnotenie, plných päť bodov, sa ešte 
nepodarilo získať žiadnej zo spoločností či agentúr.  
 
Najväčšej kritike zo strany uchádzačov o prácu smerom k agentúram a spoločnostiam 
naďalej podliehajú základné sociálne zručnosti: nedostatočná komunikácia, 
neodpovedanie na ich žiadosť o prácu. Naďalej negatívne hodnotia nedostatočnú 
profesionalitu pri organizovaní i priebehu pracovných pohovorov. Uchádzači však aj 
oceňujú ľudský, no profesionálny prístup, taký, ktorý nie je tzv. šablónovitý.  
Služba RecruitRank.sk prináša v poradí štvrtý rebríček výberových procesov 
spoločností a personálnych agentúr. Tí, ktorí reagovali na pracovnú ponuku cez portál 
Profesia.sk, hodnotili spoločnosti podľa celkového dojmu z výberového procesu, jeho 
priebehu, informačnej a odbornej úrovne. Od decembra minulého roku, kedy 
spoločnosť Profesia spustila túto službu, až doteraz, ohodnotilo výberové procesy vyše 
sedem tisíc uchádzačov. Vyplnili viac ako šestnásťtisíc dotazníkov, ktorými hodnotili 
281 personálnych agentúr a 3 647 spoločností. Do rebríčka sú zaradené len 
spoločnosti, ktoré získali minimálne 10 hodnotení. V súčasnosti túto podmienku spĺňa 
35 agentúr a 68 spoločností. 
 
Slovenské agentúry neopúšťajú prvé priečky v rebríčku 
Začiatkom júna mala najkvalitnejší výberový proces slovenská agentúra Personality - 
personálne služby. Polepšila si tak oproti aprílovému rebríčku o dve priečky, kedy sa 
umiestnila na treťom mieste. Začiatkom júna získala doposiaľ najvyšší počet bodov, 
štyri z piatich možných. Druhé miesto v rovnakom bodovom zastúpení, ale s menším 
počtom hodnotiacich hlasov, získala agentúra s celosvetovou pôsobnosťou Amrop 
Hever Slovakia. 
Celkovo môžeme skonštatovať, že priemer bodového hodnotenia od spustenia služby 
na prvých troch priečkach stúpol o viac ako pol bodu. Kým vo februárovom rebríčku 
mala personálna spoločnosť na prvom mieste najvyšší počet bodov 3,38 a na treťom 
mieste 3,15 – bodové ohodnotenie k 1.6.2008 mierne narástlo až na 4 body (z piatich) 
na prvých dvoch miestach a  3,73 bodu na treťom mieste. Zastúpenie slovenských 
a zahraničných agentúr začiatkom júna bolo rovnomerné, čím sa potvrdzuje, že 
domáce agentúry dokážu konkurovať svojimi službami zahraničným agentúram. 
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TOP 10 personálnych agentúr s najlepšie hodnoteným výberovým procesom 
k 1.6. 2008 
Umiestnenie Personálna agentúra Hodnotenie* 

1. Personality - personálne služby 4,00 
2. Amrop Hever Slovakia, s.r.o. 4,00 
3. Personel Efekt, s.r.o., personálna spoločnosť 3,73 
4. Key 6 Business Solutions, s.r.o. 3,72 
5. HR Services, s.r.o. 3,50 
6. Lugera & Maklér, spol.s r.o. 3,39 
7. AuJob Personálny servis 3,22 
8. Work Service Slovakia, s.r.o. 3,22 
9. Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o. 3,18 
10. Universal Consulting s.r.o. 3,12 

* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 1. 
 
Dovozca a distributér ochrany očí pred slnkom získal prvé miesto 
Začiatkom júna sa na čelo spoločností s najkvalitnejšími výberovými procesmi umiestnil 
dovozca a distributér slnečných okuliarov – spoločnosť Regina Import. Na druhé miesto 
odsunul spoločnosť McDonald's Slovakia, ktorej sa podarilo dosiahnuť historicky 
najvyššie hodnotenie od spustenia služby RecruitRank. Tretie miesto patrilo spoločnosti 
ProCare, ktorá pôsobí v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Začiatkom júna 
mali najlepšie výberové procesy spoločnosti z oblasti obchodu, financií a služieb.  
 
TOP 10 spoločností s najlepšie hodnoteným výberovým procesom k 1.6 2008 
Umiestnenie Spoločnosť Hodnotenie* 

1. Regina Import, s.r.o. 4,30 
2. McDonald´s Slovakia, spol. s r.o. 4,18 
3. ProCare, a.s. 3,53 
4. Cetelem Slovensko, a.s. 3,50 
5. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 3,36 
6. Okay Slovakia, spol. s r.o. 3,24 
7. Europe Calling, a.s. 3,20 
8. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 3,20 
9. Svet Financií 3,02 
10. Hana, s.r.o. 3,00 

* Maximálny počet bodov je 5, minimálny je 1 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Spoločnosť Profesia spustila od decembra 2007 novú službu RecruitRank.sk. Je to 
prirodzené inovatívne rozšírenie jej služieb a servisu. Uchádzači o prácu získavajú 
bezprostredné a konkrétne informácie z praxe o prístupe spoločností k jej potenciálnym 
zamestnancom - pri výberových procesoch. O tieto informácie sa môžu podeliť cez 
anonymné dotazníky a tak vytvárať stále sa aktualizujúci rebríček najlepších 
personálnych agentúr a spoločnosti, čo môže slúžiť ako dobrá orientačná informácia 
pre ostatných uchádzačov. Na druhej strane zamestnávatelia získavajú priamu spätnú 
väzbu na kvalitu ich výberových procesov, čo môže byť pre ne impulzom k ich 
zlepšeniu. To, či sa takáto ich snaha už prejavuje aj v praxi, podľa reakcií uchádzačov 
o prácu, možno non – stop sledovať na stránke www.recruitrank.sk. Je na nej vždy 
aktuálny rebríček Top 10 personálnych agentúr a  spoločnosti, ktorý sa každý deň 
aktualizuje. Spoločnosť Profesia každý mesiac sumarizuje top rebríčky najlepších 
desiatich agentúr a spoločností a informuje o nich prostredníctvom svojich tlačových 
správ.  
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