
Každý, kto sa nejakým spôsobom zaoberá otázkou náboru pracovníkov, vie, že v 
súčasnosti sme na Slovensku na ceste k absolútnemu nedostatku kvalifikovanej 
pracovnej sily. Preto sa aj u nás čoraz väčšmi dostáva do popredia téma talent 
manažmentu, ktorá je aktuálna nielen v sektore výroby, kde sa spomína o niečo 
častejšie, ale aj v nevýrobných spoločnostiach. 

Generácia Y je žiadaná

Vo výrobe, ktorá v mnohých prípado-
ch ešte vždy funguje podľa v minu-
losti zaužívaných systémov riadenia 
ľudí a procesov, je však tento problém 
predsa len o niečo vypuklejší. 
Aj na Slovensku sa, podobne ako v 
mnohých krajinách strednej a východ-
nej Európy, stretávame s nedostatkom 
kvalifikovanej pracovnej sily vrátane 
úzko špecializovaných odborníkov s 
dostatočnou jazykovou výbavou. Jed-
notlivé firmy si preto musia uvedomiť, 
že kvalifikovaná pracovná sila bude 
čoraz drahšia – to znamená, že do nej 
budú musieť investovať (peniaze, čas 
i energiu). Táto investícia sa im však 
oplatí. 
Z tohto pohľadu je veľmi dôležité 
zamerať získavanie ľudského kapitálu 
aj na nastupujúcu generáciu (tzv. ge-
nerácia Y) a vytvoriť a implementovať 
také stratégie, ktoré jej príslušníkov 
prilákajú a zamestnajú. Potenciálni 
zamestnávatelia však nesmú zabúdať 
na to, že ak chcú do svojich štruktúr 
priberať mladé talenty, musia sa na 
tento krok vopred pripraviť a vytvoriť 
im dostatočný priestor na rast. Talent 
manažment musí byť riadený proces 
zahŕňajúci tieto etapy:

 recruitment & retention,
 assessment & evaluation,
 compensation & benefits,
 performance manažment,
 learning & development,
 succession planning.g.

Toto všetko musí mať daná organizácia 
nastavené skôr, ako sa chce stať poten-
ciálne zaujímavým zamestnávateľom 
pre mladé talenty. Do príslušníkov 
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generácie Y sa musí veľa investovať z 
pohľadu učenia, avšak výhodou je, že 
ide o tvárnych ľudí – často absolventov 
škôl, ktorí sa chcú učiť. Táto generá-
cia je generáciou ambicióznych ľudí, 
ktorí sa učia ľahko, sú flexibilní, vedia 
prijímať zmeny a prispôsobiť sa im. 
Mladí ľudia vedia oceniť vysokú 
prepracovanosť tréningových progra-
mov a ich prínos pre ich ďalší profe-
sijný i osobnostný rast, a tým perspektí-
vu. Často sú až tak prepracované, že z 
vyštudovaného filozofa dokážu vyrobiť 
špecialistu na informačné technoló-
gie. Tam, kde sa identifikuje potenciál, 
podchytí sa cez motiváciu a vďaka tzv. 
trainee programu sa vhodnými spô-
sobmi rozvinie želaným smerom. Je 
to extrémne zaujímavé a firmy, ktoré 
poskytujú takýto druh rozvoja, sú pre-
ferované, vyhľadávané a majú vysoký 
rating u mladých ľudí, ktorí si hľadajú 
uplatnenie na trhu, uvedomujúc si, že 
sú na začiatku kariéry a že si potrebujú 
vybudovať pevné základy a previazať 
teoretické vedomosti s praxou. 

Hrozba nedostatku odborníkov
Celé je to o rozvoji – mladí ľudia musia 
cítiť, že o rok po nástupe do pracovné-
ho pomeru nezostanú bez práce, ale 
že sa posunú ďalej – nielen v zmysle 
rastu po vertikálnom organizačnom 
rebríčku, ale aj horizontálnym sme-
rom v zmysle odborného a osobného 
rastu. 
Keďže hrozba nedostatku kvalifikova-
nej pracovnej sily je na Slovensku na-
ozaj reálna, to, čo máme k dispozícii, 
treba osloviť atraktívnou formou, dať 
im príležitosť a rozvíjať ich tak, aby boli 
spokojní – tu je jedno, či ide o mladých 

alebo starých, pretože len firma so spo-
kojnými a s motivovanými zamestnan-
cami je dlhodobo úspešná. Generácia 
Y raz bude na čele – preto zvíťazia tí, 
ktorí si ich začnú už dnes pripravovať 
na zvládnutie tejto úlohy. 

 
Príležitosť pre krajinu
Nielen pred zamestnávateľmi, ale aj 
pred Slovenskom ako takým stojí v 
súčasnosti niekoľko rozvojových ob-
lastí, ktoré z našej krajiny po pretrans-
formovaní na reálne hodnoty, reformy 
a činy, urobia systémovo a na dlhé ob-
dobie lukratívne a atraktívne miesto 
na prácu nielen pre mladých Slová-
kov, ale aj pre obyvateľov susedných či 
vzdialenejších krajín.
V tejto súvislosti je nevyhnutné zmeniť 
v prvom rade vzdelávací systém a jeho 
reformu previazať s potrebami trhu 
práce a ďalšími prioritami – napríklad 
vybudovaním a širokou podporou od-
vetví, ktoré sú vo svete známe ako od-
vetvia generujúce sofistikované služby 
s vysokou pridanou hodnotou. Toto 
sú príležitosti, ktoré keď využijeme, 
ostaneme stále v kurze, budeme 
atraktívnejší ako dnes a pritiahneme 
kvalitnú pracovnú silu nielen doma, 
ale aj na širšom európskom trhu.  
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„Talenty nestačí len 
prilákať, musia dostať aj 
šancu rásť.“ 

Alexandra Lichvárová,  
senior manažérka,  
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