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Pri vyh3⁄4adávaní a výbere 
nových zamestnancov nejde len 
o nájdenie skúseného odborníka, 
ale aj o jeho optimálne vsadenie 
do mozaiky pracovných väzieb 
a medzi3⁄4udských vz�ahov.

Opakovať, že úspech každej spoloč-
nosti stojí a padá na kvalite jej ľudského 
kapitálu, je takmer rovnako zbytočné 
ako pripomínať, že po jeseni prichádza 
zima. Poznanie, že vyhľadávanie a výber 
čerstvých posíl nepatria k prirodzeným 
schopnostiam každého riaditeľa či maji-
teľa, však už také samozrejmé nie je. 

Podobne ako účtovníctvo, daňové 
poradenstvo, právnické služby si aj 
nábor a rozvoj ľudského kapitálu vy-
žadujú profesionalitu spojenú s využí-
vaním osvedčených postupov. Kto ich 
nemá zabehnuté v internom prostre-
dí prostredníctvom samostatného, 
primerane kompetentného a kvalitne 
fungujúceho personálneho oddelenia, 
mal by sa obrátiť na externého poradcu. 
Púšťať sa do obsadzovania voľných po-
zícií v prestávkach vlastného biznisu je 
nielen stratou času a peňazí, ale najmä 
rizikom, že sa to nepodarí tak, ako by sa 
malo (a mohlo).

Situácia sa upokojila

Vo fi nančnom sektore, do ktorého 
patrí bankovníctvo, poisťovníctvo, lí-
zing, maklérske spoločnosti, kapitálový 
trh a ďalšie fi nančné služby, sú najmä 
vďaka vstupu zahraničných investorov 
personálne procesy nastavené štandard-
ne. Intenzívnejší presun ľudí spred troch 
až štyroch rokov spojený s privatizáciou 
a  spoznávaním a defi novaním základne 
ďalšieho rozvoja a napĺňaním nových 
štruktúr, ktorý bol typický napríklad pre 
bankovníctvo a poisťovníctvo, vystrie-
dalo pokojnejšie obdobie. 

Výmena najmä na vyšších manažér-
skych postoch nabehla na tradičný, pri-
bližne päť- a viacročný cyklus. Viac ako 
s čímkoľvek iným je spojená s novými 

výzvami a očakávaniami. Prioritou dňa 
sa stalo najmä hodnotenie efektívnosti 
a optimalizácia rozbehnutých procesov. 
Súčasný trend, pre ktorý je typické po-
skytovanie celého radu produktov pod 
jednou strechou, zvýšil nielen požiadav-
ky kladené na kandidátov, ale aj investí-
cie do ďalšieho vzdelávania súčasných 
pracovníkov.

Nebra� maèku vo vreci

Pri potrebe nových ľudí si nižšie pozí-
cie jednotlivé spoločnosti obsadzujú buď 
samy, alebo v spolupráci s personálnymi 
agentúrami rôznymi recruitingovými 
postupmi. Pri vyhľadávaní a výbere 
kandidátov na stredné a vyššie mana-
žérske pozície a špecializované pozície 
sa častejšie obracajú na personálne spo-
ločnosti. S ich pomocou riešia aj pokry-
tie najvyššej výkonnej úrovne riadenia 
a úrovne správnych orgánov. 

Pri spolupráci s externým porad-
com sa na týchto funkčných úrovniach 
spravidla využíva Executive Search 
- sofi stikovaný proces determinovaný 
dosiahnutím cieľa dohodnutého medzi 
klientom a konzultantom. Jeho cieľom 

je nájsť optimálnych kandidátov so špe-
cifi ckými schopnosťami a so skúsenos-
ťami v presne defi novanom sektore pri 
zachovaní vysokého stupňa diskrétnosti. 
V stabilizovanom prostredí, akým je aj 
fi nančný sektor, neraz ide o tzv. čistý 
headhunting. Pri ňom si klient vytypuje 
konkrétneho človeka a posudzovanie, 
rešerš a ostatné kroky zverí špecializova-
nému konzultantovi.

Predpokladom úspešnej realizácie 
každého Executive Search projektu je 
kombinácia viacerých rešeršných metód. 
Identifi kácia kandidátov na oslovenie, 
prehľadávanie zdrojov a databáz, hĺbko-
vé interview či zisťovanie a overovanie 
referencií a doterajšieho pôsobenia, sú 
dôležitou súčasťou procesu vyhľadáva-
nia. Napríklad overovaním referencií si 
konzultanti dopĺňajú informácie o skú-
senostiach a schopnostiach kandidátov 
prostredníctvom názorov ľudí, ktorí 
s nimi mali možnosť pracovať. Cieľom je 
získať ucelený obraz a verifi kovať alebo 
falzifi kovať hypotézy, ktoré o danom člo-
veku získal konzultant a klient. 

Výhodou aktívneho prístupu 
a podrobného prehľadávania trhu je, že 
vyúsťujú do identifi kácie všetkých vhod-
ných kandidátov, a nie iba tých, ktorí 
aktívne prejavili záujem o zmenu. To je 
základom vysokej pravdepodobnosti 
výberu optimálneho manažéra alebo 
špecialistu, ktorý disponuje nielen po-
trebnými vedomosťami a zručnosťami, 
ale je aj najpasujúcejšou časťou celkovej 
mozaiky.

Menej bolestné rie�enia

Nových ľudí hľadajú jednotlivé 
spoločnosti napríklad pri rozširovaní 
portfólia služieb, zmene stratégie či 
zvyšovaní záberu alebo vplyvu. Nové 
ciele a cesty sa často spájajú s výmenou, 
resp. presunom príslušných pracov-
níkov. Je to prirodzený vývoj, pričom 
pôvodní manažéri vo väčšine prípadov 
neodchádzajú k inému zamestnávate-
ľovi, ale sa posúvajú vyššie. S týmito 
procesmi veľmi úzko súvisí využívanie 
ďalších poradenských riešení: plánova-
nie nástupníctva, potenciálové analýzy, 
manažérsky audit, hodnotiace centrá, 
rozvojové centrá a podobne.

Prĳ ať rozhodnutia o zmenách na 
najvyšších postoch vrátane pozícií 
v správnych orgánoch nebýva vždy 
jednoduché. Externý poradca dokáže 
prispieť nielen k nájdeniu optimálneho 
a efektívneho riešenia a nastaveniu pro-
cesov, ale aj k tomu, aby zmeny, ktoré sú 
z hľadiska ďalšieho úspechu nevyhnut-
né, boli menej bolestné. Potreba väčšieho 
odstupu a nezávislého pohľadu je viac 

�ikovného èloveka 
nemo�no vybra� zo sejfu
Výmena vo finanènom sektore nabrala prirodzený rytmus
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V èom spoèíva profesionalita Executive Search konzultanta

n Jeho kroky musia by� v súlade so v�etkými normami pracovného práva.
n Jasne chápe obsadzovanú pozíciu a oèakávania klienta.
n Vedie organizované a dobre premyslené pohovory.
n Prejavuje dochví3⁄4nos� a pripravenos� na v�etky stretnutia.
n Preukazuje hlbokú znalos� trhu a klienta.
n Odpovedá na v�etky otázky potenciálneho kandidáta vèas, èestne a priamo. 


