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Poradenstvo pre udské zdroje

Efektívna stratégia je podmienená vybudovaním tímu zameraného 

na jednu vec: vytvorenie hodnoty pre Váš podnik využitím udského 

potenciálu. Náš slovenský tím poradcov pre udské zdroje Vám 

pomôže zvýši efektivitu riadenia udských zdrojov. 
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Bežne sa dnes hovorí vo frázach, že konkurenčnou
výhodou firiem sú ich ľudia. HR konferencie sú plné
riaditeľských vyjadrení „naši ľudia sú našimi najdôleži-
tejšími aktívami“. Je to tak, pretože formujú intelektu-
álny kapitál firmy. Ale ako sa môžu ľudské zdroje stať
ľudským kapitálom? Je jednoduchšie hovoriť o tom,
ako sa to nedá. Ľudia sa nikdy nestanú vašim ľudským
kapitálom, ak sa ich prínos a hodnota nebude merať
s rovnakým záujmom a pravidelnosťou ako iné aktíva
firmy.

Ako na to? Top manažment vyžaduje čísla a mera-
teľné výsledky na to, aby zistil ako prosperuje ich biz-
nis. Ak chcú prediskutovať stav výroby, predaja, mar-
ketingu alebo IT, môžu získať dáta a dokonca ich aj
porovnať s konkurenciou. Hovoriť presne v číslach v
týchto oblastiach je v ostrom kontraste k diskusiám o
hodnote ľudského kapitálu.

Meranie, benchmarking a strategické plánovanie -
tieto tri základné kroky - sú aplikovateľné aj na oblasť
riadenia ľudského kapitálu. Vychádza sa pri tom zo sle-
dovania finančných a nákladových mier, ukazovateľov
produktivity až po indikátory efektívneho riadenia
v konkrétnych HR oblastiach, od náboru až po vzdelá-
vanie zamestnancov.

Na to, aby sme získali prehľad o stave ľudského
kapitálu vo firme, je veľmi dôležité pochopiť a inter-
pretovať ukazovatele pridanej hodnoty a produktivity.

Napríklad ukazovateľ HRAVI (human resource added
value index) je založený na sledovaní vzťahu zisku
pred zdanením a osobných nákladov. Vypovedá o tom,
koľko korún dostane firma späť z každej investovanej
koruny do zamestnancov. Kým celoeurópsky medián
je 1,13, na Slovensku dosahujú firmy v sledovanej
vzorke prieskumu HR Benchmarking 2005 vyššiu
návratnosť. Z každej investovanej koruny získajú viac
ako jeden a pol koruny späť (1,57). Pri zhodnocovaní
produktivity je vhodné použiť viac ukazovateľov avšak
základnú informáciu poskytne aj pomer osobných
nákladov k výnosom spoločnosti, pretože jeho vývoj
hovorí veľa o udržateľnosti nákladov na odmeňovacie
systémy firiem. Z každých sto korún výnosov firmy,
ide na Slovensku v priemere 13 korún na zamestnan-
cov. Európsky pomer je oveľa vyšší (25 korún). Tieto
porovnania jasne poukazujú na odôvodnenie offsho-
ringu, ktoré priniesli na Slovensko mnoho nových
investícií.

Ďalším pozitívnym krokom v tejto oblasti je príklad
Veľkej Británie, kde je v súčasnosti výrazný trend
k efektívnejšej úrovni „corporate governance“. Nové
výzvy v oblasti finančných a prevádzkových auditov
začínajú utvárať budúcnosť aj pre HR oblasť. Vyžaduje
sa pri tom, aby reporting o stave ľudského kapitálu
firmy bol v novej štandardizovanej forme zaradený do
pravidelných správ pre vlastníkov i odbornú verejnosť.

Akýkoľvek rozumný investor sa teda stará o svoj
kapitál a pravidelne kontroluje jeho hodnotu. Prečo?
Pretože, čo sa meria, dá sa riadiť, a čo sa riadi, dá sa
väčšinou aj dosiahnuť.

Potom investovanie do ľudí znamená viac než len
poznať hodnotu z dvanásteho riadku výkazu ziskov
a strát firmy.

PhDr. BRANISLAV HUNČÍK, PhD.,
Poradenstvo pre ľudské zdroje,

PricewaterhouseCoopers

Investujete do aktív, ktorých
hodnotu nepoznáte?

Riaditelia sa často zaujímajú
o konkurenčnú výhodu svojej firmy,

avšak najsilnejšia výhoda, ktorú
majú, im z firmy odchádza dverami

každý večer po pracovnom čase.

Slovensko chce svoj budúci úspech
postaviť na rozvoji znalostnej ekono-
miky, vzdelanom a tvorivom ľudskom
kapitále. Preto je nevyhnutné už od
útleho veku pestovať v obyvateľoch
hlad po vedomostiach a cit pre podni-
kanie. Do popredia treba vyzdvihovať
vzory s preukázateľným úspechom.
Tie môžu ovplyvniť smer vlastnej
kariéry a pomáhať najmä mladým
ľuďom v rozvoji kreativity a sebaistoty
nezávisle od toho, akej oblasti sa
budú venovať. Univerzity a technické
inštitúty by mali podnikanie chápať
ako dôležitú súčasť profesijného
vývoja, čo by študentov na druhej
strane podnecovalo k výberu predme-
tov so zameraním na podnikanie.

Dobré príklady zo sveta

Vzdelávanie v oblasti podnikania
zvyšuje šance rozvoja nových živ-
nostníkov a zlepšuje ekonomickú
situáciu jednotlivcov v zmysle
finančnej satisfakcie a uspokojivej
sebarealizácie. To sú dostatočné
dôvody na to, aby učebné plány
v školách na všetkých úrovniach
zahŕňali podnikanie ako jeden z cie-
ľov vzdelávania. Štatistiky potvrd-
zujú, že asi pätina absolventov, ktorí
sa zapojili do činnosti malých škol-
ských firiem, rozbehlo vlastné podni-
kanie aj v reálnom svete.

Vo svete už úspešne funguje
niekoľko projektov. Napríklad
v Luxembursku vyučovací program,
ktorý je povinným predmetom vo
všetkých základných školách, obsa-
huje časť zameranú na začatie podni-
kania. Kreslený príbeh je postavený
na dieťati, ktoré potrebuje peniaze na
nový bicykel a rozhodne sa ich zaro-
biť rozvojom jednoduchej podnikate-
ľskej myšlienky. Široký záber majú
tiež aktivity organizácie Junior
Achievement Worldwide, ktorá
prostredníctvom Junior Achieve-
ment Slovensko - Mládež pre budúc-
nosť, pôsobí aj na Slovensku a posky-
tuje mladým ľuďom ekonomické
vzdelávanie pomocou praktických
programov. Kirkley High School vo
Veľkej Británii zasa ponúka skúse-

nosti s podnikaním štrnásť- až šest-
násťročným študentom, ktorí sa
v rámci úspešného vzdelávacieho
programu intenzívne zapájajú do
lokálneho priemyslu, kde realizujú
samostatné projekty. Vďaka vybudo-
vaniu priamych kontaktov s podni-
kateľským prostredím, mnohí
z absolventov zostanú aktívni
v danom regióne a odbore aj po
ukončení štúdia. Technologický
inštitút v írskom Dundalku poskytu-
je viac ako dvanásť rozličných kurzov
v oblasti podnikania, napríklad
obchodné štúdie, účtovníctvo
a financie, komunitné štúdie, kultúr-
ne pramene manažmentu, šport,
strojníctvo a podobne.

Cieľom takéhoto prístupu je
pozdvihnúť všeobecné povedomie
žiakov a študentov o zakladaní vlast-
ného podnikania ako jednej z mož-
ností budúceho rozvoja kariéry.
Plán, ktorý má v ľuďoch už od škol-
ských lavíc povzbudzovať vzdeláva-
nie a rozvoj ducha podnikavosti, pri-
jala koncom februára aj Európska
komisia. Ako zdôraznil jej pod-
predseda pre priemysel Günter
Verheugen: „Treba vytvoriť priazni-
vejšie ovzdušie na podnikanie
a povzbudzovať predovšetkým mla-
dých Európanov, aby sa stali zajtraj-
šími podnikateľmi“.

Hlavné predpoklady úspechu

Na dosiahnutie posunu v reforme
vzdelávacieho systému treba zvýšiť
úsilie a podporovať nové myšlienky
a iniciatívy na viacerých stranách.
Nie je to len o financiách, ako sa
často zvykne hovoriť, ale predovšet-
kým o ľudskom kapitále (lídroch
a talentoch), jeho schopnostiach,
ambíciách a kvalite.

Verejný sektor musí vytvoriť legis-
latívne podmienky a prijať sériu
opatrení, ktoré by mali školy podpo-
rovať a povzbudzovať a nemali by
pred ne klásť zbytočné administra-
tívne a iné prekážky. Dôležité je zvy-
šovať úroveň ukazovateľov kvality
jednotlivých vzdelávacích inšti-
túcií, zaviesť relevantné monitorova-

nie uplatnenia a úspešnosti absol-
ventov. V neposlednom rade treba
včleniť princípy Corporate
Governance (dobrá správa spoloč-
nosti) do systému riadenia základné-
ho, stredného i vysokého školstva.

Aj Európska komisia navrhuje
zahrnúť vyučovanie podnikavosti do
osnov všetkých typov škôl. Tie treba
podporovať, prakticky im pomáhať
vo vlastných iniciatívach, aby sa zvy-
šoval význam programov podnika-
nia. Špeciálna pozornosť by sa mala
venovať tréningu učiteľov - riaditelia
škôl by mali disponovať všeobecným
prehľadom o nových trendoch v pod-
nikaní. Mimoriadne dôležitá je pod-
pora spolupráce medzi vzdelávacími
inštitúciami a miestnou komunitou,
špeciálne podnikateľským sektorom.
Inštitúcie zabezpečujúce vyššie vzde-
lávanie by mali podnikanie integro-
vať v rámci širokého spektra pred-
metov najmä vo vedeckých a v
technických oblastiach. Veľký
význam má aj podpora mobility uči-
teľov medzi školami, akademickou
pôdou a súkromným sektorom s cie-
ľom prepájania tzv. best practices.

Aktívnejší pri prehlbovaní spolu-
práce so školami a s univerzitami by
mal byť aj súkromný sektor, pričom
i v tejto oblasti sú reálne tzv. Private
for Public projekty. Ich základom je
strednodobý až dlhodobý zmluvný
vzťah, v ktorom súkromný sektor
s praktickými komerčnými skúse-
nosťami realizuje verejný záujem
v konkrétnej oblasti pôsobenia. Úzky
kontakt je dôležitý napríklad aj pri
výskumnej činnosti a koncipovaní
učebných osnov. Ak budú vychádzať
z potrieb praxe, školy budú produko-
vať dostatok kvalifikovaných absol-
ventov a ich budúci zamestnávatelia
nebudú musieť vynakladať veľké
finančné prostriedky na ich zaškole-
nie a ďalšiu prípravu. Spolupráca so
školami pomôže súkromnému sekto-
ru aj v tom, že vďaka nej zostanú
v kontakte s akademickou pôdou
a najnovšími vedeckými poznatkami.

MARTIN KREKÁČ,
PATRIK ZOLTVÁNY

AJG - Amrop Jenewein Group

Žiaci, študenti a ich školy
v sebe potrebujú objaviť

obchodného ducha

Dlhodobou víziou Slovenska je dosiahnuť podobu, ktorá je doma

a v zahraničí synonymom krajiny s prekvitajúcou vedou a technikou,

mimoriadne vzdelanými a tvorivými ľuďmi, inovatívnymi výrobkami

a službami špičkovej kvality. Jednou z mnohých ciest, ktoré  vedú k jej

naplneniu, je reforma vzdelávacieho systému postavená najmä na zmene

spravovania vzdelávacích inštitúcií a obojstranne prospešnej spolupráci

verejného a súkromného sektora.
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