
STRATEGICKÉ RIADENIE��

Medzinárodné analýzy, skúsenosti
a trendy v oblasti strategického ria-
denia ukazujú, že kvalita ľudského

kapitálu, jeho dôkladné poznanie a múdre ria-
denie najvýraznejšou mierou ovplyvňujú cel-
kovú prosperitu a v súčasnej globálnej ekono-
mike patria k najväčším konkurenčným výho-
dám. Zhodnotenie kapacity organizácie
z hľadiska pripravenosti jednotlivých manažé-
rov vyrovnať sa s hlavnými strategickými úlo-
hami, identifikovať, hodnotiť a rozvíjať kľúčo-
vých lídrov a talenty a pracovať s ich rozvo-
jovým potenciálom je nielen jedným
z predpokladov úspechu, ale aj obrovskou výz-
vou pre každú organizáciu v súkromnom, vo
verejnom i v treťom sektore.

JE NIEKOĽKO RIEŠENÍ 

Organizácie snažiace sa o čo najlepšie zhod-
nocovanie ľudského kapitálu môžu využiť celý
rad presných, efektívnych a na mieru šitých sys-
témových riešení nielen v oblasti jeho identifi-
kácie, hodnotenia a rozvoja, ale aj v oblasti kom-
plexného riadenia. V personálnom poradenstve
tieto riešenia patria do širokej skupiny ma-
nažérsko-konzultačných služieb. Ich základom
sú manažérske audity, na ktoré s cieľom čo naj-
efektívnejšie využiť získané poznatky a zrealizo-
vať následné rozvojové aktivity okrem viacerých
hodnotiacich nástrojov veľmi úzko nadväzuje aj
spektrum poradenských riešení zameraných na
optimálne nastavenie organizácie a jej rozvoj. 

VÝSTAVBA ZÁKLADOV 

Realizáciou objektívnych a nezávislých ma-
nažérskych auditov možno maximalizovať využi-
tie daného ľudského kapitálu a ďalej rozvíjať ma-
nažérske zdroje a talenty v súlade s prijatou stra-
tégiou a výzvami smerujúcimi z externého
prostredia. Inými slovami manažérsky audit po-
máha:
◗ identifikovať a zhodnotiť kľúčových

pracovníkov,

◗ porovnať interné zdroje s najúspešnejšími
na trhu,

◗ nájsť optimálne uplatnenie jednotlivých
pracovníkov,

◗ diferencovať skupinu pracovníkov
pripravených prevziať zodpovednosť za
nové úlohy a výzvy,

◗ špecifikovať oblasti individuálneho
profesijného a osobného rozvoja,

◗ identifikovať manažérske a vodcovské
talenty a ich potenciál,

◗ definovať tréningové a rozvojové oblasti
a potreby,

◗ pochopiť a efektívne a cielene komunikovať
prebiehajúce strategické zmeny, výzvy
a očakávania.

ÚČINNÁ NADSTAVBA

Manažérsky audit je najefektívnejším postu-
pom nielen na poznanie individuálnych ma-
nažérskych zdrojov, odhalenie ich potenciálu
a identifikovanie možností optimálnej práce s ni-
mi, ale aj na poznanie organizácie ako celku.
Umožňuje totiž rozšíriť záber projektu aj na ob-
lasť fungovania organizácie, jej úrovní a procesov

a následne využiť získané výstupy pri ďalších sys-
témových riešeniach v zmysle komplexného ria-
denia ľudského kapitálu napríklad pri optima-
lizácii organizačnej štruktúry, poradenstve v ob-
lasti internej komunikácie či zlepšení programov
na hodnotenie, stabilizáciu a motiváciu zamest-
nancov. 

INKUBÁTOR TALENTOV

Medzinárodné štúdie renomovaných pora-
denských spoločností a dlhodobé trendy ukazu-
jú, že mimoriadne cennou devízou sa v súčas-
nosti stáva predovšetkým udržanie talentov. Ich
identifikovaním a rozvojom, ktoré sú jednou zo
súčastí manažérskeho auditu a následných sys-
témových riešení, získava organizácia strategic-
kú konkurenčnú výhodu v zmysle poznania a dl-
hodobej pripravenosti ľudského kapitálu na zvlá-
danie výziev, pred ktorými sa nachádza. Z tohto
hľadiska je účinným nástrojom individuálna po-
tenciálová analýza, ktorá sa zameriava na iden-
tifikáciu, posudzovanie, rozvíjanie a následne čo
najefektívnejšie a najvhodnejšie využitie talen-
tov v rôznych profesionálnych oblastiach ich
uplatnenia. 

Výborné ingrediencie možno nájsť 
aj vo vlastnej komore

Manažérsky audit je najefektívnejším postupom na poznanie individuálnych manažérskych zdrojov, 
odhalenie ich potenciálu a na poznanie organizácie ako celku.

❙ Ján Menkyna
Autor je Managing Partner
poradenskej skupiny AJG – Amrop
Jenewein Group a líder pracovnej
skupiny pre manažérsky audit v oblasti
strednej a východnej Európy (CEE).  

Operačné centrum spoločnosti DELL. 
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ĽUDSKÝ KAPITÁL

Cieľom identifikácie a ďalšieho rozvoja talen-
tov je predovšetkým zhodnocovanie reálnych pro-
fesionálnych kompetencií, posudzovanie skúse-
ností a odborných znalostí súvisiacich s cieľmi or-
ganizácie, zhodnotenie individuálneho záujmu
a motivácie, posúdenie pripravenosti zvládať vy-
ššiu mieru kompetencií a zodpovednosti a defi-
novanie optimálnych a najefektívnejších foriem
a spôsobov využitia potenciálu a jeho ďalšieho
rozvíjania a smerovania. Výstupy objektívneho
a nezávislého riadenia takéhoto projektu dávajú
odpovede napríklad na otázky:
◗ Ako úspešne daný zamestnanec zastáva

súčasnú pozíciu?
◗ Aká je súčasná úroveň rozvinutia jeho

schopností?
◗ Ako vidí svoju budúcu rolu v organizácii?
◗ Ako je pripravený na pracovný postup?
◗ Na akých pozíciách sa najlepšie využije

jeho potenciál?
◗ Nakoľko je pre organizáciu dôležité udržať

si daného zamestnanca?
◗ Aký je najvhodnejší spôsob investovania do

daného zamestnanca v zmysle jeho
ďalšieho profesionálneho rozvoja?

PRÍNOS AJ PRE ĽUDÍ

Cieleným rozvíjaním talentov a potenciálu ľu-
dí, ktorí sa prejavujú ako schopní zvládať i vyššie
kompetencie a výzvy, získa organizácia priestor
na vytváranie kapacít a rezerv z vnútorných zdro-
jov a na udržanie najkvalitnejších zamestnancov,
ktorí budú dlhodobým prínosom. Snaha o čo naj-
efektívnejšie využitie ľudského kapitálu však po-
máha aj zamestnancom. Umožňuje im napríklad
komplexne a z nadhľadu zhodnotiť reálny stav
vlastných schopností, zručností a silných stránok
v súvislosti s aktuálnou pracovnou pozíciou, príp.
súvisiacich s preberaním vyššej miery zodpoved-
nosti, využiť možnosť byť konštruktívne a rozvojovo
konfrontovaný s rozvojovými oblasťami, uvedomiť
si vzájomné súvislosti a získať potrebný nadhľad,
vo vzájomnej interakcii zhodnotiť najefektívnejšie
cesty využívania vlastného potenciálu a v nepo-
slednom rade získať cennú inšpiráciu.  

PLÁNOVANIE ÚSPECHU

Odovzdávanie skúseností, prenos know-how
a lojality je v mnohých prípadoch kritickou oblas-
ťou, preto je nevyhnutné zabezpečiť, aby kaž-
dá organizácia disponovala vysoko kvalifikova-
ným ľudským kapitálom nielen v súčasnosti, ale
aj v horizonte niekoľkých rokov. Plánovanie ús-
pechu predstavuje komplexný proces od výbe-
ru, resp. identifikácie talentov, cez rozvoj ich
zručností a schopností, až po prípravu na nové
výzvy. V minulosti sa tento prístup orientoval
výlučne na úroveň topmanažmentu a vnímal sa
najmä ako nástroj na pozitívne ovplyvňovanie je-
ho motivácie a stabilizácie. V súčasnosti je ne-
vyhnutné do tohto procesu zahrnúť aj iné kľúčo-
vé posty v širšej škále pracovných pozícií. Ús-
pešné organizácie si už dnes pripravujú talenty
pre budúce manažérske a vodcovské pozície
a pre budúce úspechy. �

Začiatkom júla spúšťa Tatra banka pi-
lotný projekt s názvom Management
trainee programTB, ktorého cieľom je

pritiahnuť do banky talentovaných absol-
ventov vysokých škôl ekonomického zame-
rania. O cieľoch programu a o tom, čo čaká
úspešných kandidátov, sme sa porozprávali
s riaditeľom odboru ľudských zdrojov Tatra
banky Ing. Dušanom Antošom.

❙ S akým cieľom spúšťate tento projekt
a prečo štartuje práve teraz?
Spustením Management trainee prog-

ramTB chceme získať pre Tatra banku talen-
tovaných čerstvých absolventov vysokých
škôl ekonomických, ktorí absolvujú ročnú ro-
tačnú stáž, počas ktorej sa oboznámia s fun-
govaním kľúčových oddelení centrály a bu-
dú pripravení nastúpiť po jej absolvovaní na
špecializované a manažérske pozície. Nača-
sovanie nie je náhodné, keďže práve teraz,
v čase vyvrcholenia obdobia štátnic, chce-
me získať pozornosť tých najlepších, ktorí sa
pomaly rozhliadajú v mori pracovných ponúk,
kde začať svoju profesionálnu kariéru.

❙ Aké sú požiadavky na kandidátov
a ako bude prebiehať výber?
Absolventi, ktorí sa chcú uchádzať o po-

zíciu management trainee, by sa mali ve-
dieť výborne orientovať v oblasti bankov-
níctva a financií a ovládať anglický, prí-
padne nemecký jazyk. Taktiež očakávame,
že záujemcovia sa prejavia ako komunika-
tívni mladí ľudia, ktorí chcú na sebe pra-
covať, chcú sa rozvíjať z osobnostnej i pro-
fesionálnej stránky práve v Tatra banke.
Výberové konanie prebieha v dvoch kolách,
a to najprv formou skupinových a indivi-
duálnych pohovorov s uchádzačmi a ná-
sledne formou assessment centier.

❙ Hľadáte prostredníctvom tohto
programu hlavne budúcich manažérov
na špičkové manažérske posty?
Hľadáme predovšetkým vzdelaných a roz-

hľadených mladých ľudí s potenciálom rásť,
učiť sa a s chuťou pracovať v našej banke.
S výhľadom niekoľkých rokov je pravdepo-
dobné, že tí, ktorí budú úspešní, sa ocitnú aj

na manažérskych postoch. Uplatnenie kan-
didátov po absolvovaní programu je veľmi in-
dividuálne a bude závisieť aj od toho, ktorá
oblasť bude pre koho zaujímavejšia.

❙ Aké výhody prináša tento program pre
jeho absolventov?
Absolvent Management trainee progra-

muTB získa prehľad o práci kľúčových od-
delení retailového a firemného bankovníc-
tva. Zároveň sa bude môcť zúčastniť na od-
borných vzdelávacích workshopoch. Každý
management trainee bude mať svojho
mentora a kouča z radov manažérov, kto-
rý mu bude radiť a zároveň bude aj moni-
torovať a hodnotiť celý priebeh programu.
Úspešní trainee dostanú po skončení prog-
ramu možnosť pracovať v našej banke
a najúspešnejší z nich sa bude môcť
zúčastniť na stáži v materskej spoločnosti
Raiffeisen International vo Viedni.

❙ A aké výhody prináša program pre
Tatra banku?
Chceme pre ňu získať tých najlepších

a najtalentovanejších absolventov. Ľudský
potenciál je pre banku veľmi vzácny, je po-
trebné ho starostlivo hľadať, vyberať a rozví-
jať. Práve Management trainee programTB

a ďalšie rozvojové programy, ktoré v Tatra
banke prebiehajú, by mali zabezpečiť dosta-
tok pripravených, kvalitných pracovníkov pre
všetky pozície.

� Elena Kašiarová

Ako získať do banky
talentovaných ľudí

S výhľadom niekoľkých rokov je pravdepodobné, že tí absolventi, 
ktorí budú v novom bankovom programe úspešní, 

ocitnú sa aj na manažérskych postoch.

Dušan Antoš
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