
MECENÁŠSTVO,
filantropia...
O spoločenskej zodpovednosti firiem
(Corporate Social Responsibility)
hovorí čoraz častejšie. 
Ide o individuálnu a ťažko merateľnú
veličinu, ktorá vyjadruje istý morálny
záväzok podieľať sa na rozvoji
spoločnosti. Týmto záväzkom môže byť
rozhodnutie dobrovoľne prispievať 
k ekonomickému a sociálnemu rozvoju,
vzdelávaniu, znižovaniu environmentálnej 
záťaže a pod. 

Tému kopíruje aj dnešná anketová otázka: 
Patrí filantropia k „dobrému imidžu“ života
občanov, firiem a korporátnych spoločností? 

1 Július Hron  
konateľ a riaditeľ Auto-Impex 
a zakladateľ o. z. Úsmev ako dar

Je slušné, že ak sa človek
niekam dostane, že pomôže
aj iným. Nie je na to návod,
ale okrem konkrétnej
pomoci je dôležité aj
odovzdávanie skúseností.
Vďaka nim totiž môže
nastupujúca generácia
začať tam, kam prišli ich
rodičia, učitelia či majstri.
Aby nezačínala vždy od
začiatku a aby rástla čoraz
rýchlejšie. Aj preto ma
okrem aktivít pre Úsmev
ako dar, ktorý som spolu s
kolegami spustil v roku
1982, pohltila téma vstupu
mladej generácie do života.
Jej vzdelávaniu a odbornej
príprave sa venujem už
štvrtý rok. Začali sme
pomáhať jednej škole, aby
sme prepojili výučbu 
s praxou, a dnes má 
tento projekt široký záber.
Snažíme sa zorientovať
mladú generáciu tak, aby
boli absolventi odborných
škôl produktívni v praxi,
aby dobre zarábali, zostali
doma a neutekali za
hranice. Slovenská
ekonomika rastie rýchlym
tempom, avšak hrozí nám,

že na určitých pozíciách
nebude mať kto robiť,
pretože systémovo sa na
povolanie nepripravuje
nikto. Zmena odborného
vzdelávania je pre 
Slovensko existenčnou
otázkou. Keď som 
v rámci Úsmevu ako dar
spolupracoval na
transformácii detských
domov na rodinný typ, ktorá
sa, mimochodom, úspešne
zavŕšila, myslel som si, že
ťažšia robota už nebude.
Dnes vidím, že školstvo je
na tom oveľa horšie. Aj toto
je spôsob, ako možno
pomôcť.
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Kedy sú ľudia 
v práci úspešní?

Správny výber a obsadenie kľúčových manažérskych 
a vysokošpecializovaných pozícií najkvalitnejšími ľuďmi

je  umením, ktoré si vyžaduje osobitné postupy,
schopnosti a skúsenosti.

Pri profesionálnej identifi-
kácii a výbere manažér-
skych osobností treba vy-

užiť niekoľko postupov a metód.
Z hľadiska konečného úspechu,
ktorý určujú charakteristiky ako
presnosť a spoľahlivosť, treba
totiž získať pravdivý obraz o re-
álnych schopnostiach. Dôležitý je
interdisciplinárny prístup a kom-
binácia viacerých posúdení vrá-
tane dôsledného overenia refe-
rencií a zázemia,“ zdôrazňuje
Igor Šulík, Managing Partner po-
radenskej spoločnosti Amrop He-
ver Slovakia – Global Executive
Search. 

POHĽAD VPRED I VZAD

Najspoľahlivejšie možno jed-
notlivé manažérske kompetencie
posúdiť ex post podľa reálnej
skutočnosti. Najefektívnejšie je

však vedieť ich identifikovať,
resp. odhaliť, posúdiť a zhodno-
tiť počas profesionálneho vývinu
použitím vybraných postupov a
metód a porovnaním s inými
osobnosťami. Zmyslom posu-
dzovania by však nikdy nemalo
byť konštatovanie súčasnej úrov-
ne, ale predovšetkým predpoveď
do budúcnosti.

V správaní každého človeka
sa odrážajú záujmy a názory,
skúsenosti a celá osobnosť vrá-
tane vlastností, ktoré si neuve-
domuje alebo potláča. Ak sa pri
hodnotení použije napríklad test,
v ktorom má kandidát odpove-
dať na podnety, ktoré si vyžadu-
jú doplnenie alebo interpretáciu,
bude do odpovedí nevyhnutne
premietať aj čosi zo svojho vnú-
tra. „Práve na základe takejto
analýzy možno posúdiť mnohé z
jeho vlastností, ktoré sú dôleži-
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tou súčasťou celkovej mozaiky,“
hovorí Šulík. 

PERSONÁLNA STRATÉGIA

Ak má byť výber nového ma-
nažéra úspešný, musí zodpoved-
ný pracovník sám, s podporou
kolegov a príslušného vedúce-
ho, alebo s pomocou externého
personálneho konzultanta, detai-
lne definovať opis pracovného
miesta a činností, ktoré treba

zastrešovať, očakávaný profil ide-
álneho kandidáta, príp. kompe-
tenčný profil danej pozície a hod-
notiace kritériá realizovaného vý-
beru. Na základe firemnej vízie
a misie, príp. personálnej stra-
tégie by mal vedieť, akého člo-
veka potrebuje a na základe čo-
ho zistí, či pred ním sedí opti-
málny kandidát. 

Okrem bežne používaných
súčastí, resp. položiek profilu po-
žiadaviek (názov, zmysel obsa-

2 Andrea Bačíková  
Marketing & PR 
manažér DPD SK

Myslím si, že aj na Sloven-
sku už profitujúce spoloč-
nosti začínajú pociťovať po-
trebu poskytnúť pomoc
ľuďom, ktorí sú určitým spô-
sobom znevýhodnení. Z po-
hľadu DPD SK nie je darcov-
stvo len snahou o zlepšenie
imidžu danej spoločnosti,
ale stáva sa určitou súčas-
ťou firemnej kultúry. Každý
rok venujeme väčšiu finanč-
nú sumu na podporu kon-
krétneho zariadenia alebo
združenia a k jeho výberu
pristupujeme naozaj starost-
livo. Napríklad tento rok
sme sa rozhodli venovať dve
percentá z dane za rok
2006 Výcvikovej škole pre

vodiacich psov Únie nevidia-
cich a slabozrakých Sloven-
ska. Týmto krokom chceme
pomôcť znevýhodneným
skupinám a priamo podporiť
zrakovo postihnutých obča-
nov. Sme presvedčení, že ak
má niekto možnosť pomôcť,
mala by sa táto možnosť
stať aj jeho povinnosťou,
pretože zajtra možno bude-
me pomoc potrebovať my
sami...

3 Ľuboš Fellner   
riaditeľ BUBO Travel Agency 

Už vyše desať rokov sami
organizujeme charitatívne
projekty a mnohé ďalšie
podporujeme. Tento rozmer
aktivít jednotlivcov a
organizácií podľa mňa úzko
súvisí aj s kultúrnosťou
národa. Prejavuje sa
napríklad tým, že si človek
sadne na kávu radšej v
kaviarni, ktorá podporuje
ekologické projekty, aj keď
ho bude stáť o dve koruny
viac ako inde. Takéto
správanie musí prísť aj na
Slovensko, pretože takto to
funguje v každej kultúrnej
krajine. Naša cestovná
kancelária pravidelne
organizuje cestovateľské
festivaly s voľným

vstupom. Niekomu sa môže
zdať, že ide o vyhadzovanie
peňazí, ja to však beriem
ako našu povinnosť voči
spoločnosti.  

� � � ste museli zvládnuť veľkú, principiálnu výzvu.
� � � ste museli preukázať výnimočné analytické pozitívno-kritické

myslenie.
� � � ste museli s chladnou hlavou a húževnatosťou zvládnuť výni-

močne náročnú situáciu.
� � � ste boli nositeľom kľúčovej zmeny.
� � � ste podali výnimočný výkon v zložitej situácii alebo za nároč-

ných okolností.
� � � ste boli úspešný v niečom zásadne novom alebo pr elomovom.

POROZPRÁVAJTE MI O SITUÁCII, KEĎ...
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5 Boris Strečanský  
riaditeľ Centra pre filantropiu

Darcovstvo nie je len o da-
rovaní peňazí, ale aj času.
Výskumy naznačujú, že tak-
mer polovica občanov po-
skytne aspoň raz do roka
nejaký finančný alebo vecný
dar na verejnoprospešný
účel, častejšie však len asi
pätina. Ak malé a stredné
firmy realizujú darcovstvo,
tak predovšetkým v prostre-
dí, v ktorom pôsobia. A me-
dzi väčšími spoločnosťami je
darcovstvo čoraz viac jed-
nou z aktivít, ktorou na-
pĺňajú to, čo sa pomenúva
ako spoločenská zodpoved-
nosť firiem. Na Slovensku sa
v ostatných pätnástich ro-
koch uskutočňuje závažná a
intenzívna kultúrna zmena.
Súčasťou tejto zmeny je aj
vytváranie a postupné kulti-
vovanie jemných vzťahov,
medzi ktoré zaraďujem na-
príklad aj vzťahy vytvárané
darcovstvom. Filantropia bý-
va pre niektorých vecou
zlepšenia imidžu a zarade-
ním sa do „dobrej spoloč-
nosti“, rovnako pre iných

však aj vnútornou potrebou
bez toho, aby o tom mali
vedieť ostatní. Dôležité je,
aby sme sa učili byť citliví 
k potrebám iných a usilo-
vali sa o to, ako môžeme
efektívne pomáhať tam, kde
zlyháva trh, obec i štát. Pre
darcovstvo existujú rôzne
pohnútky, jednou z nich je
aj pocit povinnosti odvďačiť
sa (Bohu, rodine, komunite,
spoločnosti) za dosiahnutý
úspech, iné sú napríklad 
zlepšenie imidžu alebo vnú-
torná potreba pomôcť iným.
Tieto motivácie bývajú 
u ľudí prepojené a nie vždy
ich možno oddeliť.

6 Peter Papanek  
partner AJG - 
Amrop Jenewein Group

Úprimne povedané, bežnou
ešte určite nie. Filantropia
na Slovensku zaostáva za
vyspelým svetom. Veľa
slovenských podnikateľov
zatiaľ nevníma svoju firmu
ako súčasť okolitého
prostredia, nepovažuje
darcovstvo za súčasť
stratégie. Firmy, ľudia však
majú možnosť, nie
povinnosť spraviť niečo pre
ľudí, pre ich dobro.
Predpokladom filantropie je
aj určitá ekonomická
stabilita. Strategický prístup
aj preto charakterizuje
viac-menej iba podniky
nadnárodných spoločností,
ktoré preberajú vzory 
a prístupy materských
firiem. Medzi najviac
využívané formy ešte vždy
patrí priama finančná či
vecná podpora. Je to

najjednoduchší spôsob,
ktorý si nevyžaduje
organizačné zmeny, tlak na
čas, kreativitu darcu.
Registrujem však, že
postupne sa do popredia
dostávajú aj menej bežné
nástroje, najmä
poskytovanie know-how,
poradenstvo či konzultácie,
ktoré sú typické pre menšie
firmy. 

� Andrea Chalupová

dzovanej pozície, hlavné ciele,
zodpovednosti a pod.), čoraz
viac zamestnávateľov vypracúva
aj kompetenčný model, ktorý sa
následne premieta do kompeten-
čných profilov. Kým Krátky slov-
ník slovenského jazyka vysvetľu-
je slovo kompetencia ako „okruh
pôsobnosti, právomoc“, resp. ako
„oprávnenosť na niečo“, v per-
sonalistike a personálnom po-
radenstve sa kompetencii skôr
priraďuje význam „schopnosť“
alebo „spôsobilosť“. 

KAŽDÝ KÚSOK MOZAIKY

Kľúčovou metódou pri celko-
vom hodnotení vrátane hodnote-
nia kompetencií je štandardizova-
né štruktúrované hĺbkové inter-
view. Okrem neho sa ako doplnok

používa celý rad ďalších metód,
ktorými sa overujú schopnosti ale-
bo vhodnosť jednotlivých kandi-
dátov. Ide o zber a analýzu zá-
kladných informácií (životopis a
ďalšie materiály), využitie referen-
cií, rôzne vedomostné testy, štan-
dardizované psychodiagnostické
a inteligenčné testy, riešenie mo-
delových situácií, assessment cen-
trá a pod. Výber konečnej množi-
ny metód vrátane testov je indivi-
duálny a vždy sa stanovuje podľa
druhu a charakteru obsadzovanej
pozície. 

„Hoci personálna politika
väčšiny organizácií pôsobiacich
na Slovensku je na štandardnej
úrovni bežnej vo vyspelých kraji-
nách, ešte vždy je zarážajúce,
ako ľahkovážne niektorí zamest-
návatelia zaobchádzajú s takým

Pri hĺbkovom interview sa ako mimoriadne účinné a efektívne
ukázalo kladenie otázok založených na tzv. behaviorálnom prí-
stupe. Takéto otázky musia byť široké a otvorené, aby kandidát
presne opísal situáciu alebo predošlú skúsenosť. Pri ich zosta-
vovaní a štruktúrovaní sa často využíva napríklad metóda STAR:

� Situation – kontext, v ktorom sa daná situácia odohrala.
� Task – aká bola úloha.
� Action – ako kandidát postupoval pri riešení úlohy.
� Result – čo bolo výsledkom zvoleného postupu.

UPLATNENIE METÓDY STAR V PRAXI

� Aké kroky ste podnikli? Ako ste k tejto situácii pristupovali? 
Ako ste to zrealizovali? (A)

� Vysvetlite svoje uvažovanie. Prečo ste zvolili práve takýto spôsob
realizácie?

� Aký bol výsledok? Aké to malo dôsledky? Vtedy? 
V súčasnosti? (R)

� Aké bolo ponaučenie? Čo ste sa z tejto skúsenosti naučili?
� Aká bola reakcia? Aké pocity to vo vás vyvolalo?
� Ako ste dané skúsenosti aplikovali? Opíšte ďalšiu situáciu, 

v ktorej ste využili nadobudnuté skúsenosti.

OPÍŠTE TÚTO SITUÁCIU... (ST)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY20
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Takmer dve tretiny starších žien v Japonsku
majú jeden spoločný problém – manžela.
Muži v dôchodku, ktorí strávili roky „ženatí

so svojou prácou“, pôsobia neobyčajne škodlivo
na zdravie svojich partneriek. Ich ženy trpia tzv.
syndrómom penzionovaného ma-
nžela, napísal britský server BBC Ne-
ws.

Takako Terakawaová žije vo svo-
jom maličkom dvojizbovom byte v
Osake s mačkou, ktorá je veľká ako
malé dieťa, 400 plyšovými medve-
díkmi a manželom. 

ŽENY AKO PREDMET?

Táto Japonka trpí „syndrómom
penzionovaného manžela“. Ženy, kto-
ré vyrástli v 50. a 60. rokoch minu-
lého storočia v generácii baby-boomu, ich ma-
nželia často považujú iba za predmet – niekoho,
kto vykonáva domáce práce a stará sa o deti. Ma-
nželia – úradníci chodia do práce skoro ráno a
prichádzajú sa domov iba vyspať. Páry sa po-
stupne vzájomne odcudzia, muž aj žena žijú svo-
jimi vlastnými životmi. Keď sa blíži manželova še-
sťdesiatka, žena si uvedomí, že je odsúdená pre-
žiť zvyšok života v permanentnej prítomnosti
„cudzinca“. Dôsledkom sú depresie a zdravotné
ťažkosti.

„Keď som čo len pomyslela na to, že je môj
manžel doma, objavila sa mi vyrážka a začalo ma
bolieť brucho,“ hovorí pani Terakawaová. „Nieke-
dy, keď sme spolu v jednej miestnosti, je mi z je-
ho prítomnosti zle,“ dodáva. 

Existenciu syndrómu objavil dok-
tor Nobuo Kurokawa. Desať rokov
liečil mnoho Japoniek určitého ve-
ku, ktoré sa sťažovali na rovnaké
ťažkosti. Kurokawa usudzuje, že
„syndrómom penzionovaného ma-
nžela“ trpí asi 60 percent starších
Japoniek.

ROZVOD? NEMOŽNÉ!

Predovšetkým pre staršiu ja-
ponskú generáciu je rozvod menej
prijateľným riešením. Okrem toho

rozvedená žena nemá nárok na podiel z dôchod-
ku svojho manžela. Zmena rozvodového zákona,
ktorá ráta s pridelením časti manželovej penzie je-
ho bývalej žene, je plánovaná na rok 2007. 

„Syndróm penzionovaného manžela“ má tú
zvláštnosť, že ženy chcú so svojimi životnými part-
nermi zostať aj napriek všetkým problémom. Mno-
ho mužov si ani neuvedomuje, že oni sú tým prob-
lémom. O syndróme sa diskutuje aj medzi mla-
dými, ktorí sú odhodlaní poučiť sa z chýb
predchádzajúcich generácií.    � (ČTK) 

Depresívne z manžela
Keď sa blíži manželova šesťdesiatka, žena si uvedomí, že je odsúdená prežiť

zvyšok života v  prítomnosti „cudzinca

Japonské ženy sa proti
depresiám bránia
meditáciami.
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dôležitým „investičným“ rozhodnutím,
akým výber manažérov na kľúčové
posty nepochybne je. Popri prevero-
vaní písomných podkladov sa spolie-
hajú na svoje poznanie ľudí a priro-
dzený zmysel pýtať sa na to správne.
Často citovaný „prvý dojem“ a situ-
ačná subjektivita sa neraz stávajú
určujúce pre závažné a niekedy už 
v základe nesprávne personálne roz-
hodnutie,“ konštatuje Šulík. 

STRATY NEMOŽNO VYČÍSLIŤ

„Nebezpečný a riskantný nie je len
neprofesionálny výber, ale aj rýchle
uspokojenie s prijatím optimálneho
kandidáta bez presne zadefinovaného
a riadeného uvedenia do organizácie.
Každá personálna výmena totiž pred-
stavuje časové i finančné náklady, kto-
ré sa na vyšších manažérskych postoch
nedajú ani číselne vyjadriť. Organizá-
cie, ktoré chcú dosiahnuť dlhodobý ús-
pech, by preto mali hľadať spôsoby, ako
zlepšiť doterajšiu strnulosť vo výbero-
vých procesoch. Je zarážajúce, ak sa v
súčasnom tvrdom boji o lídrov a ta-
lenty niekomu podarí mimoriadne kva-
litného pracovníka získať a nezvlád-
nutím procesu udomácňovania v krát-
kom čase i stratiť,“ dodáva Slobodová. 

Prijímanie nových ľudí môže pre or-
ganizáciu znamenať to najlepšie, ale 
i to najhoršie. „Ľudia totiž v práci veľ-
mi často neobstoja nie preto, že ju nie
sú schopní vykonávať, ale preto, že sa
na ňu nehodia,“ varuje Šulík. Podľa
prieskumu, ktorého cieľom bolo určiť,
v čom spočíva úspešnosť na pracov-
nej pozícii, úspech závisí od vhodnos-
ti na pracovnú pozíciu, nie od úrovne
vzdelania alebo ďalších bežne posu-
dzovaných faktorov. Ľudia sú úspešní,
ak sa zhodujú s pracovnou pozíciou
a disponujú správnou množinou po-
žadovaných kompetencií, ak majú o
prácu záujem a ak im osobnostné
vlastnosti umožňujú robiť túto prácu
lepšie ako dobre.

� Andrea Chalupová

Niektorí zamestnávatelia
výberu manažérov na
kľúčové posty ešte stále
nevenujú primeranú
pozornosť.
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