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CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum, 

poradenská a vzdelávacia spoločnosť MotivP, 

poradenská spoločnosť Amrop 

a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 

Vás pozývajú  

na tretie stretnutie pracovnej skupiny manažérov ľudských zdrojov. 

Téma: Spätná väzba a rozvojový plán 

Miesto: Amrop Slovakia, Štefanovičova 12, Bratislava 

 Čas: 10. október 2013 od 8.00 – 11.00 hod. 

Tešíme sa na Vás! 

RVSP do utorka 8. októbra 2013 mailom na matus.j@dobrovolnictvo.sk  

alebo tel. na číslo 0902 568 301. 

 

 

Na vlastný rozvoj potrebujeme spätnú väzbu od druhých i od seba. Potom si 

môžeme vytvárať pohľad do budúcnosti, potom môžeme formulovať svoj 

rozvojový plán. To potrebuje nielen dobrovoľník či dobrovoľnícka organizácia, 

ale aj zamestnávateľ, ktorý cez zapojenie do dobrovoľníckej činnosti získava 

nové zručnosti svojich zamestnancov. Možno povedať, že efektivita každej 

organizácie je daná množstvom kvalitných spätných väzieb 

a dosiahnuteľných cieľov. Preto sa na našom stretnutí budeme zaoberať tým, 

ako dosiahnuť, aby spätné väzby, plány a ciele boli užitočné a zmysluplné.
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Facilitátor: 

 

Dr. František Hroník, v súčasnosti jedna z najväčších osobností v 

oblasti psychológie práce v Českej republike a na Slovensku, o čom 

svedčí jeho nominácia na manažéra roku 2008, kde sa dostal až do 

finále. 

Vzdelaním je psychológ, ktorý vo firemnej praxi pôsobí od roku 1996, 

keď založil  vzdelávaciu spoločnosť MotivP, ktorá je známa vlastným 

know-how v oblasti Assessment Centre a vzdelávania, inovatívnym 

prístupom k vytváraniu systému vzdelávania a tvorbou rozvojových 

programov na mieru. Pôsobí predovšetkým ako lektor programov na 

mieru pre manažment a obchodníkov. 

František Hroník v roku 1999 vydal publikáciu Ako sa nespáliť pri 

výbere zamestnancov, ktorá sa stala odbornou verejnosťou veľmi cenenou a veľmi vyhľadávanou 

knihou, pretože v nej je publikované celé know-how o Assessment Centre. 

Pre manažérov zdarma usporadúva inšpiratívne vzdelávacie akcie a ide príkladom firemného 

dobrovoľníctva postaveného na skúsenostiach, v ktorého rámci predstavuje novinky z rôznych 

oblastí (predovšetkým Human Resources, marketing) a možnosti ich využitia v našich firmách. 

Úspešne vytvára programy vlastných konferencií, kde prednáša vynikajúcim manažérom z praxe. 

Konferencie sú známe prepojením tém „odinakiaľ“ – napríklad z oblasti športu, zdravotníctva 

a umenia. 
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Hostiteľ stretnutia: 

Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť s vyše dvadsaťročnou históriou. Je lídrom v poskytovaní 

riešení v oblasti Executive Search, Board Advisory, Leadership Assessment & Human Capital 

Consulting. Je súčasťou spoločenstva s celosvetovou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na 

kontextom riadené cielené vyhľadávanie kandidátov na vrcholové manažérske a špecializované 

pozície. Amrop je členom The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najuznávanejšej 

globálnej asociácie spoločností zameraných na poradenstvo v oblasti Retained Executive Search & 

Leadership Consulting, v ktorej rámci je najdlhšie pôsobiacou spoločnosťou a jediným členom s 

plnohodnotnou kanceláriou na Slovensku.  

 

 

 

 

Ing. Ladislava Molnárová je senior manažérkou v Amrope so 

špecializáciou na sektory Consumer & Retail a Advertising & Media. Pred 

vstupom do Amropu pracovala na pozícii manažér ľudských zdrojov pre 

jeden z najväčších nadnárodných retailových reťazcov so 

zodpovednosťou za slovenský i český trh. Má bohaté skúsenosti s 

vedením a realizovaním výberových Executive Search projektov na rôzne 

pozície v lokálnych i globálnych spoločnostiach a zručnosti v oblasti 

náborov a výberov, odmeňovania, motivácie a spokojnosti zamestnancov, 

talent manažmentu, rozvoja zamestnancov, realizácie rozvojových 

a Assessement Centre, riadenia výkonnosti a manažérskych či 

personálnych auditov.  
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Ladislava Molnárová participuje na rôznych aktivitách v oblasti zodpovedného podnikania, 

napríklad aktívne pracovala na projekte pre OZ Človek v ohrození zhodnocujúcom stratégiu práce 

s ľudskými zdrojmi v treťom sektore, iniciatíve HR deťom. ĎAKUJEME! zacielenej na podporu Linky 

detskej istoty a ďalších dlhodobých partnerstvách zahŕňajúcich priamu a odbornú podporu 

inovatívnych projektov a poskytnutie zázemia vo viacerých oblastiach (znalostná spoločnosť, dobrá 

správa spoločnosti, inovácie, podpora detí, mladých talentov, absolventov vysokých škôl a rodiny, 

rovnosť príležitostí a pod.).  
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Organizátor: 

 

Zuzana Vinklerová pôsobí v spoločnosti dm drogerie markt od roku 

1996. V dm pôsobí na pozícii prokuristky, členky vedenia zodpovednej 

za rezort Financie a controlling a od októbra 2011 aj za rezort Ľudské 

zdroje. Počas pôsobenia v spoločnosti realizovala spolu so svojimi 

kolegami viaceré medzinárodné projekty. Zodpovedá za tvorbu 

koncepcie a realizáciu vzdelávania spolupracovníkov dm. Ako vedúca 

projektového tímu sa venuje tvorbe a nasadeniu stratégie 

zodpovedného podnikania.  

Zuzana Vinklerová študovala na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave, predtým sa niekoľko rokov venovala štúdiu 

cudzích jazykov v zahraničí. Opakovane pôsobila ako dobrovoľníčka v 

zahraničí.  

V roku 2004 bola jednou zo zakladajúcich členov občianskeho združenia C.A.R.D.O., 

v súčasnosti Národného dobrovoľníckeho centra, v ktorom bez nároku na odmenu pôsobí až 

doteraz. Cez C.A.R.D.O. sa venuje viacerým témam, najmä však témam týkajúcim sa 

dobrovoľníctva. Aj vďaka týmto aktivitám sa podarilo presadiť niektoré zmeny v spoločnosti, 

napríklad schválenie zákona o dobrovoľníctve na Slovensku v novembri 2011, vytvorenie a 

administrovanie servisného a informačného portálu www.dobrovolnictvo.sk a pod.  
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Partner: 

 

Miloš Ondrášik vyštudoval filozofiu na Filozofickej katedre Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2006 pôsobí v neziskovej organizácii 

Osvetové centrum Rómov ako dobrovoľník, projektový manažér a 

koordinátor lokálnych, národných a medzinárodných projektov. V roku 

2009 spolu s ďalšími nadšencami pre spoluprácu Rómov a nerómov 

založil medzinárodnú sieť rómskych organizácií ternYpe, ktorá sa stala 

jednou z troch najväčších a najaktívnejších platforiem zastupujúcich 

záujmy mladých Rómov a nerómov na európskej úrovni.  

Od roku 2008 pôsobí v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže ako externý spolupracovník v témach ľudské práva, participácia 

a dobrovoľníctvo. Od roku 2012 sa stal v rámci organizácie IUVENTA 

projektovým manažérom európskej informačnej siete pre mladých ľudí EURODESK.  

Pôsobí ako tréner neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky v rámci tretieho sektora a 

komerčných zážitkových kurzov. Je školiteľom v národnom projekte KomPrax – Kompetencie pre 

prax, ktorý realizuje IUVENTA a ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Súčasťou aktivít 

projektu KomPrax je zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť 

a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v 

práci s mládežou, a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie na trhu práce. 
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Program: 

7.30 – 8.00 hod. – príchod účastníkov, registrácia a prezentácia od Coffee Chef 

8.00 – 11.00 hod. – Business Brunch 

11.00 – 11.30 hod. – Networking  

 

 

Coffee Chef – expert na optimálne riešenie 

kávy pre kancelárie a firmy. Certifikovaný 

barista Dušan Plichta pre Vás pripraví malú 

ochutnávku a prezradí tajomstvo zdravej 

a lahodnej kávy.  

 

Parkovanie: 

- Hlavná stanica – najlepšie 

- Ministerstvo financií SR – okolie, nájdu sa tam miesta, neplatené 

- parkovisko Leškova ul. – neďaleko Fun rádia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dusanplichta.com/
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Mapa: 

 

 

 

Nasledujúce podujatia: 

15. november 2013 – Business Brunch #4 

19. december 2013 – Oceňovanie dobrovoľníka roka 
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