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 Čo je vo vašej pozícii viac 
a čo menej dôležité? 
Šimončič: Komunikácia je ab-
solútnym základom. Zamest-
nanci vo fi rme – a to je jedno, 
či je tam 20 alebo 500 ľudí 
– musia mať pocit, že sú do-
statočne informovaní o tom, 
čo sa deje a majú mať dosta-
točný vplyv na smerovanie tej-
to fi rmy. Každý má mať preto 
nejakú stratégiu – poznám na 
tejto úrovni niekoľkých riadi-
teľov – človek musí mať pocit, 
že prispieva niekam, že za 
to niečo má a ak niečo urobí 
naviac, fi rmu posunie vpred. 
Takže komunikácia, komuni-

kácia a ešte raz komunikácia!
 Čoho by sa mal dobrý ma-
nažér vyvarovať, ak chce byť 
úspešný aj na medzinárodnej 
úrovni?
Šimončič: Mal by maximálne 
potlačiť svoje „ego.“ To nie je 
o funkcii generálneho riadite-
ľa. Každý človek, ktorý má pod 
sebou čo i len zopár ľudí, musí 
byť určitým lídrom skupiny, 
ukázať svoje hodnoty, schop-
nosti a smerovanie. Ľudia po-
tom veľmi radi urobia extra 
veci pre to, aby sa tam spoloč-
ne dostali.  Čiže musí v ľuďch 
nájsť to, čo je najlepšie a pre-
svedčiť ich, aby to robili, preto-

že to chcú urobiť, nie preto, že 
to musia robiť.
 Ako sa dosiahnutím vrcho-
lovej pozície mení osobný život 
topmanažéra?
Šimončič: U nás sú zamestnan-
ci, ktorí pracujú veľmi tvrdo 
a dlhé hodiny, no robia to radi, 
lebo keby to nerobili radi, tak 
tam nie sú. Pritom nemusia byť 
na najvyššej pozícii. Nemys-
lím si, že stúpaním na vyššiu 
pozíciu sa intenzita musí ne-
vyhnutne dvíhať. Je to o tom, 
koľko je človek ochotný inves-
tovať do svojej práce. Ale veľmi 
dôležité je skĺbiť osobný život 
s pracovným, ale to je zrejme 
každého vlastná rovnica.
Čo alebo kto je pre vás najväč-
šou oporou pri zvládaní nároč-
ných pracovných povinností? 
Šimončič: Nemôžem povedať, 
že by to bola iba jediná oso-

ba. Samozrejme, je to rodinné 
prostredie, ktoré je vždy veľ-
kou inšpiráciou a v prvom rade 
manželka. Sú to pozitívne in-
jekcie v ďalšej aktivite. Ak chce 
človek niečo dosiahnuť a vidí 
v tom pozitívny výsledok, ťahá 
ho to dopredu a snaží sa veľmi 
prirodzene a automaticky. Preto 
nemôžem povedať, že by som 
pri mojej práci pociťoval nejakú 
záťaž – keď mám niečo pred se-
bou, tak to chcem urobiť.
 Čo je teda podstatné vo vašej 
práci pri organizovaní času se-
be, ale aj iným?
Šimončič: Myslím si, že len 
zdravý rozum a zameranie sa 
na tie najdôležitejšie priority. 
Času je totiž málo a povinnos-
tí viac, takže je veľmi dôležité 
nastaviť si priority a podľa nich 
pokračovať.

Jozef Hübel,  Marián Hudec
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Ako profesionáli 
vyberajú profesionálov
VÝBER TOPMANAŽÉROV Pri obsadzovaní špičko-
vých pozícií sa spoločnosti spoliehajú na poraden-
ské a koznultačné fi rmy.

V procese vyhľadávania a výberu zamestnancov nie je me-
dzi domácimi a zahraničnými zamestnávateľmi výrazný 

rozdiel – je to v prvom rade vec pracovného profi lu. Aj čisto 
domáca fi rma môže hľadať človeka s veľmi komplikovaným 
profi lom a vôbec nemusí byť ľahké ho nájsť. 

Dôležitý je človek. Z nášho pohľadu je jedno, či sa hľadá niekto 
do prostredia domácej alebo zahraničnej fi rmy. Určitý rozdiel 
môže byť napríklad v tom, že slovenská fi rma nemusí mať 
väčšie nároky na ovládanie cudzích jazykov, avšak od urči-

tej úrovne je táto požiadavka 
prítomná takmer pri každom 
obsadzovaní voľnej pracovnej 
pozície. Nemožno jednoznač-
ne povedať, že zahraničné 
spoločnosti sú lepšie a domáce 
horšie. Dôležité je, ako daná 
firma vníma postavenie ľud-
ského kapitálu, akú dôležitosť 
mu pripisuje. Efektívne môže 
fungovať len fi rma, v ktorej sa 
ľudský kapitál nevníma ako 
nákladová položka, ale ako 
základné aktívum, ktoré má 
priamy a rozhodujúci vplyv na 
celkový úspech. 
 S cieľom získať a udržať si kva-

litných ľudí si spoločnosti objednávajú rôzne druhy cielených 
porovnávacích štúdií a ich výsledky zohľadňujú v platových 
a odmeňovacích systémoch. Boj o kvalitných pracovníkov je 
v niektorých oblastiach skutočne tvrdý, a tak sa podcenenie 
starostlivosti o zamestnancov nevypláca. A zahraničné spoloč-
nosti toto pravidlo veľmi dobre poznajú a rešpektujú ho.
 Alexandra Lichvárová, 
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