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s klientom prechádzajú aj k obsadzovaniu 
stredných a vyšších pozícií, na ktoré nema-
jú dostatočné znalosti a skúsenosti. Tým 
narúšajú štandardy a vzťahy medzi klient-
mi a poradcami, ktorí tieto pozície bežne 
obsadzujú. „Pri takomto prístupe nie je 
isté, či ponúknutí kandidáti budú v danom 
okamihu najlepší a najvhodnejší na trhu. 
Pre automobilový priemysel, ktorý je z hľa-
diska odbornosti svojich zamestnancov 
orientovaný na špičkovú kvalitu, musia byť 
na takejto úrovni aj služby, ktoré poskytuje 
externý dodávateľ,“ hovorí Poliak. 

Špecifiká trhu práce. V súvislosti s vyhľadáva-
ním a výberom pracovníkov pre automobi-
lový priemysel je zaujímavé pripomenúť, 
že v tomto sektore ešte nenastala úplná 
generačná výmena. To znamená, že na 
pracovnom trhu ešte nie je dostatok mlad-
ších kandidátov kvalitne vyškolených na 
nové technológie a procesy a v dostatoč-
nej miere ovládajúcich minimálne jeden 
cudzí jazyk. Aj preto je v niektorých prí-
padoch pri dynamickom raste požiada-
viek zamestnávateľov dopyt pri určitých 
typoch pozícií a špecializáciách vyšší ako 
ponuka. Jeho uspokojivé pokrytie si preto 
zo strany zamestnávateľov niekedy vyža-
duje trochu kompromisu a možno väčší 
dôraz na zaškolenie a ďalšie investície do 
tréningov a vzdelávania novoprijatých za-
mestnancov. S týmto úzko súvisí aj výskyt 
pomerne veľkého množstva pozícií, ktoré 
by sa v západnej Európe alebo USA obsa-
dzovali klasickým recruitingom alebo e-
recruitingom, kým na Slovensku sa pri ich 
obsadzovaní využíva náročnejšia forma, 
to znamená priame vyhľadávanie pomo-
cou Executive Search, pretože je potrebné 
cielene hľadať „high potential“ kandidátov 
s určitými konkrétnymi, často špecifický-
mi schopnosťami pre ich ďalší rozvoj.  

  Za významný faktor, ktorý má vplyv 
na získavanie pracovníkov pre automobi-
lový priemysel, sa často považuje ich nízka 
mobilita. Boj o jej zvyšovanie je vo väčšine 
prípadov nákladný, takže zamestnávatelia 
sa snažia vytvárať rezervy. Najosvedčenej-
ším prostriedkom na zvýšenie mobility na 
strednej a vyššej úrovni a na špecializova-
ných pozíciách sú mzdové stimuly, ktoré 
majú pomôcť pri prekonaní obáv spoje-
ných so zmenou lokality pôsobenia. 

Z hľadiska mobility je zaujímavým ja-
vom aj opatrnosť ľudí, ktorí sa pred pár 
rokmi presťahovali za prácou z východu 
Slovenska na západ. Hoci im rodina a ži-
votná úroveň neumožňovali presťahovať sa 
natrvalo, teraz váhajú prijať ponuku bližšie 
k miestu trvalého pobytu z obavy, že ak 
o nejaký čas príde investor priamo k nim do 
rodného mesta, častá zmena zamestnania 
bude negatívnym prvkom v ich profesijnom 
životopise. „Kým pôvodne bola mobilita 
komplikovaná najmä financiami a neľah-
kým rozhodnutím o zmene pôsobenia, dnes 
je to aj obava z toho, že ak sa človek posunie 
len o pár desiatok kilometrov bližšie, môže 
prepásť pravú príležitosť vrátiť sa o pol roka 
priamo domov,“ upozorňuje Poliak.

Ako si udržať najlepších. Pre spoločnosti pôso-
biace v oblasti automobilového sektora je 
rovnako ako vo všetkých ostatných sek-
toroch nevyhnutnosťou kvalitné riadenie 
ľudského kapitálu. Podobne ako mnohé 
iné oblasti aj tento sektor prešiel obrov-
ským vývojom. „Väčšina spoločností už 
spoznala slovenský trh a začala interne 
plánovať ľudské zdroje, pričom ich po-
hľad je neraz iný ako v prípade čisto slo-
venských spoločností. Samozrejmosťou 
sú procesy ako identifikácia lídrov a ta-
lentov, motivácia, rozvoj, nástupníctvo, 
dlhodobé plánovanie rezerv a podobne. 
Najúspešnejšie spoločnosti v tomto sek-
tore patria k tým, ktoré povýšili ľudský 
kapitál na úroveň ostatných zdrojov. 
Pochopili, že ľudia sú minimálne tak 
isto dôležití ako všetko ostatné a začali 
do nich investovať. Vložené prostried-
ky sa im veľmi rýchlo vrátili a potvrdili 
správnosť tohto rozhodnutia,“ uzatvára 
Poliak.

Andrea Chalupová

Tieto obavy súvisia hlavne s dynamikou 
automobilového priemyslu. Je to para-
doxné, pretože väčšina zahraničných 

investorov tvrdí, že ich pod Tatry okrem 
iného priviedla lacná a najmä kvalifiko-
vaná pracovná sila. Nevyrovnanosť medzi 
ponukou a dopytom však neplatí všeobec-
ne, pretože závisí od úrovne v organizač-
nej štruktúre jednotlivých spoločností. Iná 
situácia je na najnižších, avšak zároveň 
najpočetnejších robotníckych pozíciách, 
ktoré vie trh práce pokryť v dostatočnej 
miere predovšetkým 
v regiónoch s vyššou 
nezamestnanosťou. 

„O niečo horšia je 
situácia s kvalifikova-
nými odborníkmi, 
najmä rôznymi typmi 
inžinierov, technoló-
gov, kvalitárov, logis-
tov, nákupcov, údrž-
bárov, ktorí už majú 
za sebou relevantnú 
pracovnú skúsenosť. 
Na vrcholovej riadiacej úrovni a pri vysoko 
špecializovaných pozíciách už na Sloven-
sku vyrástla skupina veľmi schopných do-
mácich manažérov a odborníkov, ktorí väč-
šinou dokážu bez pomoci tzv. expatriotov 
úspešne rozbehnúť projekty aj od úplného 
začiatku,“ hovorí Miroslav Poliak, partner 
poradenskej skupiny AJG – Amrop Jenewe-
in Group pre oblasť Automotive, Manufac-
turing & Engineering a FDI Services.

Ako sa hľadajú ľudia. Vyhľadávanie a výber za-
mestnancov aj v automobilovom priemysle 

charakterizujú sofistikované prístupy. Vo 
väčších spoločnostiach, ktoré sa už na Slo-
vensku udomácnili, badať posun od počia-
točného hromadného náboru k hľadaniu 
efektívnosti a optimalizácii. S tým súvisí 
objavovanie talentov z vlastných zdrojov 
a ich príprava na stredné a nižšie riadia-
ce pozície. Pri obsadzovaní juniorských 
pozícií preto uprednostňujú kandidátov 
s vysokým potenciálom. Pri top manažér-
skych a vysoko špecializovaných miestach 
aj veľkí zamestnávatelia naďalej využívajú 

externých poradcov. 
V oblasti perso-

nálneho poraden-
stva pôsobí na 
slovenskom trhu nie-
koľko desiatok sub-
jektov. „Keďže do 
automobilovej výro-
by smeruje veľa za-
hraničných investí-
cií, je pochopiteľné, 
že v tomto sektore 
pôsobí aj veľa exter-

ných poradcov. Sú medzi nimi aj Executi-
ve Search spoločnosti s medzinárodným 
zázemím a know-how, pričom najväčší 
giganti ako Korn/Ferry, Egon Zehnder či 
Heidrick & Struggles sú pre malý trh na 
Slovensku prítomné len minimálne, resp. 
vôbec. Okrem toho tu funguje množstvo 
lokálnych spoločností a agentúr a niekoľ-
ko malých, tzv. butikových firiem. Klient 
by mal vedieť, či má na strane poradenské-
ho subjektu dostatočnú zrelosť, znalosť 
problematiky a trhového segmentu, ktoré 
mu zabezpečia pridanú hodnotu, pre kto-

rú sa rozhodol obrátiť na externý subjekt, 
“ vysvetľuje Poliak.

Človek na lízing. Dôležitou súčasťou perso-
nálnej politiky mnohých spoločností pô-
sobiacich v automobilovom priemysle je 
personálny lízing. Nie je zriedkavé, že 
s pomocou externej agentúry v nich ta-
kouto formou pracuje aj niekoľko desia-
tok či stoviek výrobných robotníkov alebo 
operátorov. V praxi sa však neraz stáva, že 
spoločnosti špecializované čisto na perso-
nálny lízing vďaka dlhodobému kontaktu 

…dajte mi ľudí
a ja to urobím!
ĽUDSKÝ KAPITÁL  V súvislosti s očakávaným prílevom 
investícií a rozširovaním aktivít súčasných investorov sa 
začínajú vynárať obavy, že na Slovensku začneme poci-
ťovať nedostatok predovšetkým kvalifikovanej pracovnej 
sily.

Nevyhnutná je zmena
ŠKOLST VO ROZHODUJE  Pri súčasnej 
dynamike sa Slovensko z pohľadu výroby osobných 
áut na jedného obyvateľa stane svetovým lídrom. Ak si 
bude chcieť toto prvenstvo dlhodobo udržať, musí sa 
čo najrýchlejšie preorientovať na prilákanie investícií 
s vyššou pridanou hodnotou a na výchovu takej 
kvalitnej pracovnej sily, aby sa stala pre zahraničných 
investorov výraznou pridanou hodnotou, ktorú nebudú 
chcieť vymeniť ani za cenu nižších výrobných nákladov 
v iných krajinách. V súčasnosti sa najmä vďaka aktivite 
a podpore veľkých zahraničných automobilových 
výrobcov postupne mení systém vzdelávania (vrátane 
celoživotného vzdelávania) a spolupráce s učňovskými 
a so strednými odbornými školami (trh práce 
potrebuje takmer 90 % absolventov práve týchto škôl 
) a s univerzitami tak, aby boli po úprave kapacity 
škôl a štruktúry odborného vzdelávania, ktoré budú 
vychádzať z potrieb praxe, schopné produkovať 
dostatok odborníkov na kvalifikované pozície. Napríklad 
automobilka Kia Motors Slovakia začala spoluprácu 
so štyrmi slovenskými univerzitami a štrnástimi 
strednými školami a učilišťami. Študenti týchto škôl 
budú môcť praxovať v závode automobilky neďaleko 
Žiliny, zúčastniť sa na výskumno-vývojových projektoch, 
konzultovať diplomové práce s manažérmi spoločnosti 
či získať štipendiá. Školy tiež dostanú 22 automobilov 
a niekoľko desiatok motorov, karosérií, airbagov, 
náprav alebo prístrojových dosiek, ktoré by mali zlepšiť 
praktickú výučbu.

Hľadanie vhodného človeka: 
od kvantity ku kvalite

„Najúspešnejšie 
spoločnosti 
v automobilovom 
priemysle povýšili 
ľudský kapitál na 
úroveň ostatných 

zdrojov a investovali do ľudí.“

Miroslav Poliak, AJG
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