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„ªudia pomerne málo vedia o ãinnosti
personálnych agentúr a nedokáÏu sa medzi
nimi orientovaÈ,“ hovorí poradkyÀa z oblasti
ºudsk˘ch zdrojov Dagmar Sliacka.  „Tí, ktorí
dlhé roky pracovali a zrazu sa stali
nezamestnan˘mi, sa s ãinnosÈou
personálnych agentúr e‰te len zoznamujú.
Ale vo veºk˘ch mestách je to uÏ lep‰ie,“
dodáva ªubomír Dranga z agentúry Appel
Counselling.  

Pri hºadaní zamestnania dávajú preto ºudia ãasto
prednosÈ inzerátom, ktoré firmy uverejÀujú v tlaãi,
vyhºadávaniu pracovn˘ch ponúk na internete alebo
starému, osvedãenému spôsobu - známostiam. 

„Slovensko je malé a ºudia  pracujúci v urãitej
oblasti sa navzájom poznajú, takÏe keì je ãlovek
v zamestnaní nespokojn˘, alebo si potrebuje nájsÈ
nové miesto, najjednoduch‰ie je osloviÈ ºudí od
fachu,“ hovorí Kamil Rehovãík. „Ja som uÏ menil
miesto viackrát, ale sluÏby agentúry som zatiaº
nepotreboval.“

So skúsen˘mi kandidátmi 
sa dobre spolupracuje

BeÏn˘ch ºudí odrádza aj neschopnosÈ agentúr
odpovedaÈ na ich ponuky - mnoh˘m sa totiÏ stáva,
Ïe hoci po‰lú svoj Ïivotopis na viacero adries, ne-
dostanú Ïiadnu odpoveì. Pre túto chybu krásy
majú agentúry jednoduché vysvetlenie: „Dostáva-
me toºko ponúk a Ïivotopisov, Ïe môÏeme odpove-
daÈ len t˘m kandidátom, ktorí pre‰li základn˘m
v˘berom,“ pí‰e sa na web stránke jednej z nich.
ªudí, ktorí si zúfalo hºadajú zamestnanie, v‰ak toto
vysvetlenie veºmi nepote‰í. âo by teda mali robiÈ,
aby pre nich spolupráca s agentúrou mala v˘znam?
„Mali by zájsÈ do agentúry aj osobne, priebeÏne sle-
dovaÈ jej ponuky na internete a o voºné miesta sa
zaujímaÈ aj priamo u kontaktného pracovníka
v agentúre,“ radí ªubomír Dranga. „Paradoxné je,
Ïe najlep‰ie sa vedia prezentovaÈ tí, ktorí majú naj-
slab‰ie pracovné schopnosti.“

Podºa Evy Sklenárovej z ko‰ickej personálnej

agentúry Person, mnohí uchádzaãi nemajú skúse-
nosti s prácou personálnych agentúr, nevedia s nimi
spolupracovaÈ, neuvedomujú si ich poslanie a neve-
dia vyuÏiÈ v‰etky moÏnosti agentúry. „Ak v procese
v˘beru postúpia ìalej, majú uÏ tendenciu rokovaÈ
mimo nás, taja mnohé informácie a správajú sa
nefér. Takéto konanie sa v‰ak snaÏíme minimalizo-
vaÈ t˘m, Ïe im vysvetºujeme, aké v˘hody budú maÈ
z ìal‰ej spolupráce,“ hovorí E. Sklenárová.

Veºké agentúry - napríklad Lugera & Maklér
alebo Amrop Jenewein Group - sú s uchádzaãmi
o prácu spokojnej‰ie. 

„Kandidáti majú väã‰inou zmapovan˘ trh práce,
ãasto dokonca menovite poznajú personálne agen-
túry pre jednotlivé spoloãnosti. Vedia aj to, akú
úlohu hrajú v procese v˘beru konzultanti agentúr
a akú klient,“ hovorí senior personnel konzultantka
Monika Volákova z agentúry Lugera  & Maklér:
„âasto oãakávajú od konzultantov veºmi presnú
a priamu spätnú väzbu na svoj v˘kon pri pohovo-
re,“ dodáva.

Väã‰ina kandidátov sa podºa Jána Menkynu 
z Amrop Jenewein Group dokáÏe prezentovaÈ  kva-
litne a profesionálne: „E‰te v‰ak vidieÈ regionálne
rozdiely i to, ãi sa kandidát pohyboval v prostredí,
ktoré by mu dávalo moÏnosÈ pracovaÈ na sebe, ale
aj ãi dostával spätnú väzbu. Stretávame sa s kandi-
dátmi a klientmi, ktorí  nevedia dostatoãne rozli‰o-
vaÈ medzi zameraním personálno-poradensk˘ch
spoloãností.“ 

âo môÏe oãakávaÈ klient

Podºa odborníkov z oblasti personalistiky prístup
niektor˘ch personálnych agentúr k vyhºadávaniu
kandidátov nie je kvalitn˘ - najväã‰ie medzery majú
v pruÏnosti zareagovaÈ a nájsÈ kvalitného kandidá-
ta.

„Ak si chcú personalisti firiem vybraÈ kvalitnú
agentúru, mali by zaãaÈ t˘m, Ïe si overia, na akú
oblasÈ sa ‰pecializuje, ako dlho je na trhu, aké má
referencie a ak˘ má tím,“ upozorÀuje Dagmar
Sliacka. „Ak pracovníci agentúry vezmú kaÏdú
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Niã nie je ãiernobiele - ani personálne
agentúry, ani firmy a napokon ani ºudia
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prácu a tvária sa ako odborníci na
v‰etko, to by malo byÈ triezvo
uvaÏujúcemu ãloveku podozrivé.
Potom ãasto pracujú systémom
„Jáchyme, hoì ho do stroje“ -
nahodia údaje a vypadne im
kvantum veºmi rôznorod˘ch
uchádzaãov, ktor˘ch bez veºkej
selekcie po‰lú klientovi. Mne 
sa dobre spolupracovalo práve 
s men‰ími firmami, sú aktívnej‰ie,
lebo sa chcú presadiÈ na trhu.
Väã‰ie firmy majú zas rozsiahlej-
‰iu databázu a sú vyprofilované
na urãité pozície.“ Podºa Sliackej
môÏe byÈ pre men‰ie firmy v˘ho-
dou, Ïe niektoré zaãínajúce agen-
túry ponúkajú úvodn˘ servis aj
zadarmo a platbu si úãtujú aÏ
potom, keì je ich kandidát prija-
t˘. „Tie, ão sú na trhu uÏ dlh‰ie,
úãtujú si väã‰inou poplatky aj za
vyhºadávanie,“ dodáva.

Pri v˘bere agentúry je dosÈ
dôleÏité, akú pozíciu potrebuje
firma obsadiÈ - keì ide napríklad
o vysoko ‰pecializovanú funkciu,
treba si vybraÈ agentúru, ktorá sa
vyhºadávaním ºudí v tejto oblasti
zaoberá (head-hunting alebo exe-
cutive search).

„SluÏbu Executive Search spo-
ãiatku vyuÏívali takmer v˘luãne
zahraniãné spoloãnosti, ktoré
náklady spojené s vyhºadaním
a v˘berom ºudí na kºúãové pozí-
cie vnímali ako strategickú inves-
tíciu,“ vysvetºuje Ján Menkyna.
„Na tento spôsob v˘beru ºudské-
ho kapitálu sú zvyknuté zo zahra-
niãia, a tak dokáÏu poskytovaÈ
kvalitn˘ brífing. Vedia, ão môÏu
v ktorej fáze oãakávaÈ, a ako
majú pristupovaÈ k poradcovi, ku
kandidátom a k celému procesu.“

Slabá stránka firiem:
neschopnosÈ definovaÈ 

poÏiadavky na kandidáta

Ani s firmami-zadávateºmi to
niekedy nie je jednoduché.
Najväã‰ím problémom je, Ïe
nevedia dostatoãne presne defi-
novaÈ, akého ãloveka vlastne
potrebujú. âasto sa to net˘ka
natoºko vlastného „popisu práce
kandidáta“, ako skôr jeho osob-
nostn˘ch charakteristík. Problé-
mom b˘va aj schopnosÈ reálne
posúdiÈ, ak˘ ãas potrebuje agen-
túra na vyhºadanie kvalitného
uchádzaãa - a nakoniec spoluprá-
ca stroskotá na ich neschopnosti
r˘chlo sa rozhodnúÈ. „Zavolajú
do agentúry s t˘m, Ïe uÏ vãera
bolo neskoro, a potom im veºmi
dlho trvá, k˘m schvália ponúknu-
t˘ch uchádzaãov. TakÏe dobr˘
kandidát má uÏ dávno prácu inde,
k˘m sa oni rozhodnú, Ïe by mali 
o neho záujem,“ hovorí Dagmar
Sliacka.

Aj v tejto oblasti spolupráce
hovoria niektoré personálne
agentúry o problémoch a iné sú
s klientmi spokojné. „Zahraniãné
firmy majú obvykle dobré perso-
nálne zázemie a najmä väã‰ie
spoloãnosti vedia jasne popísaÈ
charakteristiku pracovného mies-
ta. Niekedy sa v‰ak stáva, Ïe
nepresne ‰pecifikujú osobu,
ktorú si na danom mieste pred-
stavujú - dokonca si ujasÀujú, 
ão vlastne chcú, aÏ v procese
v˘beru kandidáta,“ hovorí Eva
Sklenárová.

ªubomír Dranga tieÏ tvrdí, Ïe
rozdiel v spolupráci so slovensk˘-
mi a zahraniãn˘mi spoloãnosÈami
pretrváva. „Zahraniãné spoloã-

nosti majú presnej‰ie definova-
né poÏiadavky na pracovníka 
a dokáÏu uchádzaãovi jasnej‰ie
vysvetliÈ, ão môÏe v ich firme
dosiahnuÈ hneì, ão o rok, a aké
moÏnosti bude maÈ o päÈ rokov,“
hovorí. Pridáva e‰te jednu skúse-
nosÈ: „Slovenské firmy agentú-
ram dôverujú málo a snaÏia sa
u‰etriÈ t˘m, Ïe si vyberajú lacnej-
‰ie alebo zadajú poÏiadavku via-
cer˘m agentúram. Podobné  ‰pe-
kulácie sa im vracajú v tom, Ïe
nedostanú z pracovného trhu naj-
lep‰ích a ani jedna agentúra pre
nich nerobí naplno.“

Pre zahraniãné firmy je spolu-
práca s personálnymi agentúrami
v˘hodná aj v inom smere - agen-
túry im pomôÏu zorientovaÈ sa 
na slovenskom trhu práce.
„Zahraniãní investori zväã‰a vní-
majú personálne agentúry ako

flexibilné, r˘chle a elegantné rie-
‰enie pri nábore. Navy‰e im
poskytujeme reálne informácie -
a to nielen o platovej ‰truktúre,“
hovorí Monika Voláková.

„V tomto smere by som neroz-
li‰ovala zahraniãné a slovenské
firmy, lebo v na‰ich podmienkach
tak ãi tak väã‰inou na zodpoved-
nom mieste sedí slovensk˘ mana-
Ïér pre ºudské zdroje,“ kon‰tatu-
je riaditeºka slovenského zastú-
penia spoloãnosti Target Mariana
Turanová. „Rozdiely v‰ak sú a
veºké. Máme klienta, ktor˘ nám
dodá presn˘ popis hºadanej pozí-
cie, umoÏní nám stretnutie s línio-
v˘m manaÏérom, ktor˘ hºadá
kolegu a má na v˘ber dostatok
ãasu - teda aspoÀ dva mesiace.
TakÏe môÏeme dôkladne prehºa-
daÈ trh a dodaÈ ão najkvalitnej‰ích
kandidátov. Na druhej strane

máme klienta, ktor˘ nám dá
zadanie pozície v krátkom telefo-
náte a uÏ na druh˘ t˘ÏdeÀ volá,
kde sú kandidáti. Predstava, Ïe
Executive Search firma nájde
vysoko ‰pecializovaného kandi-
dáta alebo top manaÏéra za jeden
t˘ÏdeÀ je naivná,“ dodáva M.
Turanová.

Agentúry sa niektor˘m 
oblastiam na trhu práce

venujú menej

Zrejme sa teda ani firmy na
Slovensku nedokáÏu rovnako
dobre orientovaÈ v produktoch,
ktoré ponúkajú rôzne personálne
agentúry. Niektoré firmy v‰ak
tvrdia, Ïe personálne agentúry
nemajú jasne definované svoje
pole pôsobnosti. A ‰pecifické
problémy avizujú firmy, ktoré
podnikajú v oblasti stavebníctva.
Tvrdia, Ïe sa Ïiadna z personál-
nych agentúr pôsobiacich na
Slovensku nezaoberá oblasÈou
stavebníctva - ak hºadáte stav-
byvedúceho, rozpoãtára alebo
architekta a Ïiadneho dobrého
osobne nepoznáte, máte jedno-
ducho smolu. „Alebo sú títo ºudia
rozchytaní, lebo ná‰ trh práce je
príli‰ mal˘, alebo na slovenskom
trhu jednoducho nie sú,“ hovorí
vedúca personálneho oddelenia
stavebnej firmy Hornex Mária
Páteková. „Pracovníci z agentúr
sú ochotní, milí, ale keì hºadáme
rozpoãtára, dostaneme od nich
ten ist˘ Ïivotopis, ktor˘ sme
dostali ako odpoveì na ná‰ inze-
rát. Ani jedna z agentúr, ktoré
som oslovila jednoducho nemala
databázu t˘chto profesií. TakÏe
potom zrejme hºadajú tak˘m

ist˘m spôsobom ako my - inzerát-
mi a na internete.“

ëal‰í problém vidí Mária Pá-
teková v tom, Ïe ºudia, ktorí 
do firmy pri‰li prostredníctvom
agentúry, väã‰inou aj odi‰li e‰te
poãas skú‰obnej lehoty, pretoÏe
ich kvality neboli také, ako agen-
túra deklarovala. „Oni sa proste
snaÏia predaÈ svojho kandidáta,
ale niekedy v˘sledok nie je
dobr˘. Ja mám lep‰ie skúsenosti
s hºadaním na internete,“ hovorí
Páteková. „Dáva si tam inzeráty
veºa ºudí, je to lacné, r˘chle
a pruÏné.“

ªudia majú neraz pocit, Ïe per-
sonálne agentúry sa orientujú
skôr na vyhºadávanie manaÏérov,
pretoÏe o t˘ch je veºk˘ záujem
a ostatn˘m oblastiam sa tak neve-
nujú. 

Ale obãas sa stane aj mal˘
zázrak a s v˘sledkom hºadania aj
v takejto ‰pecifickej oblasti sú
spokojní v‰etci - firma, kandidát
aj personálna agentúra. „Robil
som vedúceho montáÏnych
robotníkov na stavbách, potom
som pracoval roky aj v zahraniãí,
takÏe sa dohovorím aj po nemec-
ky, ale prácu som si hºadal takmer
pol roka. V agentúrach som sa
dostal väã‰inou maximálne do
druhého kola - vraj som pristar˘,“
hovorí 45-roãn˘ Marián So-
kolsk˘: „Bol som uÏ dosÈ znechu-
ten˘, keì sa mi podarilo prejsÈ aÏ
do posledného kola - na pohovor
so samotn˘m ‰éfom firmy. A ten
vyhlásil, Ïe som presne to, ão uÏ
dlho hºadá a poslal ‰peciálne
poìakovanie pracovníkom agen-
túry, ktorá ma do jeho firmy
poslala.“

(gal)
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