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Manažovanie ľudských zdrojov je dôležité aj pre mimovládne organizácie 
 

Fórum donorov pripravilo pre riaditeľov a manažérov svojich členských organizácií 

pracovné raňajky s názvom ”Všetko je o ľuďoch alebo správni ľudia na správnych 

miestach“. Hlavným cieľom pracovného stretnutia bolo poskytnúť predstaviteľom 

najvýznamnejších nadácií na Slovensku všetky podstatné informácie a odporúčania pri 

manažovaní ľudských zdrojov. 

 

Prioritou Fóra donorov je rozvíjať neziskový sektor, zvyšovať efektivitu a kvalitu práce mimovládnych 

organizácií, zlepšiť úroveň spolupráce medzi neziskovým sektorom a komerčnými spoločnosťami na 

Slovensku, a preto sa aj v čase hospodárskej krízy venuje vzdelávaniu svojich členov. 

 

„Hospodárska kríza priamo ovplyvňuje aj činnosť mimovládnych organizácií. Firemní donori výrazne 

obmedzili finančné prostriedky vyčlenené na filantropiu a dobročinnosť, čo súvisí s ich vlastnými 

problémami zachovania zamestnanosti a prežitia. Tak ako firmy, aj neziskové organizácie sa snažia čo 

najlepšie prispôsobiť novej situácii a my im s tým v spolupráci s odborníkmi chceme pomôcť,“ uviedla 

Lenka Iľanovská, výkonná riaditeľka Fóra donorov. 

 

Odborné odporúčania a skúsenosti z oblasti manažmentu ľudských zdrojov poskytla účastníkom 

pracovného stretnutia, bez nároku na honorár, Alexandra Lichvárová, Senior Manager spoločnosti 

Amrop Hever Slovakia, s.r.o. V spoločnej diskusii boli hlavnými témami personálny audit v organizácii, 

kľúčoví ľudia, motivácia a hodnotenie zamestnancov, zlučovanie funkcií a prerozdelenie práce v čase 

hospodárskej krízy, ako aj hľadanie a prijímanie nových zamestnancov. 

 

„Je veľmi dôležité, aby si každá mimovládna organizácia ujasnila svoje poslanie a stanovila ciele, ktoré 

chce dosiahnuť. Len tak bude vedieť, akých ľudí, s akými vedomosťami a skúsenosťami potrebuje na 

svoju palubu, aby vytýčené ciele dosiahla. Rovnako je dôležité, aby riaditelia a top manažéri 

v mimovládnych organizáciách venovali svoj čas manažovaniu svojich zamestnancov, aby s nimi 
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pravidelne komunikovali, hodnotili prínos ich práce, vhodne ich motivovali. Mala by to byť jedna z ich 

každodenných priorít,“ uviedla Alexandra Lichvárová. 

 

 

Fórum donorov je združenie popredných organizácií udeľujúcich granty mimovládnym neziskovým 

organizáciám. Členovia Fóra donorov dodržiavajú Etické princípy, ktoré zakotvujú základné etické hodnoty 

a výrazným spôsobom prispievajú k posilneniu kultúry darcovstva na Slovensku. V roku 2006 pri Fóre donorov 

vznikol Klub firemných darcov združujúci podnikateľské subjekty s dlhoročnou tradíciou zodpovedného 

a transparentného firemného darcovstva. 

 

Členmi Fóra donorov sú tieto organizácie: Karpatská nadácia, Nadácia na podporu občianskych aktivít, 

Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS - OSF), Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska, Regionálne 

environmentálne centrum Slovensko, Slovenská humanitná rada, Nadácia – Centrum súčasného 

umenia, Nadácia Intenda, Slovensko-český ženský fond, Socia – nadácia na podporu sociálnych 

zmien, Konto Orange, n.f., Asociácia komunitných nadácií (AKNS) a Stredoeurópska nadácia. 

 

Alexandra Lichvárová, Senior Manager, Amrop Hever Slovakia, s.r.o., sa dlhodobo venuje oblasti 

Executive Search a Management Audit & Human Capital Consulting. Má niekoľkoročné skúsenosti s obsadzovaním 

pozícií s nadnárodnou zodpovednosťou a kompetenciou, najvyšších a senior manažérskych pozícií rôzneho 

funkčného zaradenia a vysoko špecializovaných a odborných pozícií. V širšom konzultačnom kontexte radí a 

poskytuje odbornú podporu v aktivitách súvisiacich s nastavovaním či optimalizáciou procesov v oblasti riadenia 

ľudského kapitálu. 
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