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Poriadne vyvetranie hlavy počas dovolenky má jednu 

veľkú výhodu – začnú sa vám do nej sypať netradičné 

nápady. V podobnej situácii sa pred časom ocitol aj 

managing partner spoločnosti nebotra consulting 

Michal Kukula, ktorý počas častého cestovania po 

svete rozpoznal zaujímavú obchodnú príležitosť... 

 
 
 
 

 

 

 

Ako konzultant sa Michal Kukula u klientov veľmi často venuje aj 

zefektívňovaniu ich fungovania cez nastavenie a optimalizáciu firemných 

procesov. Celkom logicky sa preto zamyslel aj nad tým, ako z pozície 

cestovnej kancelárie výrazne zlepšiť zážitok cestovateľa v organizovanom 

cestovnom ruchu a zároveň priniesť komerčné benefity aj samotnej cestovnej 

kancelárii. 

 

Z tejto úvahy vznikol nápad na vytvorenie B2B platformy vacatuner. S jej 

pomocou vedia cestovné kancelárie klientom pripraviť skutočne 

personalizovaný zážitok a poskytnúť informácie najmodernejším a zároveň 

najprirodzenejším spôsobom. Vacatuner zároveň umožňuje zásadne rozšíriť 

ponuku doplnkových služieb, ktoré pre cestovnú kanceláriu znamenajú 

dodatočné tržby, a najmä vytvára rozsiahle možnosti na budovanie naozaj 

osobného vzťahu s minulými, súčasnými i budúcimi cestovateľmi. 

http://www.nebotra.com/
http://www.vacatuner.com/
https://www.youtube.com/watch?v=taUSPdUSFNQ
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„Skôr ako 

ďalšieho 

projektového 

manažéra sme 

hľadali partnera, 

ktorý bude 

samostatne viesť 

celý projekt ako 

svoj vlastný 

podnik...” 

 

Michal Kukula 

Ako však uvádza Michal Kukula, „najdôležitejšie bolo hneď od začiatku vidieť 

v tomto silnom nápade samostatný projekt, ktorý bolo potrebné od našich 

ostatných aktivít oddeliť najmä vlastným a relatívne samostatným tímom 

rovnako nadchnutých a schopných ľudí”. 

 

Počas pôsobenia v poradenskej oblasti absolvoval pri hľadaní nových kolegov, 

spolupracovníkov a partnerov veľa pohovorov a stretnutí, v tomto prípade však 

rýchlo postrehol rozdiel – „skôr ako ďalšieho projektového manažéra sme 

hľadali partnera, ktorý bude samostatne viesť celý projekt ako svoj vlastný 

podnik...”. 

 

Veľmi rýchlo padlo rozhodnutie s takouto špecifickou úlohou osloviť 

špecializovanú Executive Search spoločnosť Amrop Slovakia. „Nešlo nám 

úplne prvoplánovo o nájdenie človeka z cestovného ruchu, ale o človeka, na 

ktorého budeme môcť spoľahlivo preniesť zodpovednosť za vedenie celého 

projektu od technických rozhodnutí cez manažérske kompetencie vo 

vznikajúcom tíme až po predajné aktivity,” opisuje zadanie Michal Kukula 

a pripomína, že „bolo potrebné nájsť aj obojstrannú dobrú chémiu”. 
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„Po trinástich 

rokoch na 

manažérskych 

pozíciách vo 

veľkých 

spoločnostiach 

vo finančnom 

sektore to bola 

veľká zmena.” 

 

Ján Aštary 

Výber nebol rýchlou záležitosťou, avšak, ako dopĺňa Marek Hradílek zo 

slovenského Amropu, „oplatilo sa byť trpezlivý a nepoľaviť v očakávaniach 

počas hľadania vhodného kandidáta”. Po niekoľkých mesiacoch sa podarilo 

nájsť zaujímavú osobnosť, ktorú v Amrope pôvodne plánovali zaradiť do iného 

výberového konania najmä pre bohaté skúsenosti získané na manažérskych 

pozíciách vo finančnom sektore. 

 

„Bolo naozaj zaujímavé zistiť, že Amrop vyhľadáva kandidátov aj pre úplne 

nové spin-off projekty, ktorých tímy ešte len vznikajú, a že je možné byť pri 

skvelom nápade hneď od počiatku,” uvádza Ján Aštary, dnes už výkonný 

riaditeľ spoločnosti vacatuner. „Po trinástich rokoch na manažérskych 

pozíciách vo veľkých spoločnostiach vo finančnom sektore to bola veľká 

zmena. Pár mesiacov tzv. sabbatical leave mi výborne vyčistilo hlavu, a tak 

som začal hľadať zaujímavé možnosti na trhu, ktoré by mi zasa vrátili iskru 

a zanietenie v práci,” s úsmevom dodáva Ján Aštary. 

 

„Od začiatku ma zaujal Jánov postoj, keď sa výber kandidáta zmenil na 

diskusiu dvoch rovnocenných partnerov a bolo treba dobre argumentovať, že 

náš projekt bude pre Jána výzvou a inšpiráciou,” spomína Michal Kukula na 

situáciu spred viac ako roka. Dnes už môžu obaja potvrdiť, že rozhodnutie 

spolupracovať na projekte vacatuner stálo za to, pričom odvtedy zažil posun 

od počiatočnej idey k jej zhmotneniu vo fungujúcom produkte a v tíme, ktorý 

ďalej rastie. 

  

 
 
 
 

 
Pozrite sa, ako vacatuner mení váš zážitok z cestovania. 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=taUSPdUSFNQ
https://www.youtube.com/watch?v=taUSPdUSFNQ
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Pohľad Amrop Slovakia 
 

Marek Hradílek, Amrop Client Partner vnímal náročné zadanie Michala Kukulu, tvorcu myšlienky vacatuner, 

ako veľkú výzvu. 

 

 
 

„Pre nás to bol 

náročný, avšak 

správny typ 

výzvy. Presne 

taký, s akým 

v Amrope pre 

klientov radi 

pracujeme.” 

 
Marek Hradílek 

 

 

 

 
 

 

Michal Kukula sa na Amrop obrátil s dopytom, že potrebuje do novovzniknutej 

platformy nájsť človeka s bohatými štruktúrovanými skúsenosťami z riadenia 

firmy, so širokými znalosťami, jednoducho niekoho, kto prinesie vlastné 

know-how a zároveň si hneď od prvého dňa osvojí vacatuner ako svoj vlastný 

start-upový projekt. 

 

Nový CEO mal teda rozumieť výzvam, ktorým čelí novovznikajúca spoločnosť, 

rozumieť cestovnému ruchu, mať skúsenosti so získaním domácej 

a zahraničnej klientely a trakcie užívateľov a vedieť ako rozbehnúť biznis 

takmer z nuly. Zároveň bolo potrebné, aby bol dobrým tím-lídrom a aby 

zapadol do existujúceho tímu. „Pre nás to bol náročný, avšak správny typ 

výzvy. Presne taký, s akým v Amrope pre klientov radi pracujeme,“ dodáva 

Marek Hradílek. 

 

Tým, že vacatuner vypĺňa dieru na trhu a ako aplikácia poskytuje služby, ktoré 

doteraz na trhu neboli, respektíve boli roztrieštené v rôznych aplikáciách, ani 

identifikácia CEO sa nemohla uskutočniť štandardne. 

 

Amrop ako popredná headhuntingová spoločnosť sa už takmer tridsať rokov 

snaží na trhu etablovať presne pre uvedené zadania. Zadania, ktoré sú pre 

klienta strategicky významné a pre Amrop znamenajú výzvu. Pri uvedenom 

zadaní je veľmi potrebné dôrazne zachytiť podnikateľskú a ľudskú potrebu, 

ktorú vacatuner, teda Michal Kukula u nového CEO mal. 

 

Jedným z mála potenciálnych kandidátov, ktorí sa v Amrope pre predmetnú 

rolu stali zaujímavými, bol aj Ján Aštary. Ako hovorí Marek Hradílek, „Ján 

Aštary hneď od začiatku stretnutia svojím prejavom, dlhoročnými 

skúsenosťami a prístupom navodil dojem relevantného partnera”. Po 

niekoľkých osobných stretnutiach Michala Kukulu a Jána Aštaryho sa zrodila 

vzájomná spolupráca, ktorú už dnes možno nazvať úspešnou. 

 

„Amrop praje spoločnosti vacatuner s jej novým CEO veľa domácich a zahraničných úspechov. Sme radi, 

keď naša partnerská spoločnosť rastie a rozvíja sa aj naším pričinením.“ 

 

https://www.amrop.sk/sk/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vacatuner.test
https://itunes.apple.com/SK/app/id1209955287?mt=8



