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1. Úvod 

 Pre svoju diplomovú prácu som si zvolila tému „ Systém získavania a výberu 

zamestnancov vo vybranej organizácii “. S touto personálnou činnosťou sa stretáva každá 

organizácia. Získavanie a následný výber zamestnancov sú kľúčovými personálnymi 

činnosťami, ktoré zaisťujú kvalitu ľudí vstupujúcich do organizácie. 

 Týmto činnostiam je potrebné venovať veľkú pozornosť, pretože to akých ľudí 

organizácia vyberie ovplyvní jej ďalší vývoj, chod a celkové fungovanie. Každá organizácia 

by mala dobre zvážiť, akých ľudí potrebuje, s akými zručnosťami a skúsenosťami. Musí 

vybrať správnych ľudí, ktorí budú pre ňu prínosom. 

 Získavanie zamestnancov sa nezaobíde bez predvídania potreby zamestnancov vo 

firme. Nepokrýva len súčasnú potrebu práce, ale predovšetkým potrebu budúcu. 

 Systém získavania a výberu zamestnancov by mal byť správne nastavený, mali by byť 

zvolené vhodné zdroje získavania uchádzačov, jasne špecifikované požiadavky na 

uchádzačov a ostatné potrebné kritéria. Tieto všetky skutočnosti majú podstatný vplyv na 

výber uchádzačov, ktorí čo najviac vyhovujú kritériám daného pracovného miesta a celkovým 

potrebám organizácie. 

Cieľom mojej diplomovej práce je analyzovať proces získavania a výberu 

zamestnancov vo vybranej organizácii a spracovať návrhy a odporučenia zamerané na 

zlepšenie tohto procesu. 

 Moja práca pozostáva z dvoch hlavných častí, a to z teoretickej a z praktickej časti. 

Teoretická časť pozostáva z vymedzenia základných pojmov vzťahujúcich sa k problematike 

získavania a výberu zamestnancov. Zahŕňa ciele, faktory, metódy získavania a výberu a pod. 

Táto časť je spracovaná na základe odbornej literatúry a slúži ako podklad k spracovaniu 

praktickej časti. Praktická časť začína popisom vybranej organizácie a následným popisom 

procesu získavania a výberu zamestnancov vo vybranej organizácii. Posledná časť je 

venovaná návrhom a odporučeniam na zlepšenie a zefektívnenie tohto procesu vo 

vybranej organizácii. 
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2. Teoretická časť 

2.1. Riadenie ľudských zdrojov 

Ľudské zdroje sú podstatnou a kľúčovou zložkou každej organizácie. Bez nich by 

nemohla fungovať žiadna organizácia. Ako uvádza autor Armstrong (2007) termíny „ riadenie 

ľudských zdrojov “ a  „ ľudské zdroje “ v zmysle procesov týkajúcich sa riadenia ľudí 

v organizáciách nahradil termín „ personálne riadenie “. 

Úspešnosť podnikania a činnosti každej organizácie závisí na ľuďoch, ktorí 

v organizácii pracujú. Ako autor ďalej uvádza ľudský kapitál predstavuje ľudský faktor 

v organizácii, ide o kombináciu zručností, schopností, inteligencie. Ľudské zložky sú schopné 

priniesť úspech a dlhodobé efektívne fungovanie organizácie, sú schopné učiť sa, realizovať 

zmeny a pod. Aby k tomu dochádzalo, musia byť ľudské zdroje riadne motivované. 

Je dôležité, aby si organizácie uvedomili fakt, že ľudské zdroje môžeme považovať sa 

prvoradé bohatstvo organizácií a podnikov, ktoré im môže zaistiť nielen prežitie, ale aj rast. 

Avšak musia byť ochotní do tohto bohatstva, ktoré vlastnia investovať, aby im bolo schopné 

priniesť požadovaný úžitok. 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov je podľa Armstronga (2007, str.31) „ zabezpečiť, 

aby si organizácia získala a udržala potrebné, kvalifikované, oddané a dobre motivované 

pracovné sily “. Bez splnenia tohto cieľa organizácia len ťažko zaistí svoj trvalý úspech. 

Všetky personálne činnosti, ktoré je nutné v organizácii vykonávať sú rovnako 

dôležité. Aby organizácia mohla rozvíjať potenciál svojich zamestnancov, v prvom rade musí 

získať a vybrať vhodných zamestnancov. 

 Úlohy, činnosti a aktivity súvisiace so zaistením vhodných ľudských zdrojov pre 

organizáciu sú náplňou personálnych činností označovaných ako získavanie a výber 

zamestnancov. 

2.2. Metodika diplomovej práce 

Prvým krokom pri spracovaní diplomovej práce bol výber vhodnej témy. Keďže 

problematika ľudských zdrojov je dôležitou a nedeliteľnou oblasťou každej organizácie, 

mojou voľbou bola téma z tejto oblasti. Konkrétne bola zvolená personálna činnosť 

získavanie a výber zamestnancov. Výber danej témy sa nezaobišiel bez metódy komparácie. 
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Ďalším dôležitým krokom bude získanie odbornej literatúry venujúcej sa danej problematike. 

Čerpať budem z českej a zahraničnej literatúry. Tá bude spracovaná do teoretickej časti. 

V tomto kroku budú využité metódy abstrakcie, dedukcie a indukcie. Metóda komparácie 

bude zvolená aj pre ďalší krok, ktorým je voľba vhodnej organizácie. Systém získavania 

a výberu bude zmapovaný prostredníctvom metódy pozorovania. K zisteniu pohľadu 

uchádzačov na výberový proces bude realizovaný výskum pomocou dotazníkového šetrenia. 

Nasledovať bude spracovanie výsledkov výskumu a ich vyhodnotenie. Na základe všetkých 

zistených skutočností budú navrhnuté odporúčania k zlepšeniu celkového procesu získavania 

a výberu. Pre zhrnutie všetkých poznatkov a skutočností budú využité metódy syntézy 

a analýzy. 

2.3. Získavanie zamestnancov  

  Vybrať si človeka, ktorý sa stane súčasťou pracovného týmu je ťažká a zodpovedná 

činnosť. Tento človek sa stane súčasťou chodu organizácie, budú na neho kladené určité 

nároky a zároveň aj on bude mať určité očakávania. Podľa autoriek Foot, Hook (2005) proces 

získavania zamestnancov je podkladom pre výber zamestnancov. Aj keď sú tieto procesy 

prepojené, každý z nich vyžaduje odlišnú radu zručností a odborných znalostí. 

 Ako uvádza autor Koubek (2011, str.28) „ úlohou získavania pracovníkov je zaistiť, 

aby voľné pracovné miesto vo firme prilákalo dostatočné množstvo vhodných uchádzačov, 

a to s primeranými nákladmi a včas“. 

 Základným východiskom získavania je teda stanoviť kritéria a predpoklady 

uchádzačov pre danú pracovnú pozíciu. Vychádza sa z popisu a špecifikácie pracovného 

miesta a a profilu požadovaných schopností uchádzača. 

2.3.1. Stratégia získavania a výberu 

Ako zdôrazňujú zahraniční autori Mathis a Jackson (2006) stratégia plánovania 

ľudských zdrojov a následného získavania a výberu by mala byť zladená s celkovými cieľmi 

a plánmi organizácie. V rámci stratégie je dôležité uvedomiť si potreby organizácie 

a naplánovať kroky, ktoré povedú k naplneniu týchto potrieb. 

Stratégia je všeobecný rámec, ktorý poskytuje návod pre jednotlivé kroky. Ak je napr. 

organizácia poháňaná technológiami, stratégia náboru musí stanoviť postup ako získať 

najlepších technológov. Strategický postup náboru začína plánovaním ľudských zdrojov 

a rozhodnutím o zodpovednostiach náboru v danej organizácii. 
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Strategické získavanie a výber musí byť niečo viac, než len napĺňanie voľných pozícií. 

Organizácia sa môže zamerať na vyhľadávanie talentov, predtým než je to potrebné, využívať 

neočakávané príležitosti a pod. 

Ako ďalej autori uvádzajú všeobecne stratégia rozhodovania náboru nediktuje iba typy 

a množstvo žiadateľov, ale taktiež to, ako zložité alebo úspešné náborové úsilie môže byť.  

Zamestnávatelia čas od času čelia nedostatku pracovníkov, ktorí majú zodpovedajúce 

znalosti, zručnosti a schopnosti. Vďaka hospodárskym cyklom dochádza ku kolísaniu zmien 

dopytu po práci a počtu uchádzačov o zamestnanie. Pochopenie týchto zmien a procesov trhu 

práce je kľúčom pre úspešné prispôsobenie náboru zamestnancov. 

2.3.2. Právna úprava 

Získavanie a výber zamestnancov je upravené zákonnou a právnou formou. Je to 

z toho dôvodu, aby nedochádzalo k nerovnému zachádzaniu zo strany zamestnávateľov 

a k javom ako diskriminácia a pod. 

 V Českej republike túto problematiku upravuje „ zákon č. 435/2004 Sb. o 

zaměstnanosti “ a na Slovensku je to „zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov “. 

Štátna politika zamestnanosti zahŕňa najmä: 

 zabezpečovanie práva na zamestnanie, 

 sledovanie a vyhodnocovanie situácie na trhu práce, 

 koordinácia opatrení v oblasti zamestnanosti, 

 opatrenia na podporu a dosiahnutie rovného zachádzania s mužmi a ženami bez 

ohľadu na ich rasový a etnický pôvod, 

 opatrenia zamerané na osoby so zdravotným postihnutím a ďalšími skupinami, ktoré 

majú sťažené podmienky na trhu práce a pod. 

 Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov definuje v § 14 právo na prístup k zamestnaniu ako: „Občan má právo na prístup k 

zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v 

pracovnoprávnych vzťahoch. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje 

diskriminácia “. Je veľmi dôležité, aby organizácia pri získavaní a výbere zamestnancov 

dodržovala zákon a práva jednotlivých uchádzačov o zamestnanie. 
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2.3.3. Proces získavania zamestnancov 

V súvislosti so získavaním pracovníkov musíme včas rozpoznať, kedy sa uvoľní 

nejaké pracovné miesto, vedieť o aké pracovné miesto pôjde, aké sú jeho pracovné úlohy, 

pracovné podmienky, povinnosti a zodpovednosť plynúca z daného pracovného miesta. 

Ciele získavania pracovníkov 

 Je potrebné na začiatku procesu získavania a výberu stanoviť ciele tohto procesu. Bez 

stanovených cieľov by organizácia nevedela kam smeruje a čo chce týmto procesom docieliť. 

Autorky Foot, Hook (2005) definujú nasledujúce ciele: 

 získať vhodných kandidátov na uvoľnené pracovné miesta, 

 zaistiť, aby všetky činnosti procesu získavania prispievali k cieľom organizácie, 

 prevádzať činnosti získavania účinným a nákladovo efektívnym spôsobom. 

Fáze získavania 

Ako každý proces aj získavanie má určité body, ktoré by mali byť dodržané, aby bol 

tento proces efektívny. Autor Koubek (2011) zhŕňa proces získavania do nasledujúcich 

krokov: 

1) identifikácia potreby získavania zamestnancov, 

2) špecifikácia a popis pracovného miesta a profil požiadaviek na uchádzača, 

3) zváženie nutnosti, či je potrebné dané pracovné miesto obsadiť a či neexistujú iné 

možné alternatívy, 

4) identifikácia a voľba potenciálnych zdrojov uchádzačov, 

5) výber metód získavania, 

6) voľba informácia a dokumentov požadovaných od uchádzačov (životopis, motivačný 

list, doklady o vzdelaní, kurzoch, referencie a pod.) , 

7) formulácia a zverejnenie ponuky daného pracovného miesta, 

8) zhromaždenie dokumentov od uchádzačov, jednanie s nimi, 

9) predvýber uchádzačov, 

10)  vyhotovenie zoznamu uchádzačov pozvaných k osobnému pohovoru. 
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Podľa Armstronga (2007) obecným cieľom získavania a výberu pracovníkov by malo 

byť získať s vynaložením minimálnych nákladov také množstvo a takú kvalitu pracovníkov, 

ktoré sú žiaduce pre uspokojenie podnikovej potreby ľudských zdrojov. Autor uvádza tri fáze 

tohto procesu, sú nimi: 

1) Definovanie požiadaviek- ide o popis a špecifikáciu pracovného miesta, rozhodnutie 

o požiadavkách a podmienkach zamestnania. 

2) Prilákanie uchádzačov- voľba a vyhodnotenie rôznych zdrojov uchádzačov vo vnútri 

podniku a aj mimo neho, inzerovanie a pod. 

3) Vyberanie uchádzačov- triedenie žiadostí od uchádzačov, hodnotenie uchádzačov, 

získavanie referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov, ponuka zamestnania, 

príprava pracovnej zmluvy. 

Definovanie požiadaviek 

Malo by byť jasne definovaný počet a kategórie ľudí, ktorých organizácia potrebuje. 

Požiadavky konkrétnych pracovných funkcií sú vyjadrené v podobe popisu (profilu role) 

a špecifikácie pracovného miesta (role). Sú základnými informáciami pre definovanie 

požiadaviek pre uchádzačov o zamestnanie, pre zostavenie inzerátov a hodnotenie 

uchádzačov. Definícia role vytvára kritéria, na základe ktorých sú uchádzači posudzovaní. Ide 

o prehľad schopností, zručností, požiadaviek na vzdelanie, prax a pod.  

 Profily rolí zahŕňajú teda odborné schopnosti a jednak všetky potrebné schopnosti pre 

vykonávanie role. Profil role je ďalej rozšírený tak, aby obsahoval informácie o pracovných 

podmienkach ( o mzde/ plate, zamestnaneckých výhodách ), o pracovnej dobe ( noci, víkendy, 

sviatky ), o možnostiach vzdelávania a rozvoja osobného potenciálu. 

 Špecifikácia požiadaviek na pracovníka definuje vzdelanie, kvalifikáciu, prax, 

skúsenosti, znalosti a pod., ktoré organizácia požaduje od držiteľa daného pracovného miesta. 

Ide teda o odborné schopnosti, požiadavky na chovanie a postoje, odbornú prípravu a výcvik, 

skúsenosti, zvláštne požiadavky, vhodnosť pre organizáciu ( súlad s podnikovou kultúrou...) 

a iné ďalšie požiadavky ako cestovanie, premenlivé bydlisko, neobvyklá pracovná doba 

a pod. 

 Veľkým nebezpečenstvom v tejto fáze je nadhodnotenie požadovanej kvalifikácie 

a schopností. Problém s prilákaním uchádzačov môže byť dôsledkom stanovenia nerealisticky 
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vysokých požiadaviek na uchádzača. Rovnako nebezpečné ako nadhodnotenie, môže byť aj 

podhodnotenie požiadaviek, k tomu však nedochádza tak často. 

 Pred odsúhlasením by mali byť požiadavky analyzované podľa určitých vhodných 

bodov. Pre tento účel existuje rada postupov. Ako ďalej uvádza autor Armstrong (2007) 

najznámejší je sedembodový model, ktorý zahŕňa: 

1. fyzické vlastnosti: zdravie, telesnú stavbu, vzhľad, 

2. vedomosti a zručnosti: vzdelanie, kvalifikáciu, 

3. všeobecnú inteligenciu: základné intelektuálne schopnosti, 

4. zvláštne schopnosti: manuálna zručnosť, obratnosť v používaní slov alebo čísel, 

5. záujmy: športové, spoločenské, umelecké aktivity, 

6. dispozície (sklony): prispôsobivosť, vytrvalosť, spoliehanie sama na seba, 

7. okolnosti (zázemie): súkromie, rodina a pod. 

Prilákanie uchádzačov 

Najdôležitejšou skutočnosťou tejto fáze je voľba a využitie najvhodnejších zdrojov 

potenciálnych uchádzačov. Taktiež je dôležité vypracovanie silných a slabých stránok 

organizácie ako zamestnávateľa. 

 Analýza silných a slabých stránok by sa mala zamerať na skutočnosti ako: povesť 

organizácie, mzdy, zamestnanecké výhody, pracovné podmienky, istota zamestnania, 

príležitosti k vzdelávaniu a rozvoju, perspektívy kariéry. Všetky tieto skutočnosti podstatne 

ovplyvnia záujem potenciálnych uchádzačov o zamestnanie v danej organizácii. 

 Cieľom je nájsť pre organizáciu vhodných uchádzačov a zároveň z pohľadu 

organizácie uspokojiť potreby a požiadavky pracovníkov. 

2.3.4. Zdroje uchádzačov 

Ako uvádza autorka Kociánová (2010) organizácia musí zvážiť či voľné pracovné 

miesto obsadí z rád zamestnancov organizácie alebo zvolí zdroje mimo organizácie. Taktiež 

musí zvoliť vhodný spôsob ako bude informovať o voľnej pracovnej pozícii. Existuje viacero 

metód a spôsobov, ktoré môže zvoliť. Podstatný faktor pri získavaní zamestnancov je výmena 

informácií medzi organizáciou a uchádzačmi o pracovnú pozíciu. 
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a) Interné (vnútorné) zdroje: najskôr je vhodné uvažovať o vnútorných zdrojov, nie 

vždy je to možné. Podľa Bláhu, Mateiciuca a Kaňákovej (2005) ak využívame ľudské 

zdroje v rámci organizácie, hovoríme o vnútornom nábore. V tomto prípade ide 

o pohyb zamestnanca vo vnútri organizácie z jedného miesta na druhé. Autori 

uvádzajú tri možné pohyby vo vnútri organizácie, ktoré znázorňuje aj nižšie uvedený 

obrázok: 

 vertikálny: sprevádzaný pracovným postupom ( 1 ), 

 horizontálny: realizovaný jednoduchým prevodom ( 2 ), 

 diagonálny: sprevádzaný preradením ( 3). 

Obr. 2. 1 Pohyby zamestnancov vo vnútri firmy 

 

 

Zdroj: BLÁHA, J., A. MATEICIUC a Z. KAŇÁKOVÁ. Personalistika pro malé a střední 

firmy. Brno: CP Books, 2005. s 117. ISBN 80-251-0374-9. 

Podľa Koubka (2011) vnútorné zdroje tvoria: 

 usporení pracovníci, napr. v dôsledku rozvoja technológií alebo novej a lepšej 

organizácie práce, 

 pracovníci uvoľnení dôsledkom organizačných zmien alebo zánikom niektorých 

činností, 

 pracovníci schopní akceptovať a vykonávať náročnejšie úlohy a náročnejšiu prácu, 

 pracovníci, ktorý majú z nejakého dôvodu záujem prejsť na voľnú pracovnú pozíciu. 

K výhodám získavania z vnútorných zdrojov podľa Bedrnovej a Holého (2009) patrí, 

že to má pozitívny dopad na motiváciu a morálku, je tam možnosť postupu pracovníkov, ide o 
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lacnejšiu metódu, zamestnanci majú pocit istoty, je možné pracovné miesto rýchlejšie obsadiť 

a pod. 

Avšak ako uvádzajú autori existujú aj nevýhody. Organizácia má obmedzený výber, 

môže byť vytvorené prostredie, ktoré povedie k neprimeranému súťažení, sú malé príležitosti 

k prenikaniu nových prístupov a názorov. Často organizácii vznikajú zbytočné náklady na 

vzdelávanie a rozvoj. 

V prípade, že nie je možné využiť interné zdroje, sú tieto zdroje vyčerpané alebo 

celkovo nie sú vhodné, ako uvádza autorka Kociánová (2010) je využívaná ďalšia možnosť, 

a to: 

a) Externé (vonkajšie) zdroje, ako: internet, externé vyhľadávacie a sprostredovateľské 

služby a inzerovanie. V tomto prípade je získavanie ovplyvnené viacerými faktormi, 

ako: situácia na trhu práce, povesť organizácie, podmienky pracovného miesta a pod. 

Ako ďalej autorka uvádza vonkajšie zdroje tvoria: 

 voľné pracovné sily na trhu práce, 

 absolventi škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, 

 zamestnanci iných organizácií, ktorí majú záujem o zmenu pracovného miesta, 

 ďalej napr. dôchodcovia, pracujúci študenti alebo zdroje v zahraničí. 

Získavanie z týchto zdrojov má svoje výhody. Autori Bedrnová a Holý (2009) 

uvádzajú, že organizácia môže získať nové názory, pohľady, predstavy, využiť zručnosti 

a skúsenosti nových zamestnancov. Noví pracovníci majú väčšinou veľké pracovné 

nasadenie. A celkovo má organizácia širší výber a viac možností. 

        Ako autori potvrdzujú, ako každá možnosť, aj táto má určité  nevýhody. Organizácii 

vznikajú vyššie náklady na získanie, zaškolenie, zapracovanie. Je potrebné venovať viac času 

na získanie zamestnanca a taktiež je dlhšia doba potrebná na adaptáciu, na zoznámenie sa 

s organizáciou a spolupracovníkmi. 
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2.3.5. Faktory ovplyvňujúce získavanie zamestnancov 

Tab. 2. 1 Faktory ovplyvňujúce získavanie zamestnancov 

Faktory firmou ovplyvniteľné Faktory firmou neovplyvniteľné 

Forma, obsah, informačná hodnota  

a pod.- teda všetko čo sa týka ponuky 

zamestnania 

Demografické faktory- premenlivosť 

reprodukcie obyvateľstva, priestorová 

mobilita. 

Charakteristiky pracovného miesta- 

povaha práce, požiadavky na pracovníka, 

rozsah povinností, organizácia práce, 

pracovné podmienky. 

Ekonomické faktory- štrukturálne zmeny, 

zmeny medzi ponukou a dopytom po 

pracovnej sile. 

Charakteristika firmy- význam firmy 

a jej úspešnosť, povesť firmy, starostlivosť 

o pracovníkov, možnosť vzdelávania 

a rozvoja, medziľudské vzťahy a pod. 

Sociálne faktory- hodnotová orientácia ľudí, 

orientácia ohľadom vzdelania, rodinná 

orientácia a pod. 

Technologické faktory- vývoj technológií 

a pod. 

Politicko- legislatívne faktory- regulujú trh 

práce 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry: Koubek (2011, str.71) 

Ďalšie faktory 

Ako uvádza autorka Kociánová (2010) podstatným faktorom, ktorý ovplyvňuje 

získavanie zamestnancov, a ktorý by mal byť určite zohľadnený sú náklady na zaistenie 

procesu získavania. Ďalej je podstatné, ako rýchlo potrebuje danú pracovnú pozíciu obsadiť, 

teda aký čas máme k dispozícii.  

   Z finančného hľadiska je samozrejmé, že proces získavania a výberu môže byť drahou 

záležitosťou. Ako však upozorňujú zahraniční autori Mathis a Jackson (2006) organizácia 

nesmie zvažovať len náklady na tento proces, ale taktiež náklady plynúce z neobsadenia danej 

pracovnej pozície. Napr. organizácia môže mať voľné tri dôležité pozície, ktorých 

neobsadením jej náklady budú každým dňom rásť. 
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   Iste náklady sú podstatné, ale dôležitá je aj kvalita získavania a výberu. Organizácie, 

ktoré si zakladajú na kvalite, pretože ju považujú za konkurenčnú výhodu vyberú napr. 

najlepších 15 % kandidátov pre kľúčové pozície a najlepších 30 % kandidátov pre všetky 

ostatné pozície. Tento prístup môže zdokonaliť kvalitu pracovnej sily, ale môže byť finančne 

oveľa nákladnejší. Takže je len na organizácii, aký prístup zvolí. 

Vyhodnotenie nákladov na nábor 

 Ako uvádzajú zahraniční autori Mathis a Jackson (2006)  hlavný výpočet používa na 

meranie nákladov podiel nákladov na nábor za rok počtom najatých za rok. 

 Problém tohto prístupu je presne identifikovať, ktoré údaje by mali byť zahrnuté do 

nákladov náboru. Náklady môžu byť triedené podľa druhov nákladov jednotlivých zamestnaní 

napr. pre najímanie manažérov, sekretárky, účtovníkov a predajcov budú náklady odlišné. 

2.3.6. Metódy získavania 

Organizácia volí nielen zdroje, z ktorých bude zamestnancov vyberať, ale taktiež 

metódy výberu. To akú metódu zvolí záleží na jej preferenciách a posúdení vhodnosti danej 

metódy. Ako ďalej autorka Kociánová (2010) uvádza existujú viaceré metódy získavania: 

 používanie počítačových sietí (internetu) 

 inzercia: v médiách, na internete, 

 externé služby: - sprostredkovateľské agentúry, 

                                 -  poradenské agentúry a spoločnosti. 

 spolupráca so školami a inými vzdelávacími inštitúciami, 

 spolupráca s úradmi práce, 

 odporučenie súčasného pracovníka, 

 ponuky uchádzačov, 

 letáky, vývesky vo firme a pod. 

V dnešnej dobe kedy dochádza k masívnemu rozvoju informačných a komunikačných 

technológii je najčastejším zdrojom e- recruitment (inzerovanie na internetu) alebo 

získavanie pracovníkov pomocou počítačových sietí a internetu. Výhodami tejto možnosti 

sú, že to šetrí náklady, umožňuje to osloviť väčší počet uchádzačov a poskytnúť ich väčšie 

množstvo informácií, ktoré je možné podľa potreby aktualizovať. Veľa firiem využíva postup, 
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že zverejnia ponuku voľného pracovného miesta na svojej internetovej stránke, akceptujú 

elektronické životopisy a s uchádzačmi komunikujú prostredníctvom e-mailu. 

Avšak táto metóda ako každá, má aj svoje negatíva, ako napr., že sa hlási príliš mnoho 

nevyhovujúcich uchádzačov. 

Hlavné typy online stránok pre účely získavania pracovníkov podľa Armstronga (2007) sú: 

 Stránky pracovných miest: sú prevádzkované špecializovanými firmami. Podniky za 

umiestnenie svojich ponúk platia na tých stránkach, ktoré obvykle nepatria agentúram.  

 Stránky agentúr: sú prevádzkované sprostredkovateľskými agentúrami. Uchádzači sa 

registrujú online. 

 Stránky médií: môžu obsahovať kópie inzerátov uverejnených v tlači alebo celkovú 

charakteristiku voľného pracovného miesta a príslušného podniku a poskytovať 

spojenie na podnikovú internetovú adresu. 

 Internet je rýchlejší a lacnejší ako tradičná inzercia. Tradičná inzercia už nie je 

v dôsledku pokroku a rozvoju komunikačných a informačných technológii tak často 

vyhľadávaná a využívaná. ako uvádza autorka Kociánová (2010) inzerovať možno v tlači 

alebo v médiách- v rozhlase, televízii a pod. Je potrebné, aby inzercia spĺňala určité zásady, 

aby oslovila cieľovú skupinu a podnietila záujem o pracovnú ponuku a bola tak celkovo 

efektívna. Inzerát by mal byť zostavený tak, aby organizácii priniesol to, čo od neho očakáva. 

 Ďalšiu možnosť ako získať zamestnancov uvádzajú Stýblo, Urban, Vysokájová 

(2011), je ňou využívanie externých služieb (outsourcing)- využívanie 

sprostredkovateľských agentúr, poradenských firiem a pod. Síce táto možnosť stojí 

organizáciu peniaze, ale na druhej strane jej to môže šetriť čas. Je to diskutovaná metóda 

nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska kvality poskytovaných služieb 

a dôveryhodnosti niektorých agentúr. Preto je potrebné výberu vhodnej agentúry venovať 

značnú pozornosť a získať informácie a referencie o uvažovanej agentúre. 

 Väčšina súkromných sprostredkovateľských agentúr sa zameriava na získavanie 

pracovníkov pre sekretársku a administratívnu oblasť. Sú obvykle rýchle, efektívne, ale dosť 

drahé. Takže určite záleží na preferenciách a finančných možnostiach organizácie. Je 

problematické nájsť organizáciu, ktorá bude vedieť vyhovieť potrebám organizácie za 

prijateľnú cenu. 
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Poradenské firmy, ktoré sa špecializujú na získavanie pracovníkov obvykle inzerujú, 

prevádzajú pohovory s uchádzačmi a robia predvýber. Znižujú náročnosť získavania 

pracovníkov a v prípade záujmu organizácie, môže ostať v anonymite. Taktiež aj v tomto 

prípade je problém výber vhodnej poradenskej firmy. Z toho dôvodu je dôležité overiť si 

povesť takejto firmy, prezrieť si ňou spracované inzeráty, overiť si jej špecializáciu 

a v neposlednom rade porovnať honoráre rôznych poradenských firiem. 

 Ďalšiu možnosť, ktorú spomína autorka Kociánová (2010) je spolupráca so školami 

a inými vzdelávacími inštitúciami, teda učilišťami, univerzitami a pod. Organizácie touto 

metódou môžu získať pracovníkov s potrebným profesijným zameraním a vyhľadávať si 

talenty. Organizácie ponúkajú študentom rôzne programy, stáže a tak si pripravujú svojich 

budúcich pracovníkov. 

 Z finančného hľadiska veľmi výhodnou metódou je spolupráca s úradmi práce. 

Veľkou výhodou je, že úrady sprostredkovávajú zamestnanie bezplatne. Dokonca v určitých 

prípadoch môžu zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na zamestnávanie určitých 

zamestnancov. Nevýhodou však je, že úrady práce väčšinou evidujú uchádzačov s nižšou 

úrovňou kvalifikácie a vzdelania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Tab. 2. 2 Výhody a nevýhody jednotlivých metód získavania 

Metóda získavania Výhody Nevýhody 

Inzercia Rýchla dostupnosť, 

oslovenie veľkého množstva 

uchádzačov 

Pomerne drahá metóda 

Externé služby Vysoko kvalifikovaný 

pracovníci, pomerne rýchle 

Drahý spôsob, otázna kvalita 

a serióznosť agentúr 

Spolupráca so vzdelávacími 

inštitúciami 

Lacná metóda, možnosť 

lepšie poznať vytipovaného 

študenta, viac informácií 

Takmer žiadne pracovné 

skúsenosti, väčší dôraz na 

adaptáciu, výcvik 

Spolupráca s úradmi práce Lacné, možnosť získať 

príspevok 

Obmedzený výber, osoby 

s nižšou kvalifikáciou 

Odporučenie súčasného 

pracovníka 

Lacné a rýchle, možnosť tzv. 

dedenia zamestnania 

Nemožnosť porovnať 

uchádzačov a vyberať 

z väčšieho množstva 

Vývesky Lacné, operatívne, podrobný 

popis pracovného miesta, 

redukcia počtu nevhodných 

uchádzačov 

Obmedzený počet 

uchádzačov- len tí, ktorí si 

všimnú vývesku 

Letáky Podobné ako u vývesiek, ale 

drahší spôsob 

Skôr pre získavanie menej 

kvalifikovaných 

pracovníkov, možnosť 

prehliadnutia letáka 

Počítačové siete (internet) Relatívne nízka cena, 

operatívnosť, jednoduchosť, 

možnosť poskytnutia 

detailných informácií 

Využívanie počítačových 

sietí nezahŕňa všetky skupiny 

pracovníkov 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry: Koubek (2011, str.83-86) 
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2.4. Výber zamestnancov   

Úlohou výberu je vybrať uchádzačov, ktorí čo najlepšie vyhovujú podmienkam 

daného pracovného miesta, a ktorí čo najviac spĺňajú požiadavky danej organizácie. Táto 

činnosť nadväzuje na ďalšie personálne činnosti, ako: plánovanie a získavanie zamestnancov, 

analýza a popis pracovných miest. 

 Koubek (2011, str.104) uvádza, že pri výbere je nutné „ rozpoznať, ktorý 

z uchádzačov prejdeným sitom predvýberu bude pravdepodobne najlepšie vyhovovať 

požiadavkám príslušného pracovného miesta a požiadavkám firmy, bude nielen odborne 

zdatný, ale prispeje aj k vytváraniu harmonických medziľudských vzťahov vo firme “. 

 Ako autor zdôrazňuje hodnotí sa predovšetkým spôsobilosť daného uchádzača 

vykonávať všetky činnosti v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom. Z toho dôvodu 

musia byť stanovené kritéria, ktoré by relevantne posúdili túto spôsobilosť. Kritéria musia byť 

primerané a spoľahlivé, aby bolo hodnotenie efektívne. 

 Taktiež je dôležité brať v úvahu povahové vlastnosti uchádzača, predpoklady 

zapadnutia do pracovnej skupiny a pod. Pracovníka nevyberáme len pre dané pracovné 

miesto, ale celkovo pre firmu. Mal by byť preto v súlade s jej cieľmi, hodnotovou orientáciou, 

firemnou tradíciou a pod. 

 Podľa autorky Kociánovej (2010) na výbere pracovníkov by sa mali podieľať vedúci 

pracovníci, personálni špecialisti, taktiež je vhodná aj spolupráca externých odborníkov. 

Taktiež je dôležitý optimálny počet uchádzačov.  Ten je závislý na konkrétnej situácii, na 

povahe danej práce a možnostiach jej obsadenia. 

  Proces výberu je sled určitých krokov, ktoré vedú k rozhodnutiu o konečnej voľbe 

uchádzača. Výber prebieha od prihlásenia uchádzača k výberovému riadeniu až po vyhlásenie 

rozhodnutia. Ako uvádzajú autori Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005) v priebehu výberu je 

nutné: 

 získať čo najviac relevantných informácií o uchádzačoch, 

 ohodnotiť všetky získané informácie, 

 odhadnúť uchádzača, 

 predvídať pracovný výkon, 

 podať informácie záujemcom o pracovné miesto. 
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2.4.1. Postup pri výbere 

Tak ako získavanie aj výber zamestnancov má určité kroky, ktoré by mali byť 

dodržané. Všetky kroky by malo byť postupne prevedené. Autor Koubek (2011) odporúča 

dodržať nasledujúci postup pri výbere pracovníkov: 

1) skúmanie dokumentov predložených uchádzačom, 

2) predbežný pohovor s cieľom doplniť predložené dokumenty, 

3) výberový pohovor 

4) testovanie uchádzačov (assessment centre, testy pracovnej spôsobilosti), 

5) skúmanie referencií,  ak je to potrebné tak aj lekárske vyšetrenie (napr. ak ide o prácu 

s potravinami), 

6) rozhodnutie o výbere uchádzača, 

7) informovanie uchádzača o rozhodnutí. 

 Všetky tieto kroky nemusia byť prevedené. Závisí to, na povahe miesta, ktoré 

obsadzujeme, na úrovni kvalifikácie práce. Svoju úlohu hrá aj firemná tradícia a význam, aký 

je prikladaný výberu pracovníkov. 

 V každom z týchto krokov sa posudzujú jednotliví uchádzači podľa stanovených 

kritérií, ale taktiež sú uchádzači posudzovaní medzi sebou. Úlohou takéhoto porovnávania je 

vybrať spomedzi uchádzačova toho najlepšieho a najvhodnejšieho pre dané pracovné miesto 

a celkovo pre organizáciu. 

 To ako bude výberový proces prebiehať podľa Kociánovej (2010) závisí aj na to či sú 

uchádzači získaní z vonkajších alebo vnútorných zdrojov. Napr. v prípade uchádzača 

z vnútorných zdrojov, nebude potrebné realizovať všetky kroky (niektoré dokumenty 

a informácie už organizácia má k dispozícii). 

 Ako autorka ďalej uvádza, že výberové riadenie je väčšinou realizované vo viacerých 

kolách. Prvé kolo- predvýber spravidla realizujú personalisti. V prípade ďalších kôl je 

zvýšená účasť  nadriadených, interných alebo externých odborníkov ( napr. psychológovia). 

Koubek (2011) celkovo zhŕňa zásady pri výbere do nasledujúcich bodov: 

 je vhodné kombinovať a dopĺňať jednotlivé metódy výberu, napr. informácie 

obsiahnuté v dokumentoch si overiť na základe referencií alebo pri osobnom 

pohovore, 
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 posudzovať uchádzačov nielen vzhľadom s požiadavkami pracovné miesta, ale aj 

medzi sebou, 

 posúdiť, do akej miery spĺňa uchádzač predpoklady organizácie a vyhovuje jej 

princípom a zásadám, či zapadne do týmu a pod., 

 aj keď uchádzač spĺňa požiadavky po odbornej a kvalifikačnej stránke, je potrebné 

všímať si, či má o prácu skutočný záujem a či ju chce vykonávať, 

 určite nezabúdať na fakt, že výber je obojstranný proces, nielen firma si vyberá, ale aj 

pracovník si vyberá, kde sa bude o prácu uchádzať. 

Chyby pri výbere 

Podľa autorov  Stýblo, Urban, Vysokájová (2011) chyby sa objavujú v súvislosti 

s procesom vnímania. K chybám pri výbere patrí: robenie unáhlených rozhodnutí- nemenný 

úsudok vytvorený behom piatich minút, stereotypizácia- osoba je vopred priradená do 

nejakej skupiny, zhromažďovanie nedostatočných informácií, efekt kontrastu- kandidáti 

môžu byť ohodnotení viac ako by si zaslúžili, pretože ich predchádzali nedostatoční 

uchádzači, haló efekt- prvý dojem má tendenciu ovplyvniť interpretáciu všetkého ďalšieho čo 

sa stane, robenie predpokladov- vnucovanie svojho vlastného pohľadu, najímanie podľa 

niekoho vlastnej image. 

2.4.2. Výberové metódy 

Ako uvádzajú autori Bláha, Mateiciuc a Kaňáková (2005)  existuje rada výberových 

metód. Sú nimi napr. prijímací a výberový rozhovor. Ďalej životopis- obsahujúci osobné 

údaje, údaje o vzdelaní  a absolvovaných kurzoch, o pracovných skúsenostiach a o ďalších 

osobných vlastnostiach a schopnostiach.  

      Potom sú to rôzne psychologické testy, výkonové testy, testy osobnosti, posudky, 

referencie od bývalých zamestnávateľov- v životopise by mal byť uvedený kontakt na 

osobu, ktorá môže poskytnúť referencie, takto si organizácia môže overiť údaje v životopise 

týkajúce sa pracovných skúseností. 

      K ďalším metódam patria napr. ukážka práce- spracovanie zadanej úlohy, zdravotná 

prehliadka, výpis z trestného registra, assessment centre. 

 



22 
 

1) Predvýber: analýza dokumentácie uchádzačov 

Podľa autorky Kociánovej (2010) ide o analýzu dokumentov ako: životopis, 

motivačný list, referencie, doklady o vzdelaní, kurzoch, lekárske vyšetrenie. Je to základná 

metóda predvýberu, kedy dochádza k selekcii vhodných, menej vhodných a nevhodných 

uchádzačov. 

Tieto dokumenty sú základným a primárnym zdrojom informácii o uchádzačovi. 

V životopise sa sledujú informácie hlavne o vzdelaní, praxi a pracovných skúsenostiach. 

Tieto údaje s bližším popisom sú zoradené chronologicky zostupne. Dôležité je všímať si ako  

často uchádzač menil zamestnanie, ako ukončil štúdium, aké mal v predchádzajúcej práci 

právomoci s povinnosti, čo bolo dôvodom ukončenia predchádzajúceho pracovného pomeru 

atď.  

 Motivačný list je list, ktorý sa prikladá k písomným dokumentom. Tento list by mal 

obsahovať dôvod záujmu uchádzača v danej organizácii spôsobilosť uchádzača k danej 

pracovnej pozícii. Priložený motivačný list môže zvýšiť šance uchádzača. 

 Ďalej môžu byť súčasťou dokumentácie firemné alebo osobné dotazníky, ktoré 

informujú o základných skutočnostiach, týkajúcich sa uchádzača (identifikačné údaje, 

vzdelanie, znalosti, schopnosti a pod.). 

Dôležitým dokumentom, ktorý môže veľa prezradiť o uchádzačovi sú referencie 

a pracovné posudky od predchádzajúcich zamestnávateľov. Týmto spôsobom je možné 

získať radu cenných informácii o pracovných výsledkoch uchádzača, o jeho prístupe k práci 

a celkovej pracovnej morálke. Nevýhodou je, že informácie môžu byť niekedy skreslené, 

a preto môžu podať neobjektívny obraz o uchádzačovi. 

Nie vždy požadovaným dokumentom je lekárske vyšetrenie. Závisí na povahe práce 

a na danom pracovnom mieste, či je tento dokument potrebný. Vyžaduje sa najmä 

v prípadoch, kedy by pri práci mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ostatných ľudí, môže to byť 

napr. v oblasti potravinárskeho priemyslu. 

2) Výber: výberový pohovor 

Pohovor je najpoužívanejšou a najrozšírenejšou metódou pri výbere. A ak je dobre 

pripravený a prevedený, tak je aj najlepšou metódou. Prináša radu výhod oproti ostatným 

metódam. 
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Ako uvádza autor Koubek (2011) pohovor prináša dodatočné a hlbšie informácie 

o uchádzačovi a taktiež doplňuje písomné dokumenty. Umožňuje taktiež poskytnúť 

uchádzačovi bližšie informácie o firme, o jej činnosti, cieľoch, no najmä o predstavách 

plnenia úloh na obsadzovanom pracovnom mieste. 

Rozlišujeme viaceré typy pohovorov. Autor Koubek (2011) uvádza nasledujúce typy 

líšiace sa počtom účastníkov daného pohovoru: 

 Pohovor medzi štyrmi očami ( 1+1) 

Ide o pohovor medzi dvoma osobami: uchádzačom a posudzovateľom,  ktorý je 

predstaviteľ organizácie. K výhodám patrí, že ide o jednoduchšiu komunikácia, 

neformálnejšia atmosféra, ľahšie sa vedie rozhovor dôveryhodnejšia atmosféra. Nevýhodou je 

subjektívny pohľad, zmanipulovanie posudzovateľa, nedostatočné skúsenosti posudzovateľa 

s vedením pohovoru. 

 Pohovor pred panelom posudzovateľov 

Panel tvorí: majiteľ či najvyšší vedúci a bezprostredný nadriadený obsadzovaného 

miesta. ďalším účastníkom panelu môže byť personalista alebo psychológ. Panel býva často 

tvorený 3-5 osobami. Je to spravodlivejšie, objektívnejšie, presnejšie, všímanie si detailov, 

dojem väčšej odbornosti a spravodlivosti. Nevýhodou je väčšie napätie a nervozita, ťažšia 

organizácia, možnosť kompetenčných sporov. 

 Postupný pohovor 

Kombinácia predchádzajúcich pohovorov, niekoľko po sebe idúcich pohovorov 1+1. 

Eliminuje nevýhody oboch metód. Avšak je to časovo náročné, únavné a často vzniká 

problém zhody na súhrnnom posúdení. 

  Podľa štruktúry a priebehu pohovoru rozlišujeme: 

 Neštruktúrovaný pohovor 

Jeho forma, obsah a priebeh sú utvárané spontánne počas pohovoru. Takto je  možné 

lepšie posúdiť osobnosť uchádzača, možnosť zistiť zaujímavé informácie. Avšak je to málo 

spoľahlivé, subjektívny prístup, nezaručuje zrovnateľnosť. 

 Štruktúrovaný pohovor 

Ako uvádza autorka Dvořáková (2007) tento typ pohovoru je vopred pripravený 

a naplánovaný. Sú pripravené otázky, obsah pohovoru, časový priebeh a pod. Výhodou je, že 
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tento spôsob efektívnejší, spoľahlivejší, presnejší, umožňuje rovnaké hodnotenie, rovnaké 

možnosti a podmienky. Naopak nevýhodou je náročnejšia príprava, zložitejšie posúdenie 

osobnosti uchádzača. 

 Pološtruktúrovaný pohovor 

Časť pohovoru je štruktúrovaná a časť voľne plynúca. Časť pohovoru má svoj 

stanovený priebeh, otázky, ktoré majú byť položené a časť je ponechaná na spontánny 

priebeh. Výhodné je, že je možné položiť časť rovnakých otázok a možnosť dozvedieť sa viac 

vo voľnej časti. 

Členenie pohovorov, pri ktorých sú kladené špecifické otázky: 

 Biografický (chronologický) pohovor 

 Tradičný biografický pohovor začína podľa Armstronga (2007) buď od začiatku 

vzdelaním a postupuje krok za krokom až na koniec- posledné zamestnanie alebo posledné 

ukončené vzdelanie alebo má opačný priebeh. Pri tomto pohovore je dôležitá vyváženosť. 

Oveľa podstatnejšie je sústrediť sa na posledné obdobie a nezaoberať sa príliš vzdialenou 

minulosťou. 

 Behaviorálny pohovor 

 Tento typ pohovoru je prekladaný  zážitkami a príkladmi z osobného a pracovného 

života uchádzača. Zamestnávateľ sa snaží zistiť ako dokáže uchádzač svoje zručnosti 

a schopnosti aplikovať v konkrétnych situáciách, ako dokázal riešiť nejaký problém, ako 

reagoval na situáciu. Cieľom je získať príklady správania uchádzača v minulosti. 

 Stresový pohovor 

 Ide o metódu, ktorá sa často používa v súvislosti s posúdením, či uchádzač o voľnú 

pozíciu dokáže zvládať záťažové a stresové situácie v zamestnaní. Často sú mu kladené 

neočakávané otázky a posudzovatelia si všímajú jeho reakcie na ne. Týmito reakciami 

uchádzač prezrádza ako reaguje na stres a ako sa s ním dokáže vyrovnať. 

3) Výberové  testy  

  Výberové testy sa používajú za účelom spoľahlivejšieho overenia informácií 

o uchádzačovi. Týmto spôsobom je možné overiť si informácie o schopnostiach, znalostiach, 

zručnostiach uchádzača. Poznáme viacero druhov testov, ktoré môžu byť zvolené 
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a aplikované. Záleží na povahe práce a prístupu samotnej organizácie, aký test zvolí. Ako 

príklad som sa rozhodla uviesť tri typy testov. 

a) Testy pracovnej spôsobilosti 

Zisťuje sa miera, v akej jedinec spĺňa nároky na pracovnú činnosť týkajúcu sa 

obsadzovaného pracovného miesta. Môže ísť o testy a skúšky znalostí, zručností, napr. 

odborné alebo jazykové testy. Avšak môže ísť aj o testy týkajúce sa fyzickej stránky. 

Každý sa v životopise a v motivačnom liste vykresliť svoje znalosti, zručnosti v čo 

najlepšom obraze, aby boli pre zamestnávateľa prínosné. A práve touto metódou si 

zamestnávateľ môže overiť, či to zodpovedá skutočnosti. 

b) Testy schopností 

Armstrong (2007) delí tieto na testy potenciálnych schopností (potenciál jedinca 

k výkonu určitej práce) a testy získaných schopností (testy znalostí a zručností, schopnosti 

získané vzdelaním alebo praxou). Podľa autoriek Foot, Hook (2005) sa tieto testy zameriavajú 

na špecifické duševné schopnosti a merajú potenciál jedinca rozvíjať schopnosti. Oba testy 

skúšajú slovné, aritmetické a priestorové zručnosti. 

c) Testy osobnosti 

  Tieto testy sa pokúšajú posúdiť osobnosť uchádzača, aby bolo možné predpovedať 

jeho pravdepodobné chovanie. Existuje množstvo typov testov osobnosti. Týmto testom je 

možné zistiť či je človek extrovert alebo skôr introvert, teda či je skôr spoločenský, otvorený 

alebo naopak zdržanlivý, utiahnutý a pod. 

4)    Assessment centre 

Ako ďalšiu metódu uvádza autor Armstrong (2007) assessment centre. Tento termín 

sa neprekladá, ale ako autor uvádza voľne by sme ho mohli preložiť ako „ diagnosticko- 

výcvikový program “. Táto metóda výberu sústreďuje pozornosť najmä na chovanie. 

Simulujú sa rôzne situácie, v ktorých sa pozoruje pracovné chovanie uchádzača. Pokiaľ ide 

o skupinové úlohy, ako dodatok môžu byť použité pohovory a testy. Výkon sa meria vo 

viacerých rovinách a je posudzovaný viacerými hodnotiteľmi. 

Touto metódou je možné taktiež posúdiť, do akej miery vyhovuje uchádzač kultúre 

organizácie. Je možné sledovať chovanie a reakcie v rôznych situáciách. Taktiež pre 
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uchádzačov to má výhodu. Môžu sa lepšie zoznámiť s danou organizáciou a utvrdiť si tak 

svoje rozhodnutie a odhodlanie pre danú organizáciou pracovať. 

2.4.3. Validita (platnosť) 

  Ako uvádza autor Koubek (2011) často diskutovaným problémom je problém validity, 

teda platnosti, primeranosti a spoľahlivosti faktorov používaných k predvídaniu úspešného 

výkonu práce a na nich založených metódach výberu. Žiadna z metód nezaručuje 100%- tne 

úspešný výber vhodného uchádzača. Je zložité merať spôsobilosť človeka k určitej práci. 

Môže dôjsť k nepresným informáciám. 

Kritéria používané pri rozhodovaní o výbere zamestnancov musia byť validné. 

Zvolené kritérium by malo ovplyvňovať výkon práce na danom pracovnom mieste. A toto 

kritérium by malo spoľahlivo posúdiť vhodnosť uchádzača na dané pracovné miesto. 

2.4.4. Záverečné fázy výberu 

  Armstrong (2007) uvádza nasledujúce záverečné fázy:  

  Potvrdenie ponuky: potom ako uchádzač absolvoval všetky potrebné testy, 

prehliadky a pod. dochádza k potvrdeniu ponuky. Súčasťou tejto fáze by malo byť aj 

vypracovanie pracovnej zmluvy. 

  Pracovná zmluva: informácie obsiahnuté v tomto dokumente závisia na postavení 

pracovného miesta v podnikovej hierarchií funkcií. 

  Autor taktiež zdôrazňuje, že je dôležité sledovať a podporovať nového pracovníka. 

Musíme vedieť, ako sa zamestnanec adaptoval v novom prostredí, na novom pracovnom 

mieste, ako si celkovo zvykol a zžil sa s novou prácou a pracovnými úlohami. Taktiež máme 

príležitosť zistiť a overiť si či je systém získavania a výberu zamestnancov v organizácii 

nastavený správne. Organizácia si takto preverí či volí správne zdroje uchádzačov, správne 

výberové metódy a pod. Pri zistení nejakých nedokonalostí môže celý systém prehodnotiť 

a vylepšiť. 

  Ako uvádza autor Vajner (2007) zaradenie zamestnancov a ich integrácia je záverom 

výberového procesu a začiatkom pracovného procesu. Ide o prispôsobenie sa pracovnému 

a sociálnemu prostrediu. 
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  Ako autor uvádza integrácia a adaptácia zahŕňa: 

  celofiremnú adaptáciu a integráciu- ide o informácie obecného charakteru platné pre 

všetkých zamestnancov, 

   integráciu a adaptáciu v útvarovej jednotke- informácie týkajúce sa konkrétneho 

útvaru, 

   integráciu a adaptáciu na konkrétne pracovné miesto- informácie súvisiace 

s obsahom práce konkrétneho pracovného miesta. 

 Podľa autora Armstronga (2007) by celkovo pri procese získavania a výberu 

zamestnancov mal byť aplikovaný prístup charakteristický pre moderné riadenie ľudských 

zdrojov. Organizácia by sa teda nemala zaujímať len o to, či daný uchádzač spĺňa požiadavky 

obsadzovaného pracovného miesta. Mal by byť kladený dôraz na to, aby uchádzač spĺňal 

požiadavky organizácie ako celku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2.5. Role a zodpovednosti líniových manažérov a personalistov v 

procese získavania a výberu zamestnancov 

Tab. 2. 3 Činnosti manažérov a personalistov v procese získavania a výberu  

Získavanie Výber 

Línioví manažéri Personalisti Línioví manažéri Personalisti 

Práca s ľudskými 

zdrojmi, rozvíjať 

náborové ciele a plány, 

ktoré spĺňajú 

strategické organizačné 

ciele, potreby 

Práca s líniovými 

manažérmi rozvíjať 

náborové ciele, aby 

spĺňali strategické ciele 

organizácie 

Identifikovať 

personálne potreby 

určujúce aktuálne 

podmienky a plány do 

budúcna 

Koordinovať 

administratívne 

aspekty výberového 

procesu 

Rozvíjať porozumenie 

väzbám, ktoré existujú 

medzi náborovými 

aktivitami a ostatnými 

aspektmi systému 

ľudských zdrojov 

Navrhovať aktivity 

náboru, ktoré 

prispievajú k rozvoju 

integrovaného 

systému, vnútorne 

konzistentnému 

systému ľudských 

zdrojov 

Pomáhať špecialistom 

na ĽZ identifikovať 

vhodné kritéria pre 

hodnotenie výkonu v 

prípade nových 

najímaní a  nových 

umiestnení 

 

Vyvinúť výberové 

konanie, ktoré sa hodí 

organizačnému 

prostrediu a prináša 

spoľahlivé a validné 

výsledky, ktoré 

uchádzači akceptujú za 

spravodlivé 

Napomáha šíreniu 

informácií o voľných 

pozíciách všetkým 

potenciálne 

kvalifikovaným 

interným kandidátom 

Byť inovatívny vo 

vyvíjaní postupov s 

cieľom zabezpečiť 

dostatočný počet 

kvalifikovaných 

uchádzačov 

Pomáha špecialistom 

na ĽZ vyvinúť nástroje 

pre výber, koordinovať 

výberový proces 

s uchádzačmi 

 

Podieľať sa na výbere, 

monitorovať, hodnotiť 

externých 

poskytovateľov 

výberových služieb 

Informovať o trendoch 

na trhu práce s cieľom 

predvídať dôsledky pre 

nábor a udržanie 

talentov 

Diagnostika 

prípadných problémov- 

zamestnanecké 

prieskumy zamerané 

na zistenie potrebných 

zlepšení 

Rozhovory 

uchádzačov, môžu 

robiť konečné 

rozhodnutie ohľadom 

výberu 

 

Naplánovať rozhovory 

uchádzačov 

s manažérmi 

a ostatnými 

zamestnancami 

 

Porozumieť a riadiť sa 

príslušnými právnymi 

predpismi 

Vypracovať náborové 

plány, ktoré spĺňajú 

právne pokyny a 

vytvoriť pestrú skupinu 

kvalifikovaných 

interných a externých 

kandidátov 

Chápať a byť v súlade 

s príslušnými zákonmi 

a predpismi 

 

Poskytovať 

vzdelávanie a odbornú 

prípravu všetkým 

zúčastneným vo 

výberovom konaní 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe odbornej literatúry: Jackson, Schuler, Werner (2009) 
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3. Charakteristika organizácie 

3.1. Činnosť organizácie 

Pri spracovaní tejto časti vychádzam z webovej stránky vybranej spoločnosti 

(www.generali.sk) a z jej interných dokumentov.  

 1. októbra 2008 prišlo k spojeniu Českej poisťovne – Slovensko a poisťovne 

Generali. Vznikla Generali Slovensko, a.s. – moderná, silná a praktická poisťovňa. Generali 

Slovensko patrí do prvej trojky najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. Dlhoročné know-

how a lokálne skúsenosti spolu s globálnou značkou sa koncentrovali pod spoločným názvom 

spoločnosti. 

Poisťovňa Generali Slovensko je súčasťou jednej z najväčších poisťovacích skupín v 

strednej a východnej Európe – Generali PPF Holding, vďaka čomu môžu klienti poisťovne 

využívať výhody vyplývajúce zo silného medzinárodného zázemia. 

Generali Slovensko využíva moderné digitálne technológie a inovatívny prístup, čo sa 

premieta do kvality produktov a servisu, rýchlosti spracovania poistných zmlúv a likvidácie 

poistných udalostí. Portfólio tvoria produkty životného aj neživotného poistenia, široká 

ponuka poradenských služieb, ako aj individuálne poistné riešenia.  

Zámerom Generali Slovensko je rozvíjať aktivity nielen v oblasti poisťovníctva, ale 

celkovo vo finančnej oblasti, a to konkrétne v oblasti banko- poisťovníctva a dôchodkových 

služieb. 

Kvalitu a profesionalitu spoločnosti odzrkadľuje aj prestížne ocenenie „Firma roka 

2008“, ktoré získala poisťovňa Generali Slovensko v súťaži Hermes, organizovanej pod 

záštitou Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. 

Začiatky skupiny Generali siahajú do roku 1831, kedy bola v talianskom Terste 

založená spoločnosť Assicurazioni Generali. Vďaka svojim čoskoro 180-ročným 

skúsenostiam v oblasti poisťovníctva je dnes jednou z najvýznamnejších spoločností na 

globálnom poistnom a finančnom trhu. 

V súčasnosti je skupina Generali jedným z najväčších poisťovateľov v Európe a 

figuruje v 64 krajinách sveta. 
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Logo organizácie:  

 

Ako vyplýva z organizačnej štruktúry (pozri Príloha č. 1) spoločnosť Generali sa 

vnútorne čelí na štyri rezorty. Týmito rezortmi sú: rezort generálneho riaditeľa, rezort 

obchodu, rezort financií a poistných udalostí a rezort informatiky a prevádzky. Každý z týchto 

rezortov je rozdelený na jednotlivé úseky. Úseky sú organizačné celky, ktoré komplexne 

zabezpečujú a koordinujú väčší rozsah vzájomne súvisiacich činností určitého zamerania. 

3.2. História organizácie 

Pri spracovaní tejto časti vychádzam z údajov uvedených na webovej stránke 

spoločnosti  (http://www.generali.sk/sk/o-nas/historia/, 10.3.2012 ). 

1831 – Založenie Assicurazioni Generali v Terste. 

1833 – Vznik šiestich zastupiteľstiev Assicurazioni Generali na Slovensku. 

1914 – Generali má pobočky v 14 slovenských mestách.  

1945 – Pôsobenie poisťovne Generali v bývalom Československu ukončil povojnový          

politický vývoj a znárodnenie súkromných poisťovní.  

1996 – Založenie Generali Poisťovňa, a. s. 

2002 – Začiatok spolupráce s VÚB, a. s. 

2004 – Založenie VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.  

2005 – Založenie Generali Consulting, s.r.o., ktorej hlavným predmetom činnosti je 

sprostredkovanie poistenia. 

17. 1. 2008 – Generali Poisťovňa, a. s., sa stala súčasťou skupiny Generali PPF Holding. 

1. 10. 2008 sa Česká poisťovňa – Slovensko, akciová spoločnosť, a Generali Poisťovňa, a. s., 

zlúčili a vytvorili Generali Slovensko. 

3.3. Ocenenia organizácie 

Pri spracovaní tejto časti vychádzam z údajov uvedených na webovej stránke 

spoločnosti  (http://www.generali.sk/sk/o-nas/ocenenia/,  10.3.2012 ). 

http://www.generali.sk/sk/o-nas/historia/
http://www.generali.sk/sk/o-nas/historia/#1
http://www.generali.sk/sk/o-nas/historia/#2
http://www.generali.sk/sk/o-nas/ocenenia/
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 Poisťovňa Generali Slovensko sa v roku 2010 úspešne zapojila do súťaže finančných 

produktov Zlatá minca 2010. 

V hlasovaní získala tri druhé miesta v kategóriách: 

 Detské životné poistenie za produkt Kapitálové životné poistenie SLNIEČKO  

 Havarijné poistenie za produkt AUTOŽOLÍK  

 Poistenie podnikania za produkt Pro-Fi  

A obsadila aj dve tretie miesta v kategóriách: 

 Poistenie domácností za produkt Moje BÝVANIE  

 Poistenie nehnuteľností za produkt Môj BYT  

               

 Ocenenia zlatá minca získala Generali aj v rokoch 2009, 2008, 2007. V roku 2007 

dokonca prvé miesta v najobsadzovanejších kategóriách – Kapitálové a Detské životné 

poistenie. 

Firma roka 2008 

Poisťovňa Generali Slovensko získala dňa 12.3.2008 pri príležitosti konferencie 

Business for the Future, organizovanej pod záštitou Asociácie finančných sprostredkovateľov 

a finančných poradcov, ocenenie „Firma roka 2008“ v súťaži Hermes.  

Nezávislá porota zložená z významných osobností z odvetvia networkingu, 

poisťovníctva, financií a investovania, členov profesijných združení a asociácií, zástupcov 

významných podnikateľských subjektov udelila poisťovni prvé miesto v kategórii 

inštitucionálny projekt roka za zlúčenie a vytvorenie Generali Slovensko. 
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3.4. Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2007-2011 

 K 1.1.2012 spoločnosť Generali zamestnáva 660 zamestnancov. V nasledujúcej 

tabuľke a grafu je vidieť, že vývoj počtu zamestnancov mal do r. 2010 rastúcu tendenciu. 

V rokoch 2007-2008 došlo k značnému nárastu zamestnancov, čo bolo spôsobené zlúčením 

(viď história organizácie). Pokles v poslednom roku je určite ovplyvnený následkami krízy. 

Tab. 3. 1 Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2007-2011 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

počet 

zamestnancov 490 600 640 710 660 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe interných materiálov spoločnosti 

 

Graf 3. 1 Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2007-2011 
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4. Analytická časť 

4.1. Získavanie zamestnancov v Generali Slovensko 

 V priebehu celého výberového konania sa dodržiava zásada rovnocennosti 

a rovnoprávnosti všetkých účastníkov výberového konania. 

Uchádzač – osoba, ktorá sa uchádza o voľné pracovné miesto v Generali Slovensko (GS). 

Kandidát – uchádzač o voľné pracovné miesto, ktorý bol vybraný v 1. kole predselekciou na    

základe zaslania požadovaných dokumentov, príp. odporúčaní. 

4.1.1. Vyhlásenie výberového konania 

 Požiadavku na obsadenie pracovného miesta vznesie vedúci zamestnanec po 

odsúhlasení príslušným vrchným riaditeľom na úsek ľudských zdrojov v dostatočnom 

časovom predstihu. t.j. hneď, ako je potreba identifikovaná. Požiadavka musí byť v súlade 

s plánom zamestnancov na príslušný kalendárny rok.   

 Vedúci zamestnanec stanoví kritériá, ktoré musí uchádzač spĺňať ako predpoklad 

k prijatiu do Generali Slovensko, t.j. prediktory k predvídaniu úspešného výkonu práce: 

a)  vstupné kvalifikačné požiadavky na stupeň a odbornosť vzdelania; 

b)  požadovanú úroveň a rozsah vedomostí, zručností, spôsobilostí, skúseností; 

c)  osobnostné predpoklady potrebné a nevyhnutné k úspešnému výkonu na danej    

pracovnej pozícii, ktoré nebývajú spravidla predmetom odborného vzdelávania 

a prípravy.  

 Výberové konanie vyhlasuje úsek ľudských zdrojov, ktorý dohodne s vedúcim 

zamestnancom spôsob, formu a metódy konkrétneho výberového konania a členov výberovej 

komisie. 

4.1.2. Zdroje uchádzačov 

Pri získavaní zamestnancov organizácia využíva nasledujúce zdroje uchádzačov: 

Interné - adresátom, cieľovou skupinou, sú kandidáti z interných zdrojov, t.j. 

zamestnanci Generali Slovensko, ktorí sa môžu na interné výberové konanie prihlásiť, tzv. 

interní kandidáti; 
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Ďalšia možnosť sú externé zdroje - adresátom, cieľovou skupinou sú externé zdroje, 

t.j. verejnosť mimo Generali Slovensko, uchádzači o prácu v Generali Slovensko, tzv. externí 

uchádzači. Poslednou možnosťou je kombinácia predchádzajúcich zdrojov. 

Interní kandidáti 

 Ak interný zamestnanec GS prejaví záujem o voľné pracovné miesto, môže podať 

žiadosť na úsek ľudských zdrojov. Na jej základe bude zaradený do výberového konania. 

Zamestnanec Generali Slovensko ako interný uchádzač, musí absolvovať rovnaký výberový 

proces, ako ostatní externí uchádzači. V prípade, že je zamestnanec Generali vybraný, 

dohodne budúci nadriadený s doterajším nadriadeným termín prestupu. 

 Ak sa vzájomne nedohodnú, prestup je možné zrealizovať najskôr o 2 mesiace. 

V tomto prípade zamestnanec prechádza na nové pracovné miesto za tých istých mzdových 

podmienok. Mzdu mu je možné upraviť najskôr po troch mesiacoch, na základe hodnotenia 

jeho zapracovania a zvládnutia novej pracovnej pozície (okrem preradenia zamestnanca na 

riadiacu pozíciu). Úsek ľudských zdrojov okamžite po výbere interného kandidáta vyhlasuje 

výberové konanie na jeho pôvodné miesto. 

4.1.3. Metódy získavania 

Počas výberového konania spoločnosť Generali Slovensko využíva rôzne formy 

oslovenia a získavania vhodných kandidátov, buď jednotlivo alebo viaceré súčasne.  

Spoločnosť Generali Slovensko využíva pri získavaní zamestnancov nasledujúce metódy:   

 Inzercia v rôznych médiách  

 Databáza uchádzačov / kandidátov 

 Spolupráca so zamestnancami Generali – referenční kandidáti 

 Využívanie sprostredkovateľov a personálnych agentúr 

 Spolupráca s úradmi práce 

 Prenájom zamestnancov špeciálnymi firmami, t.j. personálny lízing 

 Inzercia v rôznych médiách (internet, noviny, časopisy, rozhlas a pod.). Úsek 

ľudských zdrojov dohodne s príslušným vedúcim zamestnancom obsah inzerátu a na základe 

cieľovej skupiny, ktorá má byť oslovená, určí druh média, v ktorom sa inzerát bude 

publikovať, zabezpečí jeho uverejnenie a jeho optimálne načasovanie. Voľné pracovné miesta 
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sú zverejňované minimálne na intranetových a internetových stránkach Generali Slovensko 

a na www.profesia.sk (v prípade interného výberového konania len na intranete GS). 

 Databáza uchádzačov / kandidátov. Databázu spravuje a odporúča z nej vhodných 

kandidátov špecialistka z úseku ľudských zdrojov organizácie. Ide o evidenciu vytvorenú  z: 

 Uchádzačov, ktorí sami zaslali žiadosť o prijatie, so špecifikáciou oblastí, v ktorých 

by chceli pracovať alebo reagovali na aktuálne voľné pracovné miesto, príp. reagovali na 

v minulosti obsadzované pracovné miesto, neboli vybraní a súhlasili s ich vedením v databáze 

uchádzačov Generali; 

 Referenčných kandidátov, t.j.  vhodných kandidátov na základe referencií a   

odporúčaní bez vyhlásenia výberového konania; 

 Odporučených kandidátov, t.j. potenciálnych vhodných kandidátov na základe 

referencií a odporúčaní zaradených do výberového konania. Odporúčajúci zamestnanec je 

zamestnanec Generali, ktorý odporučí kandidáta do výberového konania. 

 Ďalšou metódou získavania je využívanie sprostredkovateľov a personálnych 

agentúr. Využiť ich je možné pri niektorých, najmä kľúčových, príp. ťažko obsaditeľných 

pracovných pozíciách. O ich využití v konkrétnom výberovom konaní rozhoduje úsek 

ľudských zdrojov v spolupráci s príslušným vedúcim zamestnancom. 

 Spolupráca s úradmi práce. Pri niektorých pozíciách je možno využiť i databázu 

úradu práce. Kontakt a realizáciu zabezpečuje úsek ľudských zdrojov. 

 Prenájom zamestnancov špeciálnymi firmami t.j. personálny lízing. Môže sa využiť 

pri výnimočných situáciách (potreba dočasného zabezpečovania určitej agendy, prechodné 

navýšenie zamestnancov, dočasný lízing do zabezpečenia kmeňového zamestnanca a pod.).  

 Odporučenie kandidátov internými zamestnancami Generali Slovensko. 

Zamestnanci sú upozorňovaní úsekom ľudských zdrojov na voľné pracovné pozície, na ktoré 

môžu odporučiť vhodných kandidátov. Cieľom možnosti odporúčať nového zamestnanca na 

obsadzované pracovné miesto interným zamestnancom je iniciovať spolupatričnosť 

zamestnancov. Takto odporučený kandidát musí prejsť štandardným výberovým procesom. 

 Čo sa týka nákladov na získavanie, spoločnosť túto oblasť sleduje, ale údaje 

o nákladoch odmietla poskytnúť pre účely diplomovej práce. Tieto informácie považuje za 

príliš internú záležitosť. 

 

http://www.profesia.sk/


36 
 

4.2. Výber zamestnancov v Generali Slovensko 

4.2.1. Cieľ výberu   

Cieľom výberu nového zamestnanca je obsadiť voľné pracovné miesto. Posudzuje sa 

miera vhodnosti uchádzača na obsadzované miesto, porovnáva sa povaha pracovného miesta 

so zistenými, resp. deklarovanými charakteristikami uchádzača z hľadiska kvalifikačných, 

odborných a osobnostných  predpokladov s prihliadnutím na kritériá celofiremné, útvarové 

a konkrétneho pracovného miesta.  

O spôsobe výberu nového zamestnanca rozhoduje úsek ľudských zdrojov po dohode 

s príslušným vedúcim zamestnancom. 

Cieľom výberového konania je posúdiť úroveň vhodnosti interných a/alebo externých 

kandidátov v súlade s požiadavkami na dané pracovné miesto, a vybrať naň najvhodnejšieho 

kandidáta. 

4.2.2. Postup pri výbere 

Výber realizuje výberová komisia, ktorá je ustanovená na konkrétne výberové konanie 

a posudzuje vhodnosť uchádzačov, resp. kandidátov na konkrétne obsadzované pracovné 

miesto. Výberová komisia je zložená minimálne z dvoch zamestnancov Generali. Členmi 

výberovej komisie spravidla sú: 

 vedúci zamestnanec organizačného útvaru, v ktorom vznikla potreba na nového 

zamestnanca;  

 zamestnanec úseku ľudských zdrojov a organizácie zodpovedný za výbery 

zamestnancov; 

 príp. ďalší zamestnanec, napr. špecialista v oblasti, pre ktorú sa nový zamestnanec 

vyberá, riaditeľ príslušného úseku, resp. odboru, alebo úseku ľudských zdrojov a pod. 

 V organizácii využívajú dva druhy výberové konania, a to interné výberové konanie 

a externé výberové konanie alebo ich kombináciu. Postup je zobrazený v nasledujúcej 

schéme. 
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Obr. 4. 1 Postup výberu zamestnancov 

 

Zdroj: Interné materiály spoločnosti 

 Ako vyplýva z predchádzajúcej schémy a zo schémy uvedenej v prílohe č. 4 v procese 

výberu najskôr musí dôjsť k identifikácii voľného pracovného miesta a vznesení požiadavky 

na  jeho obsadenie. Túto požiadavku vyplní vedúci zamestnanec daného úseku a doručí ju na 

úsek ľudských zdrojov. 

 Stanoví sa spôsob, forma a metóda výberového konania, teda buď interné alebo 

externé alebo ich kombinácia. Pri samotnom výbere najskôr dochádza k selekcii životopisov 

a telefonickej predselekcii s cieľom posúdiť vhodnosť kandidáta. Ak je kandidát vhodný 

prebieha výberové konanie, ktoré pozostáva väčšinou z 1. a 2. kola, prípadne nejakých testov, 

dotazníkov a pod.  

  V rámci prvého výberového kola sa posudzujú uchádzačove schopnosti, zručnosti, 

predpoklady pre danú pracovnú pozíciu a výkon práce, jedným slovom by sa dalo povedať, že 

sa posudzuje vhodnosť uchádzača. Druhé výberové kolo býva označované aj ako kariérový 

pohovor. V rámci tohto pohovoru sa už preberajú detailnejšie záležitosti a sú poskytované 

presnejšie informácie. Jedná sa o informácie ohľadom platového ohodnotenia, možnostiach 

umiestnenia v spoločnosti, možnostiach kariérneho postupu, podpísanie zmluvy a pod. Tieto 
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záležitosti nie sú preberané v rámci 1.kola, ale až v rámci 2.kola. Ak kandidát nie je vhodný je 

zaradený do databáze uchádzačov a kandidátov. 

 Po posúdení vhodnosti uchádzača na obsadzované pracovné miesto dochádza 

k rozhodnutiu a výberu najlepšieho kandidáta. Ak je kandidát vybraný je oboznámený 

s výsledkom a získava pracovnú ponuku a je mu zabezpečený nástup. Zamietavé odpovede sú 

taktiež oznámené neúspešným kandidátom. 

4.2.3. Metódy výberu 

V procese výberového konania sa využívajú rôzne metódy zisťovania a overovania 

vhodnosti kandidátov. Metódy je možné použiť jednotlivo, ale Generali najčastejšie využíva 

ich kombináciu. Generali Slovensko využíva pri výbere nasledujúce metódy: 

 Posúdenie životopisu, žiadosti a motivačného listu uchádzača 

 Telefonická predselekcia  

 Rozhovor s uchádzačom/kandidátom 

 Odborné a psychologické testy   

 Simulácia konkrétnej situácie (prípadová štúdia, hranie rolí, prezentácia a pod.) 

 Referencie z predchádzajúcich zamestnaní 

 Iné ďalšie vhodné metódy, na základe potreby (napr. Assessment Centrum a pod.) 

 Posúdenie životopisu, žiadosti a motivačného listu uchádzača. Vhodné najmä na 

prvotnú predselekciu, na získanie základných informácií ohľadom kvalifikácie, praxe a 

podobných údajov o uchádzačovi. Túto predselekciu spravidla zabezpečuje úsek ľudských 

zdrojov, ak sa nedohodne s príslušným vedúcim zamestnancom inak. 

 Telefonická predselekcia. Telefonický rozhovor je zameraný na preverenie motivácie 

kandidáta a zhodu jeho získaných vedomostí a skúseností s požadovanými na danú pozíciu. 

(Telefonická predselekcia sa nerealizuje v prípade dodania kandidáta zo zdrojov personálnej 

agentúry).  

 Rozhovor s uchádzačom/kandidátom. Zámerom je získanie ďalších potrebných 

informácií o uchádzačovi/kandidátovi (dôvod záujmu o prácu v Generali, na dané pracovné 

miesto, vzájomné predstavy a očakávania, atď.), i poskytnutie potrebných informácií 

uchádzačovi/kandidátovi o obsadzovanej pozícii a Generali.  
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 Rozhovor realizuje výberová komisia (zamestnanec úseku ľudských zdrojov 

organizácie a zadávateľ požiadavky na výber, príp. jeho zástupca). V niektorých prípadoch 

(napr. viac vhodných uchádzačov na základe žiadostí a životopisov) po dohovore 

s príslušným nadriadeným zamestnancom je možné, aby zodpovedný zamestnanec úseku 

ľudských zdrojov zrealizoval prvý rozhovor sám, pričom najlepších kandidátov odporučí do 

ďalšieho kola.  

 Z typov pohovorov uvedených v teoretickej časti Generali využíva behaviorálny 

pohovor, snažia sa zistiť ako reaguje uchádzač situačne, ako by sa zachoval v nejakej 

konkrétnej situácii. Preto často v rámci pohovoru dochádza aj k simulácii nejakých situácií 

s cieľom získať spontánne reakcie uchádzačov. Pohovor je pološtrukturovaný, časť je 

vopred pripravená, pripravujú sa otázky a časť je ponechaná na voľný priebeh. 

Odborné a psychologické testy a dotazníky (môžu sa použiť jednotlivo i spoločne). 

Odbornými testami (ústnymi alebo písomnými) sa zisťuje odborná úroveň kandidáta. 

Vypracováva, príp. i zadáva, a vyhodnocuje ich zadávateľ výberového konania. 

Psychologickými testami sa zisťujú osobnostné predpoklady kandidáta potrebné k výkonu na 

danej pracovnej pozícii. Navrhuje ich podľa konkrétneho pracovného miesta, zadáva 

a vyhodnocuje úsek ľudských zdrojov.  

Simulácia konkrétnej situácie (prípadová štúdia, hranie rolí, prezentácia a pod.). Od 

kandidáta sa vyžaduje riešenie situácie, ktorá je podobná situácii pri výkone konkrétnej 

pracovnej pozície. Formy a témy navrhuje, realizuje a vyhodnocuje úsek ľudských zdrojov 

v spolupráci s príslušným nadriadeným zamestnancom. 

Assessment centrum. Súbor individuálnych a skupinových modelových situácií, 

psychologických testov a dotazníkov. Úlohy sú navrhnuté na základe žiaduceho profilu 

výkonových, osobnostných, sociálnych a manažérskych kvalít potrebných pre výkon pozície. 

Pri každom kandidátovi sa hodnotia spôsobilosti/kompetencie, ktoré vychádzajú z pracovného 

profilu danej pozície.  

 Referencie z predchádzajúcich zamestnaní. Môžu byť pripojené priamo k žiadosti 

kandidáta alebo v nej môžu byť uvedené zdroje referencií. V prípade, že ich kandidát 

neuviedol, Generali, ako potenciálny zamestnávateľ môže získať informácie, resp. pracovný 

posudok od predchádzajúcich zamestnávateľov len s vedomím a súhlasom kandidáta. 

Uvedené zabezpečuje úsek ľudských zdrojov organizácie. 
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Samozrejme nie každá metóda je využívaná pri každom výberovom procese, záleží na 

danej pracovnej pozícii. Metódy aplikované u každého uchádzača sú: telefonická 

predselekcia, osobnostný dotazník a výberový pohovor. Ďalšie metódy sa líšia podľa pozície. 

Metóda assessment centrum je využívaná napr. v prípade pozícií ako tréner, vedúci 

týmu kontaktného centra, e-count manažér, manažér obchodu. Simulácia konkrétnej 

situácie sa využíva ak ide najmä o obchodnícke a riadiace pozície a ak je potrebné overiť 

nejakú zručnosť. Jedná sa o pozície ako napr. interný auditor, manažér obchodu, vedúci týmu 

kontaktného centra a pod. 

4.3. Role a zodpovednosti v procese získavania a výberu 

 Proces získavania 

 Zodpovedný zamestnanec úseku ľudských zdrojov zabezpečí inzerciu, predselekciu 

životopisov , telefonickú selekciu. Ďalej koordinuje stretnutia kandidátov s členmi výberovej 

komisie a realizuje rozhovory s kandidátmi. Musí taktiež vyhotoviť zápis z výberového 

konania a písomne oznámiť kandidátom výsledok výberového konania. K jeho záverečným 

povinnostiam v rámci procesu získavania patrí získanie a doručenie materiálov kandidáta 

potrebných na prípravu pracovnej zmluvy. Ďalšou dôležitou povinnosťou je informovanie 

vybraného kandidáta o tom, kedy a kam sa má dostaviť v deň nástupu do pracovného pomeru. 

 Zodpovedný vedúci zamestnanec (zadávateľ požiadavky na výberové konanie) 

zabezpečí doručenie vyplnenej požiadavky na úsek ľudských zdrojov organizácie. Osobne sa 

účasní na výberovom konaní, alebo poverí zástupcu. V prípade potreby odborného testu ho 

vytvorí a vyhodnotí. Vyberie najlepšieho kandidáta a informuje ho o ponuke (plat, dátum 

nástupu).  Ďalej vypíše a doručí podpísaný návrh na prijatie. v súvislosti s nástupom zaistí 

podpísanie pracovnej zmluvy zamestnanca v deň nástupu a zoznámenie nového zamestnanca 

s pracovným kolektívom. 

Proces výberu 

Zodpovedný zamestnanec úseku ľudských zdrojov zabezpečí: 

a) predselekciu žiadostí a životopisov na základe splnenia základných požiadaviek na 

dané pracovné miesto (napr. vzdelanie, prax a pod.); 

b) koordináciu stretnutí kandidátov s členmi výberovej komisie, realizáciu rozhovorov 

s kandidátmi, ak sa nedohodne s príslušným vedúcim zamestnancom inak; 
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c) sumarizáciu výsledkov (hodnotiaci hárok) a vyhodnotenie výberového konania 

v spolupráci s členmi výberovej komisie. Vyhodnocovanie prebieha v neprítomnosti 

kandidátov; 

d) vyhotovenie zápisu z výberového konania, ktorý podpíšu všetci členovia výberovej 

komisie; 

e) písomné vyrozumenie kandidátom o výsledku výberového konania do termínu, 

ktorý bol dohodnutý počas výberového konania, najneskôr však do 3 týždňov od 

konania výberového konania (neúspešný kandidát – zamietací list, úspešný kandidát – 

akceptačný list); 

f) zaradenie neúspešných kandidátov (v prípade ich súhlasu) do databázy GS; 

g) doručenie materiálov kandidáta potrebných na prípravu pracovnej zmluvy na odbor 

personalistiky, miezd a provízií; 

h) informovanie vybraného kandidáta o tom, kedy a kam sa má dostaviť v deň nástupu 

do pracovného pomeru. 

Vedúci zamestnanec, zadávateľ požiadavky na výber nového zamestnanca zabezpečí:  

a) vypísanie a doručenie podpísaného návrhu na prijatie na odbor personalistiky, miezd; 

b) najneskôr v deň nástupu zabezpečí podpísanie pracovnej zmluvy zamestnanca na 

odbore personalistiky, miezd; 

c) zoznámenie sa nového zamestnanca s pracovným kolektívom a jeho pracovnou 

náplňou. 

 Konkrétne podmienky uzavretia pracovného pomeru (deň nástupu, mzdové 

podmienky, príp. ďalšie benefity a pod.) komunikuje príslušný vedúci 

zamestnanec vybratému kandidátovi pri osobnom stretnutí, nie po telefóne.  

4.4. Dotazníkové šetrenie v Generali Slovensko 

 V nasledujúcej časti sú zhrnuté výsledky, ktoré boli spracované na základe 

dotazníkového šetrenia realizovaného v spoločnosti Generali Slovensko. 

  Zamestnancom spoločnosti Generali Slovensko bol rozoslaný dotazník na ich firemné 

e-mailové adresy. Spoločnosť ma interných a externých zamestnancov. Interní pracujú priamo 

na centrále spoločnosti v Bratislave na hlavný pracovný pomer. Externí pracujú mimo 

centrály na základe zmluvy o spolupráci s Generali Slovensko.  
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  V prieskume som sa zámerne zamerala na externú sieť s cieľom zistiť objektívnejšie a 

vierohodnejšie výsledky. V prípade externých zamestnancov bolo behom posledného roku 

prijatých 40 zamestnancov v rámci celého Slovenska. Jedná sa o pozície viazaný finančný 

agent- obchodník, manažér obchodnej skupiny, riaditeľ agentúry a školitelia a asistentky.  

Školitelia a asistentky pracujú v rámci externej siete, ale sú internými zamestnancami, teda sú 

na hlavný pracovný pomer u spoločnosti Generali. 

  Dotazník obsahuje 24 otázok (pozri Príloha č.3), skladá sa z uzavretých a otvorených 

otázok, záverečné 3 otázky sa týkajú identifikačných znakov- pohlavie, vzdelanie a vek. 

  Ako už bolo spomenuté dotazník bol určený pre externú sieť a bolo oslovených 40 

respondentov prijatých behom posledného roku. Z oslovených respondentov 5 (12,5%) 

neodpovedalo. Teda celkovo bolo vyplnených 35 dotazníkov. 

Charakteristika respondenta 

Otázka č. 22: Ste 

 Ako vyplýva z nižšie uvedeného grafu tohto prieskumu sa zúčastnilo viac žien, 

konkrétne 22 žien (62,8%) a 13 mužov (37,2%). 

Graf 4. 1 Ste 

 

Otázka č. 23: Veková kategória 

 Čo sa týka vekovej kategórie prevláda najstaršia veková kategória, do ktorej patrí 14 

respondentov (40%). Vo veku 30 až 40 rokov je to 11 zamestnancov (31,4%). No a najmenej 

je zastúpená najmladšia veková kategória, a to 10 respondentov (28,6%) .  
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Graf 4. 2 Veková kategória 

 

Otázka č. 24: Vzdelanie 

  V oblasti vzdelania je najviac zastúpená kategória stredoškolské vzdelanie s maturitou, 

ktoré má 18 respondentov (51,4%). Vysokoškolské I. stupňa má 12 respondentov (34,3%) a 

vysokoškolské II. stupňa má 5 respondentov (14,3%). Vzdelanie bez maturity nie je 

zastúpené, pretože podmienkou pri výbere je vzdelanie aspoň s maturitou. 

Graf 4. 3 Vzdelanie 

 

Úvodné otázky dotazníka boli zamerané na zisťovanie informácií, kde sa dozvedeli o 

pracovne ponuke, čím ich zaujala, či bola dostatočne popísaná a pod. 

Otázka č. 1: Odkiaľ ste sa dozvedeli o o voľnej pracovnej pozícii? 

Keďže žijeme v dobe, v ktorej internet je dennou súčasťou života ľudí a je bežne 

využívaný k viacerým záležitostiam, kam patrí aj vyhľadávanie zamestnania. Túto skutočnosť 

potvrdili aj odpovede respondentov, kde 21 respondentov (60%) uviedlo, že o pozícii sa 

dozvedeli prostredníctvom internetu. Druhou najčastejšou odpoveďou bola možnosť známi, 

priatelia- 9 respondentov (25,7%). Varianta úrad práce 3 respondenti (8,6%) a leták 2 

respondenti (5,7%). 
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Graf 4. 4 Odkiaľ ste sa dozvedeli o o voľnej pracovnej pozícii? 

 

Otázka č. 2: Čím Vás pracovná ponuka zaujala? 

 V prípade tejto otázky najviac respondentov 19 (54,3%) uviedlo, že ponuka ich zaujala 

najmä potrebou zamestnania čo je určite aj dôsledkom hospodárskej krízy. 12 respondentov 

(34,3%) uviedlo možnosť platové podmienky. Najmenej volenými možnosťami boli 

ponúkanou pracovnou pozíciou a atraktivitou samotnej spoločnosti, ktoré označilo u oboch 2 

respondenti (5,7%). 

Graf 4. 5 Čím Vás pracovná ponuka zaujala? 

 

Otázka č. 3: Bola pracovná ponuka dostatočne popísaná? Mali ste všetky potrebné 

informácie? 

  Pri tejto otázke sa väčšina respondentov konkrétne 29 (83%) zhodla, že ponuka bola 

určite dostatočne popísaná. 4 respondenti (11,4%) ju považovali za skôr dostatočne popísanú. 

Len 2 respondenti (5,6%) zvolili možnosť skôr nie a žiaden z respondentov nevybral možnosť 

určite nie. 
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Graf 4. 6 Bola pracovná ponuka dostatočne popísaná? Mali ste všetky potrebné informácie? 

 

Otázka č. 4: V prípade, že Vám nejaké informácie chýbali, aké ďalšie informácie by ste 

ocenili?   

  Táto otázka nadväzovala na predchádzajúcu otázku a taktiež súvisí s popisom 

pracovnej ponuky. Žiadne informácie v popise nechýbali 26 respondentom a 9 respondentov 

(26%) by uvítalo nejaké ďalšie informácie. Respondenti by ocenili informácie týkajúce sa 

detailnejšieho popisu práce, čo by presne robili, ako a pod. Ďalšími často uvádzanými 

odpoveďami boli, že by uvítali informácie o platovom ohodnotení a možnostiach kariérneho 

postupu. 

  Otázka č. 5: V akom termíne po zaslaní životopisu ste boli kontaktovaní spoločnosťou? 

   Ukázalo sa, že najčastejšie sú respondenti kontaktovaní do 5 pracovných dní. Túto 

odpoveď označilo 24 respondentov (69%). 7 respondentov (20%) bolo kontaktovaných do 10 

pracovných dní, 2 (5,5%) do 3 pracovných dní a 2 respondenti (5,5%) uviedli, že boli 

kontaktovaní v dlhšom časovom termíne konkrétne 14 dní. 

Graf 4. 7 V akom termíne po zaslaní životopisu ste boli kontaktovaní spoločnosťou? 
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Otázka č. 6: Považujete telefonické kontaktovanie pred osobným pohovorom za nevyhnutné? 

 V prípade tejto otázky jednoznačne prevažovali pozitívne odpovede. 28 opýtaných 

(80%) uviedlo, že telefonické kontaktovanie pred pohovorom určite považuje za nevyhnutné. 

5 respondentov (14%) odpovedalo skôr áno a len 2 respondenti (6%) uviedli skôr nie. 

Graf 4. 8 Považujete telefonické kontaktovanie pred osobným pohovorom za nevyhnutné? 

 

Otázka č. 7: Aké informácie by ste uvítali v predbežnom telefonickom kontaktovaní? 

 Nie všetci respondenti na túto otázku odpovedali. 24 respondentov (69%) svoju 

odpoveď uviedlo a 11 respondentov (31%) sa nevyjadrilo. Najčastejšie informácie, ktoré by 

respondenti pri predbežnom telefonickom kontaktovaní uvítali sú: čas a miesto pohovoru, 

priebeh pohovoru, ako sa majú na pohovor pripraviť, čo si majú priniesť, čo bude od nich 

požadované a pod. 

Otázka č. 8: Po dohodnutí termínu schôdzky, bol tento termín dodržaný? 

  Termín schôdzky bol presne dodržaný v 27 prípadoch (77%). V 4 prípadoch (11,5%) 

bol oneskorený max. o 10 minút a v 4 prípadoch (11,5%) bol oneskorený viac ako o 10 minút. 

Takže je vidieť, že spoločnosť dbá na dodržiavanie termínov a dohodnutých schôdzok. 

Graf 4. 9 Po dohodnutí termínu schôdzky, bol tento termín dodržaný? 
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Otázka č. 9: Boli ste v úvode zoznámený s priebehom pohovoru? 

 Táto otázka priniesla takmer jednoznačnú odpoveď. 33 respondentov (95%) bolo 

oboznámených s celkovým priebehom pohovoru a len 2 respondenti (5%) uviedli, že  s ním 

neboli zoznámení. 

Graf 4. 10 Boli ste v úvode zoznámený s priebehom pohovoru? 

 

Otázka č. 10: Boli Vám predstavený členovia výberovej komisie? 

  Aj v prípade tejto otázky respondenti odpovedali takmer jednoznačne. 34 

respondentom (97%) boli predstavení členovia výberovej komisie a len 1 respondent (3%) 

uviedol v tomto prípade negatívnu odpoveď. 

Graf 4. 11 Boli Vám predstavený členovia výberovej komisie? 

 

Otázka č. 11: Ako na Vás pôsobila celková atmosféra, v ktorej rozhovor prebiehal? 

  Spoločnosti sa snažia väčšinou pripraviť pohovor tak a v takom prostredí, aby pôsobil 

na uchádzača čo najmenej rušivo. Túto skutočnosť potvrdili odpovede aj u tejto otázky. 26 

respondentom (74,3%) pripadala atmosféra, v ktorej rozhovor prebiehal vyhovujúca. 5 

respondentov (14,3%) vnímalo atmosféru ako príjemnú. Za stresujúcu atmosféru ju 

považovali len 4  respondenti (11,4%). 
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Graf 4. 12 Ako na Vás pôsobila celková atmosféra, v ktorej rozhovor prebiehal? 

 

Otázka č. 12: Boli Vám poskytnuté v rámci rozhovoru všetky potrebné informácie 

o ponúkanej pracovnej pozícii? 

  Z hľadiska informovanosti v rámci pohovoru prevládali u respondentov pozitívne 

odpovede. 18 z nich (51,4%) určite získala všetky potrebné informácie, 8 respondentov (23%) 

uviedlo, že skôr áno, 6 respondentov (17,1%) skôr nie a 3 respondenti (8,5%) určite nie. Títo 

respondenti postrádali informácie o lokalite, ohľadom času- koľko by ho v práci trávili a 

informácie ohľadom podpory na ich novej pracovnej pozícii, teda či tam bude niekto, kto im 

bude pomáhať, na koho sa môžu obrátiť a pod. 

Graf 4. 13 Boli Vám poskytnuté v rámci rozhovoru všetky potrebné informácie o ponúkanej  

pracovnej pozícii? 

 

Otázka č. 13: Boli Vám položené nejaké diskriminačné otázky? 

To, že má organizácia etický kódex a že je dodržiavaný potvrdili odpovede na túto 

otázku. Všetci respondenti zhodne uviedli, že im neboli položené žiadne diskriminačné 

otázky. Etický kódex spoločnosti totiž obsahuje túto zásadu, aby pri pohovoroch nebol nikto 

nejakým spôsobom diskriminovaný. 
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Otázka č. 14: Mali ste priestor na položenie vlastných otázok? 

 V rámci pohovoru je určite dôležité dať respondentom priestor na ich otázky 

a pripomienky, aby si ujasnili všetky informácie a prípadne nejaké doplnili. Spoločnosť 

Generali si je tohto faktu vedomá čo potvrdili aj výsledky prieskumu, kde prevažovali 

pozitívne odpovede. 4 respondenti (11,4%) uviedli, že určite mali priestor na položenie 

otázok, najviac respondentov konkrétne 29 (83%) sa priklonilo k odpovedi skôr áno a len 2 

respondenti (5,6%) k odpovedi skôr nie. 

Graf 4. 14 Mali ste priestor na položenie vlastných otázok? 

 

Otázka č. 15: Ako by ste hodnotili Vašu celkovú spokojnosť s priebehom výberového  

pohovoru? 

            Čo sa týka celkovej spokojnosti s výberovým pohovorom, odpovede možno považovať 

za priaznivé. Najčastejšie sa vyskytovala odpoveď, že respondenti boli spokojní- 19 

respondentov (54,3%), 7 respondentov (20%) bolo skôr spokojných, 4 respondenti (11,4%) 

boli dokonca veľmi spokojní. Objavili sa aj negatívne odpovede, 3 respondenti (8,6%) boli 

skôr nespokojní a 2 (5,7%) boli nespokojní s výberovým pohovorom. 

Graf 4. 15 Ako by ste hodnotili Vašu celkovú spokojnosť s priebehom výberového  

pohovoru? 
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 Otázka č. 16: Čo by ste na pracovnom pohovore zmenili? 

   Pri tejto otázke väčšina opýtaných uviedla, že by nič nemenila, konkrétne to bolo 30 

respondentov (86%) a 5 respondentov (14%) by navrhlo nejaké zmeny. Navrhované zmeny sa 

týkali: viac priestoru na otázky, bližšie zoznámenie sa s novým prostredím. Taktiež čo 

niektorých respondentom vadilo bola lokalita, kde pohovor prebiehal. Keďže sa napr. nekonal 

v mieste ich bydliska, museli cestovať. 

 Otázka č. 17: Boli ste na konci pohovoru informovaní o ďalšom priebehu? 

 Už pri viacerých otázkach bolo potvrdené, že z hľadiska informovanosti respondenti 

nepociťovali veľké medzery. Táto ďalšia otázka túto skutočnosť len potvrdila. 34 

respondentov (97%) odpovedalo, že boli o priebehu informovaní a 1 respondent (3%) 

odpovedal negatívne na túto otázku. 

Graf 4. 16 Boli ste na konci pohovoru informovaní o ďalšom priebehu? 

 

Otázka č. 18: Po akom čase ste sa dozvedeli výsledok pohovoru? 

 Čo sa týka oznámenia výsledku pohovoru respondenti najčastejšie uvádzali, že sa ho 

dozvedeli behom týždňa teda do 5 pracovných dní- 26 respondentov (74,3%). Ihneď po 

skončení sa ju dozvedelo 7 respondentov (20%) a v dlhšom časovom termíne, konkrétne do 

14 dní sa výsledok dozvedeli 2 respondenti (5,7%). 

Graf 4. 17 Po akom čase ste sa dozvedeli výsledok pohovoru? 
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Otázka č. 19: Aké boli Vaše celkové pocity z výberového pohovoru? Čo sa Vám páčilo? 

 Čo sa týka celkových pocitov z pohovoru 5 respondentov (14,3%) sa k tejto otázke 

nevyjadrilo. Zvyšní respondenti uvádzali nasledujúce odpovede: „ pohovor pôsobil vysoko 

profesionálne, všetko bolo dobre zorganizované, účastníci pohovoru zo spoločnosti Generali 

hneď vedeli reagovať a boli na pohovor pripravení, už vo dverách vedeli kto vchádza a mali 

naštudované informácie zo životopisu a pod., poskytovali pravdivé a priame odpovede, nič 

nezahmlievali, bola tam príjemná atmosféra, tak by mal pohovor vypadať v každej 

spoločnosti “. 

Otázka č. 20: Čo by ste navrhovali v rámci pohovoru zmeniť, vylepšiť? 

 V prípade návrhov a typov na zlepšenie sa veľa respondentov nevyjadrilo. Na túto 

otázku odpovedalo len 9 respondentov (25,7%). Zvyšných 26 respondentov (74,3%) uviedlo, 

že by na pohovore nemenilo nič. Najčastejšie respondenti uvádzali, že by uvítali detailnejší 

popis pozície a pracovnej náplne, možnosti kariérneho postupu a platové ohodnotenie. Tieto 

odpovede respondenti zrejme uvádzali v zmysle 1.výberového kola, kde sú poskytované 

všeobecnejšie informácie. Informácie ohľadom detailnejšieho popisu práce, platových 

podmienkach, možnostiach kariérneho rastu sú poskytované v prípade 2. výberového kola. 

Otázka č. 21: Ako na Vás zapôsobila organizácia prostredníctvom Vášho výberového 

pohovoru? 

            Čo sa týka poslednej otázky dalo by sa povedať, že organizácia prostredníctvom 

výberového procesu a profesionálneho prístupu zapôsobila na respondentov pozitívne. 

Najviac respondentov 20 (57%) uviedlo, že organizácia na nich zapôsobila skôr pozitívne, na 

10 respondentov (28,6%) pozitívne. Avšak v niektorých zanechala aj negatívne pocity. Na 3 

respondentov (8,6%) zapôsobila skôr negatívne a na 2 respondentov (5,8%) negatívne. 

Graf 4. 18 Ako na Vás zapôsobila organizácia prostredníctvom Vášho výberového pohovoru? 
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Zhodnotenie výsledkov dotazníkového šetrenia 

 Z výsledkov dotazníkového šetrenia vyplýva, že proces získavania a výberu v Generali 

je zamestnancami vnímaní pozitívne. Najviac ľudí sa o pracovenj ponuke dozvedelo 

z internetu. Táto odpoveď nebola prekvapením, kedže dnes je internet často využívaný. Určite 

veľkým pozitívom je, že ponuku vnímali ako dostatočne popísanú a mohli si tak vytvoriť 

predstavu o pracovnej náplni. 

 Viac ako polovicu opýtaných zaujala ponuka potrebou zamestnania. Tento fakt je 

určite dôsledkom krízy a nie veľmi priaznivou situáciou na trhu práce. Ďalší dôležitý faktor 

bol uvádzaný platové ohodnotenie.  

 Uchádzači boli spoločnosťou väčšinou kontaktovaní do týždňa, avšak boli aj prípady 

kedy šlo o dlhší časový termín. Ďalším plusom je určite aj telefonická predselekcia. Je určtie 

vhodné overiť si pred pozvaním na výberový pohovor relevantný záujem u uchádzača. Aj 

zamestnancami bol tento krok vnímaní ako potrebný. 

 Serióznosť a profesionálnosť organizácie určite potvrdili odpovede na otázky ohľadom 

dodržania termínu,zoznámenia s priebehom pohovoru a s členmi komisie. V prípade týchto 

otázok sa objavovali väčšinou pozitívne odpovede. To svedčí o profesionálnom prístupe 

spoločnosti v rámci procesu získavania a výberu. 

 Taktiež ako pozitívne sa prejavila informovanosť. Zamestnanci mali dostatok 

informácií v rámci pracovného pohovoru, priestor na položenie vlastných otázok a taktiež boli 

oboznámení s ďalším priebehom a vedeli čo bude nasledovať. 

 Celkovo u respondentov prevládali pocity spokojnosti a aj organizácia na nic 

prostredníctvom procesu výberu zapôsobila pozitívne. 
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5. Návrhy a odporúčania 

Na základe všetkých zistených informácii získaných z popisu procesu získavania a 

výberu v spoločnosti a z výsledok dotazníkového šetrenia bolo zistené, že tento proces je v 

organizácii na veľmi dobrej úrovni. Celkovo prevláda u zamestnancov s týmto procesom 

spokojnosť a pozitívne dojmy. Táto časť obsahuje návrhy zmien k zlepšeniu procesu 

získavania a výberu. 

 Spolupráca so školskými inštitúciami 

Čo sa týka procesu získavania a konkrétne metód získavania organizácia nevyužíva 

spoluprácu ani so strednými, ani s vysokými školami. Tento fakt je pre organizáciu mínus, 

pretože spoluprácou so školami môže včas podchytiť potenciálnych zamestnancov. Takže 

mojim prvým návrhom je zaviesť spoluprácu so školskými inštitúciami. Mohli by byť 

zavedené prezentácie spoločnosti na školách s ponukou nejakých pracovných miest pre 

študentov, a teda možnosťou absolvovať prax u spoločnosti. Takto by sa študenti už počas 

štúdia mohli detailnejšie zoznámiť s organizáciou a po ukončení školy v nej pracovať. Pre 

organizáciu bude určite jednoduchšie zamestnať človeka, ktorý je už s ňou zoznámený a už 

vie, ako to tam chodí. 

Malo by sa jednať o školské inštitúcie s ekonomickým zameraním, so zameraním na 

financie, poisťovníctvo a pod. Čo sa týka vysokých škôl spolupráca by mohla byť nadviazaná 

s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde má Generali aj svoju centrálu. Táto univerzita 

má na svojej národnohospodárskej fakulte dokonca katedru poisťovníctva. Takže táto 

možnosť spolupráce by bola určite vhodná. Ako ďalšie príklady vysokých škôl 

s ekonomickým zameraním a s katedrami financií, bankovníctva, investovania a pod. možno 

uviesť: Technickú univerzitu v Košiciach alebo napr. Univerzitu Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. 

 Inzercia na stránkach spoločnosti 

 Ako vyplynulo z výsledkov dotazníkového šetrenia najviac uchádzačov sa o pracovnej 

ponuke dozvedelo prostredníctvom internetu. Preto by som  odporučila zamerať sa na 

vylepšenie uverejňovania ponúk touto metódu. Konkrétne by som navrhla, aby na stránkach 

spoločnosti, kde sú uverejnené voľné pracovné pozície boli uvedené aj pozície a možnosť 

praxe pre študentov. Týmto spôsobom môže nadviazať na spoluprácu so študentmi a „ 

vychovať“ si tak možných budúcich zamestnancov.  
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 Telefonická predselekcia 

Čo sa týka procesu výberu a jeho jednotlivých fázi v rámci telefonickej predselekcie 

by bolo vhodné uviesť, v akom čase spoločnosť kontaktuje uchádzačov. Niekto napr. má 

nejaké povinnosti a v určitom čase nie je zastihnuteľný. Preto by som v závere inzerátu na 

voľnú pracovnú pozíciu uviedla dodatok, že v prípade záujmu zo strany spoločnosti bude 

uchádzač do týždňa kontaktovaní spoločnosťou v tom a tom čase. Tým sa môže predísť 

nedorozumeniam a každý uchádzač bude informovaný o telefonickom kontaktovaní 

spoločnosťou. 

 Podpora nového zamestnanca 

Ako už bolo spomínané v praktickej časti mojej práce u zamestnancov z externej siete, 

ktorí pracujú na základe zmluvy o spolupráci a vystupujú ako samostatné podnikateľské 

subjekty je potrebné vybaviť radu záležitostí. Zamestnanec musí pobehať finančný úrad, 

sociálnu, zdravotnú poisťovňu, vybaviť identifikačné číslo, daňové číslo. Pre človeka, ktorý 

sa v tejto oblasti nepohybuje to môže byť náročné. Zamestnanci by určite uvítali nápomoc a 

podporu zo strany spoločnosti. Preto by som navrhovala, aby novo prijatým zamestnancom 

bol pridelený stávajúci zamestnanec spoločnosti, ktorý by ich v rámci nejakej prezentácie 

oboznámil s jednotlivými krokmi. Zamestnancom by to určite ušetrilo veľa času a námahy a 

určite by to ocenili. 

 Vyhodnocovanie úspešnosti získavania a výberu 

 Ako už bolo spomenuté v praktickej časti organizácia sleduje náklady vynaložené na 

získavanie zamestnancov. Avšak náklady nie sú jediné hľadisko, ktoré by malo byť brané 

v úvahu. Je dôležité celý proces vyhodnocovať a porovnávať nielen náklady, ale aj celkové 

úsilie vynaložené v súvislosti s prijatím daného zamestnanca a prínos zamestnanca pre 

organizáciu. Je potrebné sledovať či zamestnanec zapadol do celkového prostredia 

organizácie, či plní pracovné úlohy tak ako by mal, overiť si či v praxi naozaj disponuje 

zručnosťami a znalosťami, ktorými sa prezentoval. Organizácia by mala vyhodnotiť či 

skutočne vybrala tu správnu osobu a touto cestou má možnosť overiť si, či je systém 

získavania a výberu nastavený správne. Overí si, či má nastavené správne kritéria, správne 

metódy výberu a pod.  
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 Formulár na vyhodnocovanie 

Vhodným nástrojom na zaistenie zrovnateľnosti výsledkov v rámci výberového 

pohovoru by bolo zavedenie vyhodnocovacieho formuláru. Tento vyhodnocovací formulár by 

mal každý člen výberovej komisie. Jeho účelom by bolo, aby bol každý kandidát 

posudzovaný na základe rovnakých kritérií. Takto by bola zaistená zrovnateľnosť. Kandidát 

by bol hodnotený v nasledujúcich kritériách: prvý dojem (ako zapôsobil, či vyrovnane, 

stresovo...), intelektové predpoklady (logika, uvažovanie...), odborné predpoklady 

(vzdelanie...), jazykové znalosti, predchádzajúce pracovné skúsenosti, predpoklady pre 

tímovú prácu (či je extrovert, introvert, či dokáže komunikovať a spolupracovať s ľuďmi...). 

Kritéria by mohla spoločnosť obmeňovať, doplňovať a špecifikovať podľa potrieb konkrétnej 

pracovnej pozície. U každého z týchto kritérií by bola hodnotiaca škála od 1 po 5. Hodnotenie 

1 by znamenalo, že kandidát je neuspokojivý; 2-má nejaké nedostatky, vyžaduje zlepšenie; 3-

uspokojivý, priemerný; 4-nadpriemerný; 5-vynikajúci. V závere hodnotiaceho formuláru by 

bolo celkové hodnotenie, taktiež v škále od 1 po 5.  Poslednou časťou formuláru by bolo 

odporučenie člena výberovej komisie, či kandidáta prijať, posunúť do ďalšieho kola alebo 

odmietnuť. Konkrétny vzor hodnotiaceho formuláru je uvedený v prílohe č.5. 
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6. Záver 

Ľudské zdroje sú kľúčovým faktorom úspechu každej organizácie. Z toho dôvodu 

procesy získavania a výberu patria k najdôležitejším personálnym činnostiam každej 

organizácie. To akých zamestnancov organizácia vyberie a stanú sa jej súčasťou ovplyvní jej 

ďalší celkový vývoj. Preto je dôležité venovať týmto procesom veľkú pozornosť, aby boli 

správne nastavené a umožnili organizácii získať vhodného človeka pre danú pozíciu a pre 

celkové potreby organizácie. 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo analyzovať proces získavania a výberu 

zamestnancov vo vybranej organizácii a spracovať návrhy a odporučenia zamerané na 

zlepšenie tohto procesu. 

V teoretickej časti boli na základe odbornej literatúry popísané hlavné časti a procesy 

získavania a výberu zamestnancov. Jedná sa o cieľ týchto procesov, ďalej o ich zdroje, 

zásady, fáze, metódy, jednotlivé kroky a pod. Na základe interných materiálov spoločnosti a 

informácii poskytnutých špecialistkou na ľudské zdroje spoločnosti bola prevedená analýza 

stávajúceho systému získavania a výberu zamestnancov. Ďalším krokom bolo zostavenie 

dotazníka, s cieľom zistiť vnímanie celkového výberového procesu uchádzačmi. Dotazník bol 

rozoslaný 40 zamestnancom externej siete. Celkovo sa dotazníkového šetrenia zúčastnilo 35 

respondentov. 

 Výsledky realizovaného prieskumu ukázali, že systém získavania a výberu 

v spoločnosti je na veľmi dobrej úrovni. Celkovo v uchádzačoch zanechal pozitívne dojmy 

a pocity a obraz vysoko profesionálnej spoločnosti 

 Záver mojej diplomovej práce je venovaný návrhom a odporučeniam s cieľom 

vylepšiť proces získavania a výberu v spoločnosti Generali Slovensko. Ide o návrhy týkajúce 

sa nových metód získavania, konkrétne spolupráca so školskými inštitúciami. Ďalej 

vylepšenie inzercie na webových stránkach spoločnosti, podpora nového zamestnanca 

,vyhodnocovanie získavania a výberu a zavedenie hodnotiaceho formulára pre kandidátov. Je 

len na uvážení spoločnosti, či niektorý z návrhov využije. 
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 Príloha č. 3 

Dotazník 

Milý respondent, 

chcela by som Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, prostredníctvom ktorého mi pomôžete 

realizovať výskum vo Vašej spoločnosti a získať potrebné informácie pre moju diplomovú 

prácu. Cieľom tohto prieskumu je zistiť spokojnosť so získavaním a výberovým procesom 

zamestnancov v spoločnosti Generali Slovensko. Dotazník je zložený z uzavretých 

a otvorených otázok. V prípade uzavretých otázok Vaše odpovede zvýraznite tučným alebo 

farebným písmom a pri otvorených prosím odpoveď doplňte. Dotazník je anonymný a Vaše 

odpovede budú použité len pre moju prácu. 

Vopred Vám ďakujem za vyplnenie dotazníka a za Vaše názory. 

                                                                                                         Lucia Lajčáková 

1. Odkiaľ sa dozvedeli o o voľnej pracovnej pozícii? 

       a) internet                                                     d) úrad práce  

       b) tlač, média                                                e) známi, priatelia  

       c)  leták                                                         f) inak, ako................................................. 

2. Čím Vás pracovná ponuka zaujala? (môžete označiť viac odpovedí) 

    a) ponúkanou pracovnou pozíciou               d) lokalitou  

    b)  platovými podmienkami                         e) potrebou zamestnania  

    c) atraktivitou samotnej spoločnosti            f) niečím iným, čím..... 

3. Bola pracovná ponuka dostatočne popísaná? Mali ste všetky potrebné informácie? 

     a) určite áno                                                 c) skôr nie   

     b) skôr áno                                                   d) určite nie    

4. V prípade, že Vám nejaké informácie chýbali, aké ďalšie informácie by ste ocenili?  

(doplňte) . 

  .......................................................................................................................................... 

5. V akom termíne po zaslaní životopisu ste boli kontaktovaní spoločnosťou?  

     a) do 3 pracovných dní                                c) do 10 pracovných dní   

     b) do 5 pracovných dní                                d) dlhší časový termín, koľko 

dní............................................ 



 

6. Považujete telefonické kontaktovanie pred osobným pohovorom za nevyhnutné? 

     a) určite áno                                                 c) skôr nie   

     b) skôr áno                                                   d) určite nie   

7. Aké informácie by ste uvítali v predbežnom telefonickom kontaktovaní? 

............................................................................................................................................ 

8. Po dohodnutí termínu schôdzky, bol tento termín dodržaný? 

     a) áno                                                           c) oneskorený viac ako o 10 minút  

     b) oneskorený max. o 10 minút  

9. Boli ste v úvode zoznámený s priebehom pohovoru? 

     a) áno                                                           b) nie   

10. Boli Vám predstavený členovia výberovej komisie? 

     a) áno                                                           b) nie  

11. Ako na Vás pôsobila celková atmosféra, v ktorej rozhovor prebiehal? 

     a) vyhovujúco                                              c) stresujúco 

     b)  príjemne                                                 d) nevyhovujúco, čo Vám prekážalo? 

                                                                                   .........................................................                        

12. Boli Vám poskytnuté v rámci rozhovoru všetky potrebné informácie o ponúkanej 

pracovnej pozícii? 

     a) určite áno                                                 c) skôr nie   

     b) skôr áno                                                   d) určite nie, aké informácie Vám 

                                                                               chýbali? ...............................................  

13. Boli Vám položené nejaké diskriminačné otázky? 

      a) áno, aké..................................                 b) nie  

14. Mali ste priestor na položenie vlastných otázok? 

      a) určite áno                                                c) skôr nie   

b) skôr áno                                                  d) určite nie  

15. Ako by ste hodnotili Vašu celkovú spokojnosť s priebehom výberového  pohovoru? 

 a) veľmi spokojný/á                                  d) skôr nespokojný/á   

 b) spokojný/á                                            e) nespokojný/á    

 c) skôr spokojný/á                                     f) veľmi nespokojný/á 

 

 



 

16. Čo by ste na pracovnom pohovore zmenili? (doplňte) 

............................................................................................................................................ 

17. Boli ste na konci pohovoru informovaní o ďalšom priebehu? 

       a) áno                                                         b) nie   

18. Po akom čase ste sa dozvedeli výsledok pohovoru? 

       a) ihneď po skončení                                 c) do 10 pracovných dní 

       b) do 5 pracovných dní                             d) dlhší časový termín, 

                                                                                       koľko dní.. 

19. Aké boli Vaše celkové pocity z výberového pohovoru? Čo sa Vám páčilo? (doplňte) 

      ...................................................................................................................................... 

      ...................................................................................................................................... 

20. Čo by ste navrhovali v rámci pohovoru zmeniť, vylepšiť? (doplňte) 

      ..................................................................................................................................... 

      ..................................................................................................................................... 

21. Ako na Vás zapôsobila organizácia prostredníctvom Vášho výberového pohovoru? 

        a) pozitívne                                               c) skôr negatívne  

        b) skôr pozitívne                                       d) negatívne  

22. Ste: 

        a) muž                                                       b) žena   

23. Veková kategória: 

        a) do 30 rokov                                          c) 41 a viac rokov   

        b) 30 až 40 rokov   

24. Vzdelanie: 

        a) Stredoškolské bez maturity                  c) Vysokoškolské I. stupňa   

        b) Stredoškolské s maturitou                    d) Vysokoškolské II. stupňa   

                                                                                 

 



 

Príloha č. 4 

Proces výberu nového zamestnanca 

    Výber nového zamestnanca

PoznámkyUchádzač/KandidátVedúci zamestnanecULZO

nie

Nie

nie

áno

áno

áno

nie

Je ref. kandidát 

vhodný?

Realizácia VK – 1. – 2. kolo, do 

2 – 3 týždňov od zadania 

požiadavky

Rozhovor s ref. kandidátom

Stanovenie spôsobu, 

formy a metód 

výberového konania

Návrh pracovnej ponuky 

vybranému kandidátovi 

odkomunikuje priamy 

nadriadený

Požiadavka na vyhlásenie 

výberového konania

Inzercia Zamestnanec ULZO sa 

dohodne so zadávateľom na 

forme výberu (individuálny/

skupinový pohovor, typy testov)

Zamietavá odpoveď

Nadriadený zamestnanec zašle 

10 dní pred nástupom návrh na 

prijatie nového zamestnanca na 

OPAM

Zaslanie životopisu

Identifikácia voľného 

pracovného miesta

Zamietavé odpovede 

neúspešným kandidátom 

Identifikovanie voľného prac. 

miesta – výmena, náhrada, 

novovytvorené PPV

Je kandidát vybraný

Ak je ref. kandidát, je priamo 

pozvaný na stretnutie  (ULZO 

+ priamy nadriadený)

zápis z výberového 

konania

Výberové konanie 1. kolo prípadne 2. kolo, psychologické testy a dotazníky

Pracovná ponuka

ULZO zabezpečí predselekciu 

CV na základe zadaných kritérií. 

Zdroj: inzercia, referencie, 

kandidáti z databázy 

uchádzačov

NÁSTUP

Je kandidát 

vhodný?

Referenčný kandidát

Požiadavka na VK – písomná 

žiadosť zaslaná v dostatočnom 

časovom predstihu na ULZO

Zamestnanec ULZO vyhlási 

výberové konanie (interné/

externé) podľa požiadavky.

Selekcia životopisov + 

telefonická 

predselekcia

Databáza 

uchádzačov a 

kandidátov

 



 

Príloha č. 5  

Hodnotiaci formulár kandidáta 

 

Meno kandidáta: 

Pracovná pozícia: 

Dátum: 

 

Hodnotiace kritéria (škála 1 – 5):  

Prvý dojem:                     

                                        1            2            3            4             5 

Intelektové 

predpoklady:                    

                                        1            2             3           4            5 

 

Odborné  

predpoklady: 

                                        1             2            3            4            5 

 

Jazykové 

 znalosti: 

                                        1             2            3            4            5 

 

Pracovné  

skúsenosti:  

                                        1             2            3            4            5                      

 

Predpoklady pre 

tímovú prácu: 

                                        1             2            3            4            5 

 

Celkové  

hodnotenie:               

                                        1             2            3            4            5 

 

 

Odporučenie člena výberovej komisie: 

 

 

    prijať                          postúpiť do ďalšieho kola                          odmietnuť     


