
NEHĽADAJTE 
„SUPERZAMESTNANCOV“

Požiadavky na nových uchádzačov
mnohokrát obsahujú veľmi veľký zoz -
nam skúseností, osobnostných vlast-
ností, požiadaviek na tímovú spolu -
prácu, špeciálnych schopností, zruč -
ností a pod. Uvedomte si, že stano -
venie príliš vysokých a nerealis tic -
kých požiadaviek na vyhľadávané
osoby vedie vo väčšine prípadov 
k tomu, že sa miesto nepodarí ob -
sa diť. Pri špecifikácii pracovného
mies ta nestanovujte požiadavky, kto -
ré prakticky nikto nedokáže úplne
splniť.

NEHĽADAJTE PRESNÉ KÓPIE
Mnohí manažéri sa domnievajú,

že pri obsadzovaní uvoľneného
pracovného miesta musia hľadať
nového zamestnanca, ktorý vykoná -
val totožnú prácu v rovnakom od -
vetví a pokiaľ je to možné aj v po -
dobnom podniku. Takýto prístup
čas to bráni inováciám, novým myš -
lienkam a potenciálnym zmenám.
Minulé skúsenosti by mohli byť prí -
nosom len vtedy, keby sa podnikové
podmienky nemenili. Avšak práve

zmeny sú hnacím motorom budúcej
prosperity každej firmy. Neváhajme
prijať na pracovné miesto osoby, kto -
ré majú základné praktické skúse -
nosti a vedomosti s danou oblasťou
práce a k tomu môžu do vašej fir -
my priniesť ešte niečo nové. 

NEVYUŽÍVAJTE STÁLE 
ROVNAKÝ ZDROJ

Nech už na vyhľadávanie a získa-
vanie nových zamestnancov využí-
vate akýkoľvek spôsob (inzerciu v no -
vi nách, internet, personálnu agentú -
ru), svoju šancu na nájdenie vhod-
ných kandidátov zvýšite, ak na vy -
hľa dávanie nových osôb budete vy -
užívať aj iné zdroje (napr. spolu prá -
cu so školami, návštevy trhov práce
a pod.) alebo svoje zdroje z času na
čas zmeníte.

KANDIDÁTOV INFORMUJTE
OTVORENE

Pri snahe získať čo najlepších kan -
didátov na voľnú pozíciu sa nesnaž te
sľubovať podmienky, náplň miesta,
perspektívu rastu či výšku odmeny,
ktoré nezodpovedajú skutočnosti.
Táto snaha je krátkozraká. Skôr či

neskôr sa vám vypomstí a sklamaný
zamestnanec pri prvej šanci odíde
k inému zamestnávateľovi a buďte
si istí, že negatívne informácie o vás
bude šíriť vo svojom okolí.

NEZVERUJTE VÝBER LAIKOM
Realizácia personálnych aktivít je

veľmi citlivou záležitosťou a ich
usku točňovanie vyžaduje nielen
odborné vedomosti, ale aj skúse -
nosti a osobnostné predpoklady. Veľ -
mi často sa stáva, že niektorí vedúci
zamestnanci, podceňujúc túto oblasť,
sa cítia byť „odborne fundovaní“, hoci
okrem vlastnej neomylnosti nedis po -
nu jú žiadnymi psychologickými da -
nosťami. V takýchto prípadoch radšej
požiadajte externé personálne agen-
túry, ktoré vám na profesionálnej
úrovni vykonajú všetky poža do va né
služby. Výber zamestnancov je dô -
ležitý personálny proces, pretože
svojou kvalitou vytvára predpoklady
pre efektívnosť a úspešnosť výbe -
ro vého procesu. Pritom sama aktivi-
ta získavania nových zamestnancov
– adekvátne zverejňovaná vo vy bra -
ných médiách – poukazuje na sku-
točnosť, že vaša organizácia zastáva

na trhu práce pevné miesto. Vy hľa -
dá vanie a získavanie ľudí je v ur či -
tom slova zmysle testom cennosti
organizácie a jej prosperity. 

ŠPECIFIKÁ PRI VÝBERE
ZAMESTNANCOV

V súvislosti s výraznými zmenami
na trhu práce dochádza k niektorým
špecifikám, ktoré negatívne ovplyv -
ňujú výsledný efekt snáh zamestná-
vateľov pri vyhľadávaní kandidátov.

TZV. HYPERMOTIVOVANÍ 
KANDIDÁTI

Teda osoby, ktoré sú finančne za -
bezpečené a momentálne voľné.
Snažia sa získať čo najvhodnejšie
pra covné miesto. Vyhľadávajú lukra -
tív ne pracovné miesta a reagujú na
akékoľvek výhodné ponuky. Majú
presne naštudované, ako sa prezen-
tovať, vedia perfektne predstaviť seba,
svoje schopnosti a doterajšie pracovné
výsledky. Len skúsený odborník
odhalí, že títo uchádzači nie sú pri -
rodzení, a je schopný nabúrať ich
naučené správanie.

NEETICKÉ SPRÁVANIE
UCHÁDZAČOV

Opačným prípadom, s ktorým sa
v poslednom čase dosť často stretá-
vame, je neetické správanie zo stra -
ny uchádzačov. Takíto kandidáti po
úspešnom výberovom konaní ponu -
ku na poslednú chvíľu odmietajú.
Napriek tomu, že sa zúčastnia na ce -
lom náročnom procese výberu a ab -
sol vu jú nástupné personálne procesy,
pred podpisom pracovnej zmlu vy od
nej odstupujú.

VIACERO VÝBEROVÝCH
KONANÍ

Iným typom uchádzačov sú ľudia,
ktorí súbežne absolvujú výberové ko-
nanie u viacerých zamestnáva te ľov
a po nástupe k jednému zamestná-
vateľovi – keď im druhý prisľúbi 
o niečo vyšší plat – odchádzajú v skú-
šobnej dobe k druhému zamestná-
vateľovi.

ZAHRANIČNÉ FIRMY
Určitú zvláštnosť predstavuje sku-

točnosť, že zahraničné podniky, kto ré
ešte nedávno predstavovali významné
lákadlo pre uchádzačov o prácu, strá-
cajú svoje trhové výhody. Ľudia si
totiž začali uvedomovať, že vidina
vyššieho zárobku je v mnohých prí -
padoch nevyvážená vzhľadom k pra  -
covným nárokom a pracovnej dis-
ciplíne, ktoré tieto firmy vyžadu-
jú.

ľudské zdroje
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Vyberajte zamestnancov
profesionálne
Každá organizácia neustále potrebuje vyhľadávať a zamestnávať nových
ľudí. Buď vzniká potreba pokrytia priebežného úbytku zamestnancov, 
alebo je nutné obsadiť nové pracovné pozície v súvislosti s rozširovaním
podnikateľských aktivít. Pri výbere zamestnancov dávajte pozor na niekoľko
dôležitých skutočností.


