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APPEL COUNSELLING  je personálno-poradenská spoločnosť, 

ktorá sa prioritne zaoberá vyhľadávaním a výberom pracovníkov 

na pozície stredného a vyššieho  manažmentu a špecialistov 

spôsobmi  Executive Search a Personnel Select. 

 

Naším cieľom je obsadiť pozíciu najvhodnejším kandidátom, čo je 

možné len precíznym dodržaním jednotlivých krokov v daných 

metódach. 
 
 



Executive Search 

Executive Search  

 

je najefektívnejšou metódou prístupu k vyhľadávaniu 

kandidátov, keď skúsenosti a schopnosti, ktoré hľadáte, a ktoré 

by mal kandidát spĺňať, nie sú na trhu bežné a ideálny kandidát 

nemusí práve pomýšľať na zmenu zamestnania.  

 

Výber zamestnancov do IT-spoločností prebieha predovšetkým 

metódou Executive search. 
 



Executive Search  

Časový harmonogram 
 

4 - 6 týždne 



Špecifikácia potrieb klienta 

Long List 

Short List 

Vyhodnotenie výberového procesu, 
zhodnotenie profilu vybraných 
kandidátov 

Prezentácia kandidátov 

Executive Search  

(celkové trvanie  4-6  týždňov) 



1. Špecifikácia potrieb klienta 

Osobné stretnutie 

Zaevidovanie a konkretizovanie požiadaviek na 
pozíciu 

Určenie zdrojov, spoločností, v ktorých sa 
potenciálni kandidáti nachádzajú 

Vylúčenie spoločností, ktoré majú určitý vzťah s  
naším klientom 



2.Long List 

Identifikácia všetkých 
relevantných zdrojov, spoločností, 
v ktorých sa potenciálny kandidát 

môže nachádzať  

Filtrovanie spoločností 



Najrozšírenejšia 

profesionálna sieť 

na profesionálnu 

prezentáciu 

 

Váš profil – vaša značka 

Vaše kontakty – váš kapitál 

Skupiny vás posunú ďalej 

Pýtajte sa a odpovedajte! 

„Extra vstupenka“ na pracovný trh 
 

 

Váš LinkedIn profil 

obsahuje: 

 

Summary 

Experience 

Recommendations 

Skills and Expertise 

Education 

Additional Information 

Personal Information 

Contact for 





3. Short List 

Zisťovanie informácií o potenciálnych kandidátoch z vybraných 
spoločností 

Získanie kontaktu na vybraných kandidátov zo širších zdrojov 

Prvý kontakt – oslovenie potenciálnych kandidátov 

Preverenie informácií o ich kompetencií v súvislosti s hľadanou 
pozíciou  

Osobný rozhovor 

Overenie referencií 



4. Vyhodnotenie výberového 

procesu – záverečné hodnotenie 

Analyzovanie jednotlivých profilov všetkých 
kandidátov 

Výber kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú 
podmienky 

Analyzovanie a zhodnotenie získaných referencií 

Komplexné zhodnotenie vybratých uchádzačov 



5. Prezentácia kandidátov 

Dohodnutie 
stretnutia 

prezentácie 

Predloženie 
vyhodnotených 

profilov vybratých 
kandidátov 

Predstavenie 
kandidátov klientovi 



Personnel Select 
Personnel Select je spôsob vyhľadávania kandidátov pomocou inzercie a 

internej databázy. Výber prebieha na základe životopisov,  

interného dotazníka  

a hĺbkového  

interview. 

3 - 4 týždne 



Personnel Select – proces výberu 3-4 týždne 

Špecifikácia potrieb klienta 

Proces vyhľadávania kandidátov 

Proces výberu kandidátov 

Vyhodnotenie výberového 
procesu, zhodnotenie profilu 
vybraných kandidátov 

Prezentácia kandidátov 



1. Špecifikácia potrieb klienta 

Osobné stretnutie 

Zaevidovanie požiadaviek 

Konkretizovanie požiadaviek 

Výskum trhu  



2. Proces vyhľadávania kandidátov 

Identifikácia všetkých relevantných zdrojov 

Zadanie ponuky na našu webovú stránku 

Využitie interných zdrojov 
pochádzajúcich z databázy 

Zadanie ponuky na ostatné relevantné 
webové stránky  

Použitie sociálnych sietí 



3. Proces výberu 

• Na základe životopisov alebo 
informácií z internej databázy 

Kontaktovanie 
vhodných kandidátov 

• Poskytuje doplňujúce informácie k 
životopisom 

Štruktúrovaný 
dotazník 

• Priame otázky, ktorých cieľom je 
overenie informácií zo životopisov 
a dotazníka 

Telefonický rozhovor 

• Zistenie motivácie a vhodnosti 
osobnostných predpokladov k 
danej pozícii 

Osobný rozhovor 

• Na požiadanie klienta 
Overenie referencií 



4. Vyhodnotenie výberového 

procesu – záverečné zhodnotenie 

Profil 
kandidáta 

Osobnostný 
profil 

Vzdelanie 

Prax 

Jazykové 
znalosti 

Ostatné 
znalosti 

Motivácia 

Platové 
očakávania 

Možný deň 
nástupu 



 

 

Voľba a štandardizácia normatívnych dokumentov 

požadovaných od uchádzačov  

 
žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 

/štandardizovaná alebo voľná/ 

životopis /štruktúrovaný alebo voľný/ 

sprievodný /motivačný/ list 

referencie 

osobný dotazník  

doklady o vzdelaní /vysvedčenia, diplomy, 

certifikáty/ 
 



Motivačný list 

Zamestnávateľovi opisujete, čo Vás motivovalo k tomu, 

že chcete pracovať na ponúkanom  mieste a chcete ho 

presvedčiť, že ste to  práve Vy, koho má zamestnať. 

• Prečo píšete? Úvod 

• Čo ponúkate? Jadro 

• Vyjadrenie záujmu o 
osobné stretnutie 

Záver 



ŽIVOTOPIS 
Profesný životopis (Curriculum 

vitae) je dokument, ktorý 

obsahuje prehľad relevantných 

informácií o Vašom vzdelaní, 

pracovných skúsenostiach a 

schopnostiach. Často je prvým 

komunikačným prostriedkom 

medzi uchádzačom a 

potenciálnym 

zamestnávateľom. 



Základné pravidlo 

 životopisu 

Váš životopis musí byť relevantný, prehľadný, 

štruktúrovaný a bez chyby! 



Čo musí váš životopis  

obsahovať? 

Osobné údaje 

(Fotografia) 

Cieľ 

Vzdelanie 

Prax  a projekty 

Jazykové znalosti 

Počítačové znalosti 

Ďalšie zručnosti  

Záujmy 

(Referencie) 



3 užitočné typy  

pri písaní životopisu 

1. Buďte pripravený vysvetliť 

každý detail svojho životopisu. 

2. Napíšte si viac životopisov. 

3. Aktualizujte svoj životopis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximalizujte množstvo informácií, 
ktoré popisujú vaše praktické 
skúsenosti získané počas štúdia.   

Spomeňte triedne projekty, 
absolvovanú prax, školské výskumy.   

Nevynechajte pôsobenie v školskom 
výbore či podobné činnosti.  

Uveďte štúdium v zahraničí, špeciálne 
vzdelávacie programy, odborné 
prezentácie.   

Zmieňte ocenenia v školskej alebo 
odbornej súťaži, za výborné študijné 
výsledky a pod.   

Pre absolventov a pre tých, 

ktorým chýba prax 



Chyby v životopisoch 

Gramatické chyby 

Klamlivé informácie 

Prehnaná chvála/  

kritika 

Nereprezentatívne  

fotografie 

Nedodržanie chronológie  

pri vzdelaní a zamestnaní 

Neuvádzanie časových  

údajov pri vzdelaní  

a zamestnaní  

Nedostatočné 

informácie pri 

zamestnaniach, v 

osobných údajoch.. 
Chaotický a neprehľadný 

 životopis 



Metódy výberu 

Pracovný pohovor (iné názvy: 

interview, prijímací/výberový pohovor) 

je najpoužívanejšia a podľa názorov 

odborníkov najvhodnejšia a kľúčová 

metóda výberu pracovníkov (Koubek 

2009) 
 

Cieľom pohovoru je získať a posúdiť informácie o uchádzačovi, ktoré umožnia 

validne predpovedať jeho budúci výkon na pracovnom mieste a porovnať ho s 

predpoveďami týkajúcimi sa iných uchádzačov (Armstrong 2008) 
 

Pracovný pohovor 



Príprava na pracovný pohovor 
Získanie maximálneho množstva informácií o 

spoločnosti, jej  stratégii, ponúkaných službách, 

produktoch.. 

Získanie informácií o pracovnom mieste 

Opätovná kontrola napísaných informácií v 

životopise 

Príprava odpovedí na štandardné otázky kladené  

na pohovoroch 

Pohovor v cudzom jazyku 

Telefonické interview 

Psychická pohoda 

Včasný príchod na pohovor 

Vhodne zvolené oblečenie 



Jednotlivé fázy pohovoru 

Zahrievacia fáza alebo zahájenie 
pohovoru 

Hlavná fáza 

Bližšie informácie o práci 

Záver pohovoru 



Zahrievacia fáza 

Všeobecné zoznámenie  

s firmou  
Odpočinkové/ 

neformálne otázky 

Predstavenie, 

 výmena vizitiek 
Privítanie kandidáta, 

podanie ruky, 

usadenie 



Hlavná fáza alebo 

jadro pohovoru 

Cieľom je získať a zdieľať čo najviac 

informácií o kandidátových znalostiach, 

zručnostiach, postojoch, potrebách, 

motivácii ako aj  osobnostných 

predpokladoch. 



7 najbežnejších 

 otázok 

1. Povedzte mi niečo o sebe 

Elevator 
Speech 

Znalosti, 

skúsenosti, 

úspechy 

Motivácia,,  

prečo robím 

rád svoju 
prácu.. Ambície, 

budúce 
ciele.. 

Som tímový hráč, 

profesionálka, 

motivovaná k 

vyšším výkonom... 

Elevator speech alebo 

 ako sa predať  

za 60 sekúnd 



 
2. Prečo chcete pracovať pre našu 

spoločnosť? 

 Prečo vás upútala daná pozícia? 

Silná, známa značka 

Platové ohodnotenie a benefity 

Dobré meno spoločnosti 

Možnosť rastu 

Možnosť sebarealizácie a tvorivosti 

Pracovná istota a dlhodobá tradícia firmy 

Kvalitné služby či produkty 

Zaujímavá náplň a charakter práce 

Štýl vedenia spoločnosti 

Vysoký vplyv na danej pozícii 

.....?. 

....?. 



3. Pracovné skúsenosti 

Aké boli vaše očakávania,, 

splnili sa vám?  

Za čo ste boli na daných 

pozíciách zodpovedný? 

Ako prebiehal vás 

doterajší profesijný vývoj? 

Prečo ste sa rozhodli ukončiť   

pracovný pomer? 

Zaviedli ste v spoločnosti  

niečo inovatívne? 



4. Aké sú vaše silné 

 a slabé stránky? 

V akých situáciách ste využili vaše silné 

 stránky? Uveďte príklad. 

 

Kde vidíte priestor na zlepšenie? 

 

Čo robíte pre to, aby ste odstránili vaše 

 slabé stránky? 
 

Poznanie vašich silných a slabých  

stránok je dôležité pre stanovenie 

cieľov a plánov v kariére. 



5. Spomínate si na nejakú stresujúcu situáciu v 

práci? Ako ste sa s ňou popasovali? 

6. Pamätáte si na nejaký konflikt s kolegom/ 

nadriadeným, zákazníkom? Ako ste ho riešili? 



7. Radi pracujete sami alebo v tíme? 

Ako sa prejavuje vaša tímovosť? 



8.  Ako by ste sa  

charakterizovali?  

 

Opíšte sa pár 

vetami.. 



10.  Aký je možný dátum 

nástupu z vašej  

strany? 

9.  Aké sú vaše platové 

predstavy a očakávania? 



Pýtajte sa – vyjadrite záujem!  

3. fáza – Bližšie informácie 
 o práci 

Príklady otázok: 

 

•Aké je miesto obsadzovanej pozície v organizačnej 

štruktúre?  

•Je dané miesto novovytvorené, alebo už exitujúce? 

•Aké sú s daným miestom spojené zodpovednosti 

a právomoci? 

•Aký je team potenciálnych kolegov? 

•Aký je pre Vás optimálny termín nástupu nového 

pracovníka? 

•Aký je možný na tejto pozícii ďalší profesionálny 

rozvoj? 



Najčastejšie chyby na 

pohovore 

•Prílišný stres, nervozita 

 

•Slabá koncentrácia 

 

•Zapnutý telefón 

 

•Nepripravenosť na otázky 

 
•Nedostatočne prejavený záujem a nadšenie pre prácu. 

 

•Klamanie 

 

•Neovládanie základných údajov o spoločnosti 

 

•Prílišná výraznosť/  

nevhodnosť osobného 

prejavu 

 

•Pýtanie sa na plat príliš 

skoro 



 
 

 
 Assesment  

centrum 

 

Assesment centrum 

  

je typom výberového procesu, ktorého cieľom je zhodnotiť  rozsah 

účastníkových schopností, jeho vhodnosť na danú pozíciu alebo pre konkrétny 

pracovný tím. Je zamerané najmä na hodnotenie sociálnych, komunikačných a 

analytických schopností uchádzačov, ich motivácie  a schopnosti riešiť 

problémy.  
 

Metódy assesment centra:  Individuálne 

       Metódy skupinovej práce 

        Psychodiagnostické testy 

           Sociogram 
 



 
 

 
 

Úlohy, s ktorými sa môžete stretnúť na AC 

Aké sú výhody 

Assesment 

centra?  

Príklad 

Lekno sa zväčší každým dňom dvojnásobne. 

Ak v šesťdesiaty deň pokryje lekno celý rybník, 

v ktorý deň pokryje polovicu rybníka?  

Test prezentačných schopností 

Skupinová diskusia 

Test rozhodovacích schopností 

Modelové situácie 

 

Prípadová štúdia 

Testy inteligencie a koncentrácie 

Test osobnosti 

 



Na zasmiatie :-) 
 

 

 

Absolvent sa uchádza o prácu v jednej veľkej 

firme. Počas pohovoru mu šéf osobného oddelenia 

hovorí: „Samozrejme, že kladieme veľkú váhu na 

odporúčania, ale malo by toho byť viac, ako len list 

od vašej matky.“ 



  Ďakujem za pozornosť 

 
 

  Mgr. Alexandra Paľagová 

  HR Consultant 

  

  palagova@appel.sk 


