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Faktory angažovanosti 

 Dôležitým faktorom ovplyvňujúci firemnú kultúru je angažovanosť 
zamestnancov. Každá spoločnosť chce mať zamestnancov, ktorí sú výkonní 
a zároveň „žijú pre spoločnost = našu banku“.  

 
 

 PRIESKUM ANGAŽOVANOSTI  
 Celoskupinový prieskum ERSTE  zabezpečený externou firmou;   
 meranie – v r. 2011, opakované meranie 2013 
 
 Skúmali sme: 
 

– Rast a rozvoj  
– Komunikácia 
– Tímová práca 
– Procesy a kvalita 
– Orientácia na klienta  
– Riadenie výkonu 
– Budúcnosť a vízia  
– Priamy nadriadený  
– A iné 



Situácia na začiatku 2011 

 
Výsledné čísla prieskumu 

→ Vysoká výkonnosť zamestnancov. 
→ Index angažovanosti:  o 13% nižší ako priemer Erste skupiny.  
 
Možné riziko:  zvýšenie fluktuácie  
          a rôzne prejavy nespokojnosti zamestnancov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erste skupina zastrešuje 7 členských bánk pôsobiacich v siedmich krajinách CEE regiónu 



Situácia na začiatku 2011 

 

 Nastavenie komunikácie výsledkov prieskumu na banku  

 – informovanie boardu, všetky manažérske úrovne, zamestnanci banky.  

 

 Workshopy cross bankou – odkomunikovanie výsledkov,  

 hľadanie oblasti kde sa chce odbor, obchodne miesto, región zlepšiť.  

 

 Nastavenie akčných plánov na jednotlivé organizačné jednotky banky.  

 

 Nastavenie oblastí kde sa chceme zlepšiť ako banka. 

 

 Súčasťou bolo pravidelné vyhodnocovanie. 

 

 



Situácia na začiatku 2011 

Vybrané aktivity HR na podporu firemnej kultúry: 

 

Zamerali sme sa na tri kľúčové oblasti života banky: 

Osobnostný a odborný rast a rozvoj 

Komunikácia v banke 

Sociálna zodpovednosť, diverzita 

 

A to:  

 vytvoriť podmienky pre rôznorodosť – zaujímam sa o ľudí s ktorými pracujem, 

 inovatívne formy rozvoja – každého z nás zaujíma niečo iné  

 vtiahnuť zamestnancov do života v banke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analýza cieľovej skupiny  

Cieľové skupiny: 
 

Našou snahou bolo pracovať s rôznymi skupinami, mať čo najširší  záber: 

 
• noví zamestnanci 

• zamestnanci banky 

• manažéri banky 

• talentovaní zamestnanci  

 



Prehľad vybraných aktivít 

 

Hlavné aktivity 

• Pozvanie na kávu od Jozefa Síkelu 

• HydePark 

  
 Spoločným prvkom je dobrovoľnosť.  

 

 

 

 

 

 

Základný princíp NEMUSÍM ale CHCEM 

 

 

 



Ako môžeme priblížiť TOP MNG  
bližšie k zamestnancom?  

 Pozvanie na kávu s Jozefom Síkelom  
 Generálny riaditeľ so zamestnancami v neformálnej otvorenej 

atmosfére pri raňajkách 
 

– Cieľová skupina: noví zamestnanci (ukončená skúšobná doba). 

– Organizujeme od r. 2012. 

– Na akcie nie sú pozývaní nadriadení zamestnancov, aby sme zaistili otvorenú 
a úprimnú komunikáciu.  

– Možnosť kladenia otázok CEO z pracovnej, ale aj súkromnej oblasti,  

 CEO je pripravený odpovedať aj na nepríjemné otázky. 

– Miesto konania určujeme podľa počtu novonastúpených, 

 veľký úspech v regiónoch Slovenska. 



Ako môžeme priblížiť TOP MNG  
bližšie k zamestnancom?  

 Spätná väzba od účastníkov: 
 

 „Bolo to pre mňa inšpirujúce stretnúť sa osobne s pánom Síkelom. V mojich 
predchádzajúcich zamestnaniach som ani poriadne nevedel, kto je môj šéf a tu 
sa stretnem naživo a mám možnosť sa ho spýtať na veci, ktoré ma zaujímajú.“ 

 

 „Bol som zvedavý, aké to je byť CEO takej veľkej a úspešnej spoločnosti a či má 
človek v tejto pozíícii ešte vôbec čas relaxovať. Odhodlal som sa spýtať a bol 
som milo prekvapený, akú otvorenú odpoveď som na moje otázky dostal.“  



 

Raňajky s generálnym riaditeľom SLSP , Jozefom Síkelom 



Raňajky s generálnym riaditeľom SLSP , Jozefom Síkelom 



HydePark 

• Pravidelné workshopy pre zamestnancov vždy v stredu o 16.00. 

• Cieľová skupina -  všetci zamestnanci banky, dcérskych a sesterských spoločností.  

• Hlasovanie o názve (HR + interná komunikácia) – Sporka knižnica, Sporka stredy, 

Priestor Bez Pózy .....;   

 Výsledný názov:   

 

• Priestor, ktorý dlhodobo nebol využívaný – roh budovy SLSP. 

• Miesto spoločného stretávania sa, zdieľanie. 

• HydePark je otvorený a je k dispozícii pre zamestnancov.  

 

 



HydePark 

• „Ochutnávka“ nových trendov v rozvoji. Rozvíjanie neštandardných foriem 

vzdelávania. 

• Pozitívny zážitok zo spoločnej aktivity – upevnenie firemnej kultúry 

• Možnosť pre vlastné zapojenie, zapojenia rodinných príslušníkov – napr. stretnutie 

o záchrane viedenskej električky. 

• Zapojenie top manažmentu – priestor hovoriť o témach týkajúce sa ich osobného 

života – „hudba – korenie môjho života“, komunikácia v médiách a pod. 

• Témy: cestopisy, zdravý životný štýl, vesmír, matematika, fungovanie mozgu, tvorivé 

vianočné dielne, káva a čaj, sebakoučing, zásady biznis protokolu, body language a 

mnohé iné... 

• Miesto konania: Bratislava,  v roku 2013 sme pridali aj Banskú Bystricu 

 

 



 



 



 





HydePark 

 Nastavenie komunikácie smerom na banku - posielanie pravidelných 

infomailov všetkým zamestnancom , plagáty, bannery, polepy vo 

výťahoch. 

 

 

Ukážka infomail-u s bližšími 

informáciami o stretnutiach:  

 

Ukážka plagátu 



 

Takto HydePark 
vznikal      
     

  :-) 

o HR Gold 2013 



HydePark – Manažérsky špeciál 

• workshopy určené len pre MNG banky, dcérskych a sesterských spoločností 

• 2-4 x ročne – podľa tém  

• spoločná, živá diskusia MNG  

• ochutnávka nových trendov  

 

 









Hodnotenie 

 

 Stretnutí sa zúčastňuje čoraz viac aktívnych účastníkov,  

 ktorí prichádzajú pravidelne.  

 30% návrhov prichádza od zamestnancov. 

 Prekračujeme časový rámec. 

 Prechádzame od prednášok k živým diskusiám. 

 Spontánna a uvoľnená atmosféra workshopov. 

 
Výsledné čísla prieskumu 2013 

→ Vysoká výkonnosť zamestnancov – zlepšenie o 7% 
→ Index angažovanosti - o 9% vyšší ako v roku 2011 




