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Agenda 

 Prečo investovať do programov talent manažmentu? 

 Ako objaviť a rozpoznať talent? 

 Ako pracovať v spoločnosti  s talentovanými zamestnancami?                                    

 Akú úlohu zohráva interná komunikácia pri talent programoch? 

 Ktoré sú kľúčové prvky/principy, ktoré robia talent programy 

úspešnými? 

 Aká je úloha manažéra pri práci s talentami? 

 Čo udrží talentov v spoločnosti, aby nedodišli? 

 Ako sledovať efektivitu talent programov? 
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Prečo Talent Manažment? 

- Vyššia produktivita a rentabilita 

- Vyššia angažovanosť zamestnancov 

- Zákaznícka orientácia 

- Nižšia fluktuácia 

Gallup Organization, rozhovory s 198 000 zamestnancami v 36 

spoločnostiach 
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Východiská 

Externé 
prostredie 

• Nedostatok talentov 

Nedostatočné požadované zručnosti 
alebo chýbajúce relevantné 
skúsenosti. 

• Potreba dobrej značky 

... na pritiahnutie kvalifikovanej 
pracovnej sily . 

• Vysoké očakávania 

Spoločnosti čelia vysokým 
očakávaniam ako v oblasti 
odmeňovania tak aj rýchleho 
kariérneho postupu. 

 

 

Interné 
prostredie 

• Rapídny  nárast  počtu 
zamestnancov a nutná potreba 
ďalších manažérov 

• Skončenie vyslania zahraničných 
manažérov v lokálnej pobočke 

• Nejasné očakávania čerstvo 
povýšených manažérov od novej 
role 

• Chýbajúca  znalosť ako zvládnuť 
proces prechodu 

• Radikálne odlišné faktory 
úspešnosti 

• Nedostatok podpory v novej roli 
zo strany nadriadených 

Akých 
talentov 

hľadáme? 

• Kompetencie: Súhrn správaní 
ktoré sú spájané s úspechom 
v pozícií (HP Leadership 
Standards/Competencies) 

• Znalosť: Technické a/alebo 
odborné informácie potrebné 
pre úspešné zvládnutie úloh. 

• Skúsenosti: Dosiahnuté 
vzdelanie a pracovné úspechy 
v doterajších pracovných 
pozíciach.  

• Osobné vlastnosti: Osobné 
črty,  ambície a motivácia , 
ktoré sú predpokladom 
úspešného sa uplatnenia v 
manažerskej pozícii. 
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Prechod na vyššiu úroveň predstavuje 

dramatickú zmenu  

Zdroj:  PDI Ninth House  

• Krátkodobé plánovanie 

• Technické zručnosti 

• Menej záujmových skupín 

• Potreba urobiť si vlastnú 

prácu 

• Dlhodobé plánovanie 

• Biznis a strategické uvažovanie 

• Mnoho záujmových skupín 

• Priniesť hodnotu pre organizáciu a 

akcionárov 
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„Deploy-Develop-Connect“ model 

Stratégia riadenia talentov 

“develop” (rozvoj) poskytnutie „real-life“ príležitostí na ďalší rozvoj talentov – vzdelávacie 

aktivity, náročnejšie úlohy, nové pracovné výzvy, najmä v období zmien, krátkodobé 

zastupovanie,  akékoľvek “trial-by-fire” skúsenosti, ktoré napomáhajú ich rozvoju. 

“deploy” (využitie) práca 

s kľúčovými jednotlivcami 

s cieľom identifikovať ich 

silné stránky, záujem, 

zručnosti a znalosť pre 

nájdenie „best fit“ 

uplatnenia v organizácii a 

vytvorenia podmienok pre 

maximálne využitie ich 

schopností a potenciálu. 

“connect” (prepojenie) 

poskytnutie poradenstva, 

vybavenie potrebnými nástrojmi 

a näjma prepojenie s ľuďmi, 

ktorí im môžu pomôcť 

dosiahnuť stanovené 

individuálne ciele, ich rozvoj a 

zvýšiť kvalitu vzťahov v 

organizácii s ostatnými. 

Deploy 

Develop 

Connect ALIGNMENT 

COMMITMENT CAPABILITY 

PERFORMANCE 
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Identifikácia interných talentov 

Formalizovaný proces 

Neformálny proces 

Vlastné nominácie 

Rozhodnutie 

manažéra 

AC/DC 

Kompetenčný profil 

Výstupy hodnotenia 

(manažérske 

doporučenia) 

 

Politické presadzovanie, 

väzby 

Dominantná koalícia 

„Chodbové“ diskusie 

 

Rozhovory so 

špecialistami, 

odborníkmi 

Pozorovanie 

Pasívne 

HR  

Proaktívne 

HR 
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Ciele programu 

 Porozumieť silným stránkam a oblastiam pre rozvoj vzhľadom na prvú manažérsku 

úroveň v HP 

 Zadefinovať si priority rozvoja a zosúladiť ich s cieľmi organizácie 

 Zostaviť si plán rozvoja a získať podporu pre vlastný rozvoj 

 Rozvinúť zručnosti pre zvládnutie prvej manažérskej role 

 Zvýšiť „viditeľnosť“ talentov naprieč organizáciou 

 Poskytnutie dodatočných príležitostí pre rozvoj budúcich manažérov (peer-to-peer 

networking, projekty, atď.) 

 Vystaviť HiPo’s novým skúsenostiam a znalostiam 

 Rozšíriť základňu „ready now“ kandidátov 

 Urýchliť rozvoj HiPo’s pre manažérske pozície 

 Zvýšiť % interných uchádzačov obsadzovaných do manažérskych pozícií 
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„Application“ kritéria  

 neriadiaci zamestnanec, prípadne vedúci tímu 

 je súčasťou nástupníckych plánov pre manažérsku pozíciu 

 v posledných 2 rokoch hodnotenie výkonnosti na úrovni prekračujúcej očakávania 

 a s nasledovným osobnostným profilom:  

 skutočný záujem o vlastný rozvoj, 

 motivovaný a pozítívne uvažujúci, 

 flexibilný, ktorý akceptuje a zároveň podporuje zmeny, 

 zdravý úsudok a pragmatické „business“ zmýšľanie, 

 zodpovednosť za výsledky a vlastné rozhodnutia, 

 schopnosť zaujať stanovisko, 

 komunikačné a vyjednávacie zručnosti, 

 potenciál a ambícia pre kariéru riadiaceho pracovníka, 

 pozerať sa na veci s nadhľadom a zohľadňovať rozličné názory, 

 ochota podporiť a motivovať spolupracovníkov, 

 schopnosť pracovať pod stresom, 

 „can do“ prístup k pracovným úlohám 
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HiPo LDP Proces 
Míľniky programu 

Správa 

2
0
1
3
 

 

január 2013 

Stretnutia pre 

plánovanie rozvoja  

2
0
1
2
 

Developmen

t Center  

Spätná väzba 

Time 2 Change 
Skupinové tréningy a 

prenos do praxe 

november 2012 

marec 2013 – marec  2014 máj 2014 

Debrief 

december 2012 

Pre-call Post-

call 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://teenaids.org/wp-content/uploads/2011/12/phone-number.jpg&imgrefurl=http://teenaids.org/?attachment_id=1207&usg=__9E3lBvBfHMk_-Mn2l7IacJpbMfQ=&h=342&w=383&sz=11&hl=sk&start=3&sig2=3IZEn3P2YXXdqUmDQMDItA&zoom=1&tbnid=zlz2UNrpMpPRdM:&tbnh=110&tbnw=123&ei=u0K_UMb_FIW0ygG_4oDADQ&prev=/search?q=phone&um=1&hl=sk&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://teenaids.org/wp-content/uploads/2011/12/phone-number.jpg&imgrefurl=http://teenaids.org/?attachment_id=1207&usg=__9E3lBvBfHMk_-Mn2l7IacJpbMfQ=&h=342&w=383&sz=11&hl=sk&start=3&sig2=3IZEn3P2YXXdqUmDQMDItA&zoom=1&tbnid=zlz2UNrpMpPRdM:&tbnh=110&tbnw=123&ei=u0K_UMb_FIW0ygG_4oDADQ&prev=/search?q=phone&um=1&hl=sk&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Príklady zapojenia talentov v rámci spoločnosti 

Rozvojový program pre talentov v HP Slovakia 

 Formálny program rozvoja „Leadership Development Program“ 

 Mentoringový program 

 „Knowledge Sharing“ pracovné stretnutia 

 Zapojenie do tvorby a realizácie akčných plánov „Voice of 

Workforce“ 

 Prizvanie talentov na stretnutia manažérov „Leaders’ Circle Forum“ 

 Individuálne projekty/úlohy nad rámec štandardných povinností 

 Aktivity týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) 
 Globálny etický program, Junior Bata Achievement - Innovation Camp 

 Ďalšie aktivity 
 Náborové aktivity zamerané na absolventov VŠ 

 Interná komunikácia – redakčná rada hp news 

 Projekty riadenia zmien napr. „Pride Builders“ 
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Čo musí robiť manažér pri práci s talentami 

 

Vzdelávajme nielen talentov ale aj ich 

manažérov 

 ukazovať zmysel, perspektívu, správne definovať ciele 

 umožniť ľuďom robiť to, čo ich zaujíma 

 dávať ľuďom samostatnosť a zodpovednosť 

 poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu 

 využívať výstupy z hodnotiacich rozhovorov 

 podporovať súdržnosť s tímom a hrdosť na firmu 
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Čo odlišuje tých najlepších v práci s talentami 

 Včasná identifikácia talentov 

 Formalizovaný proces identifikácie 

 Cielená podpora talentov od vedenia spoločnosti 

 Otvorená komunikácia dovnútra spoločnosti 

 o talentoch a rozvojových programoch 

 Existencia špecializovanej skupiny zaoberajúcej 

 sa prácou s talentami 

 Ponuka daľšieho rozvoja talentov: Job Rotation, 

 Mentoring, zapojenie do CSR aktivít a pod. 

 
Zdroj: Hewitt Research Highlights, 2005 

Získavanie 

Rozvíjanie 

Využitie 

Udržanie 

Identifikácia 
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Čo udrží talentov v spoločnosti 

 Vysoká miera autonómie (92%) 

 Možnosť zahraničnej skúsenosti – stáže (86%) 

 Príležitost ukázať to najlepšie – a aj riskovať (85%) 

 Učenie sa cez náročné úlohy a chyby (80%) 

 Možnost zúčastňovať sa nových projektov (78%) 

Zdroj: Hudson  - Vlerick HipoResearch Study, 

2009 
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18 Dĺžka trvania programu v mesiacoch 

18 Počet účastníkov programu 

4 
Povýšenia do manažérskej role počas trvania 

programu 

5 
Presunov do rolí z rozšírenými 

zodpovednosťami počas trvania programu 

2 
Účastníci sa prihlásili do mentoringového 

programu ako mentori 

2 (2) 
Účastníci odišli z HP počas trvania programu       

(v rámci 1 roka po ukončení programu) 

8 Absolvovaných tréningových modulov 

Kľúčové fakty 

Leadership Development Program 2011-2012 
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Naše skúsenosti a overené praktiky 

• Definícia konkrétnych rozvojových cieľov  

• Dohoda o spolupráci s talentami 

• Kritéria účasti a úspechu 

• Vstupné Development Centrum a meranie pokroku 

Pravidlá hry 

• Predať ako hodnotný rozvojový program 

• Dôsledne vysvetliť zmysel a cieľ programu 

• Kick-off – účasť zástupcu/-ov top manažmentu 

• Intenzívne zapojenie manažérov do programu 

Motivácia 

• Náväznosť jednotlivých programových blokov 

• Priestor pre networking a zdieľanie best practices 

• Follow up a kontrola uplatnenia v praxi 

• Rozvojový program s následným koučingom a mentoringom 

Realizácia 
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Ďakujem za pozornosť 


