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Aké medzinárodné certifikácie 
povAžuje vAšA firmA zA 
relevAntné Alebo ich podporuje 
u zAmestnAncov? (%)
certifikácie v oblasti financií, 
účtovníctva a ekonomické certifikácie 54

IT certifikácie 54

Projektový manažment 52

zlepšovanie procesov 40

Jazykové certifikácie 38

Marketingové certifikácie 10

audit informačných systémov 10

Ľudské zdroje 8
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P rieskumu sa zúčastnilo vyše päťde-
siat HR manažérov popredných fi-
riem z rôznych odvetví. Zhodujú sa‚ 
že spoločnosti dnes vnímajú schop-
nosť získať si a udržať kľúčových od-
borníkov s potrebnými skúsenosťa-

mi a vzdelaním ako významné podnikateľské riziko. 
„Preto je nevyhnutné hľadať nové spôsoby motivácie 
a sebarealizácie a poskytovať im príležitosti pre osob-
ný rozvoj, napríklad aj v podobe podpory celoživot-
ného profesijného vzdelávania,“ hovorí Eva Hupko-
vá, líderka vzdelávacieho inštitútu Akadémia pora-
denskej spoločnosti PwC Slovensko.

NA CELÚ K ARIÉRU. Investície do kvalitného vzde-
lania v podobe medzinárodnej profesijnej kvalifiká-
cie prinášajú výhody pre firmu aj pre zamestnanca. 
„Zvyšujú odbornosť a lojalitu, zlepšujú možnosti ka-
riérneho rastu a zároveň slúžia ako nástroj efektív-
neho talent manažmentu,“ tvrdí E. Hupková. Ďalšie 
vzdelávanie nikdy nie je na škodu. Otvára nové obzo-
ry‚ učí pozerať sa na veci z iného uhla. A energizuje. 
Aký je však špecifický prínos medzinárodne uzná-
vaných certifikácií‚ ktoré sú neraz časovo i finanč-
ne náročné? Podľa prieskumu je hlavným dôvodom 
prínos reálnej hodnoty pre firmu vďaka praktickej 
aplikácii nadobudnutých znalostí. „Medzinárodná 
profesijná kvalifikácia má oproti klasickému akade-
mickému vzdelaniu výhodu v tom, že po jej ukonče-
ní sa študent stáva členom profesijnej organizácie, čo 
mu dáva možnosť udržiavať medzinárodné kontakty 
i prístup k najnovším poznatkom. Certifikácia umož-
ňuje rozvoj znalostí v priebehu celého pracovného ži-

vota – nielen počas trvania štúdia,“ tvrdí E. Hupková. 
Medzinárodne uznávané certifikácie nie sú na Slo-
vensku raritou. Zhruba 74 percent organizácií evi-
duje medzinárodne certifikovaných zamestnancov.

ZARUČENÁ KVALITA. Medzinárodné odborné kvali-
fikácie vyvinuli a garantujú popredné profesijné or-
ganizácie, čo zaručuje kvalitu vzdelania. Programy 
majú jednotné osnovy, vytvorené v spolupráci s veľ-
kými firmami tak, aby odrážali potreby trhu. Patria 
k vzdelávacím nástrojom s najvyššou návratnosťou 
investície. Zamestnávatelia ťažia zo zvýšenej anga-
žovanosti a lojality kľúčových zamestnancov, ktorým 
poskytli možnosť získať medzinárodne uznávanú cer-
tifikáciu. Certifikovaných odborníkov firmy potrebu-
jú pri výberových konaniach a tendroch. Dnes je už 
bežné, že obstarávatelia si overujú kvalitu proklamo-
vaných tovarov a služieb, na čo im ako dôkaz slúžia 
aj medzinárodne uznávané certifikácie odborníkov 
vo firme. V neposlednom rade sú profesijné kvalifiká-
cie nástrojom na boj o talenty. Zamestnávatelia, ktorí 
ich poskytujú, zvyšujú svoju atraktivitu.

AKÉ CERTIFIK ÁT Y? Prieskum sa zameral aj na ty-
py certifikácií, ktoré firmy na Slovensku preferujú. 
Veľkej popularite sa tešia programy v oblasti finan-
cií a účtovníctva (ACCA, CIMA a iné), IT certifiká-
cie, projektový manažment, zlepšovanie procesov (Six 
Sigma) či jazykové certifikácie. Populárne sú najmä 
tie, pri ktorých je zručnosť a technická pripravenosť 
vnímaná ako základ pre výkon práce. Pri funkciách 
s menej exaktným obsahom a vyšším podielom krea- 
tívnej a komunikačnej zložky, kde sú postupy práce 

neodídem!

Aby firma mohla obstáť v konkurencii‚ 
potrebuje kvalitných zamestnancov. 

Rôzne stratégie na získavanie a udržanie 
talentov rozoberá prieskum HR Pulse‚ 

ktorý uskutočňuje Akadémia poradenskej 
spoločnosti PwC v spolupráci s magazínom 

Profit. Tentoraz sa zameral na odborné 
certifikácie. Aký význam majú pre 

zamestnanca, čo prinášajú zamestnávateľovi 
a aké trendy sú na Slovensku?

Text: Eduard Žitňanský

menej štandardizované (HR, predaj alebo marketing), 
je vnímanie potreby certifikácie menšie.
„Vzdelávaniu v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa 
u nás ešte nevenuje veľká pozornosť. Pritom existujú 
kvalitné medzinárodné programy, ktoré slovenským 
odborníkom otvárajú možnosti ďalej sa vzdelávať a zís-
kať profesionálne uznanie. Zároveň sú zárukou kvalifi-
kovaného dialógu HR profesionálov. Napríklad vo Veľ-
kej Británii i ďalších krajinách nie je možné získať dob-
rú pozíciu v HR bez patričnej odbornej certifikácie,“ 
tvrdí Vanda Šinková z Akadémie PwC.

KTO PLATÍ. Študijné programy na získanie medziná-
rodne uznávanej certifikácie nie sú práve najlacnejšou 
záležitosťou‚ takže väčšina odborníkov ich študuje pro-
stredníctvom svojho zamestnávateľa. Takmer všetky 
opýtané firmy (90 percent) uhrádzajú náklady na cer-
tifikovanie zamestnancov, prípadne ich preplácajú.
Druhou najpopulárnejšou formou podpory je platené 
študijné voľno, ktoré zamestnancom poskytuje takmer 
polovica respondentov. Okolo 16 percent zamestnáva-
teľov uvoľňuje študentov z práce bez preplatenia času. 
Na druhej strane nie je výnimočné, že organizácie za-
mestnancom po získaní medzinárodného certifikátu 
zvýšia plat alebo ich povýšia. Systematické plánova-
nie certifikácií je podľa analytikov z PwC základom 
pre úspešný talent manažment a tým aj výkonnosť fir-
my. V praxi zamestnávatelia často reagujú na vzniknu-
té potreby ad hoc, čo je z hľadiska stratégie i nákladov 
neefektívne. Náhly nákup kurzov v čase‚ keď je potre-
ba certifikácie urgentná alebo klesá motivácia zamest-
nanca‚ prináša so sebou riziko vyššej ceny i stresu a niž-
šej úspešnosti.

Bez certifikátu

Vo Veľkej 
bRiTánii 
nezíSkATe 
dobRú 
PozíCiu 
V HR bez 
PATRičnej 
odboRnej 
CeRTifikáCie
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