
Aké je postavenie žien v spoloč-
nosti Dell v regióne, ktorý máte vy
na starosti?

Rôznorodosť z hľadiska veku,
vzdelania, pohlavia alebo kultúry
podporujeme. V rámci krajín, ktoré
mám na starosti, nevidím žiadne
rozdiely medzi mužmi a ženami. 

Aké percento žien je zastúpené vo
vašej firme?

Na Slovensku máme Európske
biznis centrum, kde pracuje pri-
bližne 1 900 ľudí. Tu je zastúpenie
50 na 50. Máme tu veľké finančné
centrum, veľké call centrá na pod-
poru zákazníkov, takže to vyplýva
aj z týchto pozícií. Rovnomerné za-
stúpenie máme aj v topmanažmen-
te. Iné je to už napríklad v Česku.
Tamojšia pobočka je menšia, zame-
raná viac na obchod a muži v nej
majú prevahu. 

Máte nariadenú minimálnu kvó-
tu žien?

Zatiaľ nie. Európska únia chce
mať do roku 2015 tridsať percent
žien vo vedení podnikov, viaceré
krajiny už takéto zákony majú.
U nás o takýchto kvótach prebieha
diskusia. Chceme ísť skôr smerom
pomalého podporovania toho, aby
sa ženy vyrovnávali mužom z hľa-
diska skúseností, zručností a zna-
lostí.

Ste zástankyňou takýchto kvót?
Nie som. Podľa mňa je to len

riešenie symptómu. Som skôr za to,
aby ženy dostávali príležitosť, rástli
osobnostne, získali skúsenosti a vy-
rovnali sa tak mužom. V niektorých
krajinách dosadili ženy do vedenia
umelo a výkonnosť firiem išla dole,

pretože ešte neboli na úrovni
mužov. Dosadenie teda nič nerieši. 

Ste členkou vedenia. Stretli ste sa
niekedy na rokovaniach s obchod-
nými partnermi s tým, že na vás
pozerali zhora?

Je to vždy len osobný pocit, pria-
mo vám to nikto nepovie. V mojom
prípade nešlo o to, že som žena, ale
aké mám skúsenosti. Vo svojej po-
zícii sa stretávam s omnoho skúse-
nejšími ľuďmi, ktorí toho majú viac
za sebou. Takže skôr z tohto hľa-
diska. 

Zodpovedáte za ľudské zdroje
v štyroch štátoch. Máte v každom
z nich rozdielne stratégie prijíma-
nia ľudí?

Rozdiely sú v tom, akých ľudí
hľadáme. Na Slovensku máme širo-
kú škálu pozícií, hľadáme aj finanč-
níkov, aj marketérov, aj ľudí, ktorí
komunikujú so zákazníkmi. V Čes-
ku máme vyslovene obchodnícky
tím. Dell dnes viac smeruje od po-
skytovaľa hardvéru k poskytova-
teľovi komplexných riešení. V po-
slednom čase teda hľadá viac ľudí,
ktorí majú prehľad v IT, ale zároveň
aj obchodno-predajné zručnosti.

Na ktoré pozície sa viac hodia že-
ny ako muži? Ak také u vás sú.

Nikdy nemáme požiadavku, že
na danú pozíciu chceme ženu alebo
muža. Je však prirodzené, že naprí-
klad v call centre, kam väčšinou vo-
lajú nespokojní zákazníci, potrebu-
jeme, aby sedel empatický človek,
ktorý vie nadviazať komunikáciu.
Nepovedala by som, že to vedia len
ženy, vedia to určite aj mnohí muži.
No faktom je, že v call centre pre
všeobecnú podporu zákazníkov se-
dí viac žien.

Vraví sa, že na slovenskom pra-
covnom trhu chýbajú IT-čkári,
technici a podobne zameraní ľu-
dia. Je to ešte stále tak?

Nejde ani tak o počet, pretože
tieto smery u nás fungujú, ale skôr

o kvalitu absolventov. Na niekto-
rých školách sa napríklad učí ešte
ISDN, študenti vyjdú zo školy
s perfektnými znalosťami, ako sa
spravuje ISDN, no svet však už
funguje na optike, tak je to veľký
rozdiel. O tejto problematike veľ-
mi diskutujeme aj na pôde ame-
rickej obchodnej komory. 

Aké najčastejšie nedostatky majú
slovenskí absolventi?

Okrem technických znalostí
nám často chýbajú aj komunikač-
né a predajné zručnosti. Dnes už
IT technik musí vedieť komuniko-
vať, udržiavať vzťahy, čo ich na
škole neučia. A ďalšou vecou je
ovládanie jazykov. Kombinácia

týchto zručnosti je známkou kva-
lity uchádzača. 

Ako sú na tom absolventi z okoli-
tých krajín?

Zásadné rozdiely nie sú. Skôr je
to o skúsenostiach. Ide o väčšie trhy,
je tam viacero projektov, takže aj ľu-
dia sú skúsenejší. 

Aké plány má Dell na Slovensku
z hľadiska tvorby pracovných
miest?

Súvisí to s tým, ako sa spoločnosť
hýbe, ako prechádzame na ponuku
komplexných riešení. Preto budeme
hľadať viac komplexných ľudí. Na
Slovensku máme jedno z mnohých
centier zdieľaných služieb. Neustá-
le prebieha diskusia, kde v rámci fir-
my dokážeme výhodnejšie spravo-
vať napríklad financie, a tak sa pra-
covné miesta presúvajú aj na
Slovensko. Máme napríklad požia-
davku presunúť sem zákaznícku
podporu pre severské krajiny. Nájsť
však 50 po švédsky hovoriacich ľu-
dí je trocha problém. No všetko je to
v štádiu plánovania. 

Budete okrem prirodzenej fluk-
tuácie vytvárať aj nové miesta?

Zatiaľ neviem potvrdiť presné čís-
la, ale očakávame rast. Kapacita
nášho centra je 2 100 miest, stále
máme teda kam rásť.

Spolupracujete s niektorými vyso-
kými školami?

Áno. Informujeme najmä študen-
tov, aké možnosti uplatnenia u nás
majú. Tým, že máme na Slovensku
veľké finančné centrum, zameria-
vame sa viac na ekonomické školy,
ale aj technické. Napríklad sme vy-
tvorili komplexný kurz, ako sa vedie
globálna firma ako je Dell. V po-
slednom období sme začali spolu-
pracovať aj so strednými školami.
Pretože už tam sa mladý človek roz-
hoduje, ktorý smerom pôjde. A prá-
ve aj mladým študentkám chceme
viac vysvetliť, prečo môže byť pre
ne zaujímavé pracovať v technickej
oblasti.

Umelé povýšenie žien firmám nepomáha
Stanovenie počtu žien vo vedení môže firme uškodiť, tvrdí šéfka HR Dell pre strednú Európu Silvia Jeleníková.

Že
ny

 v
 b

iz
ni

se

Lukáš Havlík
lukas.havlik@ecopress.sk ©

hn

Tomáš Turkovič, 
riaditeľ ľudských zdrojov,
SOITRON
Základom je jednoduchá spätná
väzba, vyzdvihnutie nadštandard-
ného výkonu či prínosu pre spoloč-
nosť. Manažéri by mali chváliť za-
mestnancov priebežne, vždy keď je
na to príležitosť. A ak zamestnanec
podáva výkon nad očakávania, mal
by sa to dozvedieť od svojho nad-
riadeného aj pri pravidelných hod-
noteniach pracovného výkonu. Tak-
že pochvala, morálne ocenenie vý-
konu a vyzdvihnutie individuálneho
prínosu je základom. Ďalej by som
odporúčal vždy postupovať indivi-
duálne, teda použiť najvhodnejšie
motivačné nástroje pre  konkrétne-
ho zamestnanca. Niekoho poteší
nadštandardná možnosť vzdeláva-
nia, iného možnosť kariérneho ras-
tu či zapojenie do zaujímavejších
projektov, prípadne prebratie vyššej
zodpovednosti. 

Silvia Jeleníková, 
riaditeľka ľudských zdrojov
pre strednú Európu, Dell
Človek je tvor individuálny, každý
reaguje na inú „mrkvu“. Pre niekoho
je zaujímavou odmenou konferen-
cia, kde sa dozvie nové veci. Pre
iného práca na novom projekte, čo
môže síce znieť nelogicky – „za dob-
rú prácu dostanem ako odmenu ďa-
lšiu prácu“, ale práve tam sa môže
naučiť najviac. Samozrejmosťou je
pochvala. Svojich ľudí sa snažím od-
meňovať tým, že môžu ďalej rásť
alebo sa niečo nové naučiť. Deň voľ-
na je fajn, ale po čase na to zabud-
nú. V Bratislave máme skupinku 21
talentov, ktorých nazývame Rock-
stars. Pre nich pripravujeme ročný
program, kde každý mesiac majú
modul zameraný na inú oblasť.
Z hľadiska budúcnosti práve ich
smerujeme na líderské pozície. Ro-
bia to nad rámec svojej práce, na-
priek tomu to veľmi oceňujú. 

Jedna situácia, dva pohľady. Očami muža a ženy

Zhora na mňa pozerali obchodní partneri skôr pre moje menšie skúsenosti, a nie preto, že som žena. Snímky: HN/Peter Mayer

V projekte HN+ vám
predstavujeme slovenské
manažérky, ktoré sa vo
svojej profesii dostali na
vrchol. Dnes Silvia
Jeleníková, riaditeľka
ľudských zdrojov Dell 
pre strednú Európu.

Ako by ste odmenili
pracovníka za dobrú
prácu, ak by ste to

nemohli urobiť
finančne?

▼▼

Kto je Silvia
Jeleníková
Je absolventkou
Fakulty manage-
mentu UK. V minu-
losti pracovala na
oddelení ľudských
zdrojov v spoloč-
nosti Slovak Tele-
kom. V súčasnosti
pôsobí ako riaditeľ-
ka ľudských zdro-
jov Dell pre stred-
nú Európu – Slo-
vensko, Česko,
Poľsko a Rakúsko.
Zodpovedná je aj
za personalistiku
Európskeho centra
zdieľaných služieb
spoločnosti DELL
na Slovensku.

Ako by ste odmenili
pracovníka za dobrú
prácu, ak by ste to

nemohli urobiť
finančne?

“Absolventom často
chýbajú
komunikačné 
a predajné zručnosti.
Silvia Jeleníková, Dell


