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Petra Ďurčeková:

pre úrad práce, alebo kolegyňu, ktorá mala muža na invalidnom dôchodku. Mali sme 50 zamestnancov, okolo 28 sme mali pridelených
na dočasných pracoviskách v iných
firmách a zvyšok sme rozdeľovali medzi úseky hotela, ktoré mohli
fungovať. Realizovali sa veľké upratovacie práce, ako čistenie kobercov, pranie záclon a podobne. Keď
sme mohli otvoriť, fungovali sme
v takom režime, že som pracovala
na nočných na recepcii a ráno som
umývala dlážku. Snažili sme sa to
vyriešiť tak, aby to bolo fér pre všetkých zamestnancov. Ak sú niektorí
ľudia pridelení na nové miesta, tak
prečo by iní mali ostať doma kvôli
prekážkam v práci a platovo to mať
podobné? Preto sme ich ponúkli zapožičať firmám v okolí.
Text: Zlatica Kramárová

„POŽIČIAME VÁM

Možno ste pri jazde v aute zachytili na vlnách éteru hotelovú reklamu s netradičnou ponukou. „Požičiame vám dobrých ľudí,“ sľuboval Hotel pod Lipou a svoje sľuby
naplnil. O originálnej personálnej politike, ale aj iných netradičných „koronových“
nápadoch sme hovorili s Petrou Ďurčekovou, riaditeľkou hotela.

B

ol záujem o „požičanie dob
rých ľudí“?
Určite áno. Rozbehli sme
skvelú spoluprácu, z ktorej každý
získal – nielen my, ale aj zmluvní
partneri a v neposlednom rade aj
naši zamestnanci.
Ako ste prišli na tento nápad?
Pri prvej pandemickej vlne sme si
položili otázku: „Čo teraz?“ Začali
sme hľadať firmy, ktoré by dočasne mohli dať prácu našim ľu24
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ďom. Hlavný dôvod bol ten, že máme skvelý tím ľudí, o ktorý sme
nechceli prísť, a tiež sme sa chceli o nich postarať. Máme otvorenú
komunikáciu, dobre sa tu pracuje,
nemáme rôzne zákulisné hry, náš
personál už pozná našu klientelu a
vie, ako sa k nej má správať. My sa
snažíme byť slušní, ale prirodzení,
lebo si myslím, že správanie personálu má korešpondovať s hotelom.
My nie sme 5-hviezdičkový biznis
hotel v Bratislave, ale hotel v men-

šom meste v prírode, kam si ľudia
chodia väčšinou oddýchnuť. A tomu sa snažíme prispôsobiť aj komunikáciu. Keď sa dva roky snažíme ľudí zosúladiť s filozofiou hotela a vytvoriť z nich tím, tak sa jednoducho nedá hodiť ich potom cez
palubu. Mali sme ľudí s rôznymi osudmi, aj takých, ktorí nespĺňali podmienky na úrad práce napriek tomu, že platíme všetko oficiálne. Tiež matky – samoživiteľky, niektoré nespĺňali podmienky

Bolo to pre firmy zaujímavé na
chvíľu zamestnať vášho človeka?
Áno, pretože som oslovovala firmy,
ktoré mali v tom čase nával práce a potrebovali brigádnickú výpomoc. Boli to firmy s nárastom objednávok a oni ich rovnako potrebovali len v obmedzenom čase na
dva-tri mesiace, nemysleli sme si, že
druhá vlna bude trvať tak dlho. Bola
to napríklad firma v Modre, ktorá montuje prívesné vozíky za autá, tiež mali veľký nárast produkcie
a rovnako nevedeli, na koľko to bude. Potom to bola majiteľka siete potravín, tá sa tešila, že konečne môže
dať svojim zamestnancom dovolenky. Vymysleli sme slogan Požičiame
vám dobrých ľudí. Sledovala som,
kto v okolí hľadá pracovníkov
a ozvala som sa im, že takého človeka máme. Komunikovali sme aj
s call centrami a snažili sme sa ľudí prideliť podľa toho, kde fyzicky bývajú. Preto bola výborná aj tá
sieť potravín, lebo ľudia mohli ísť
do jednotlivých predajní podľa svojho bydliska, alebo tam, kde to majú najbližšie. Iní išli do skladu baliť
knihy, lepiť etikety.
Ako sa to páčilo zamestnancom?
Zo začiatku to ľudia brali dosť

úsmevne, ako keby išli do tábora... (úsmev), akože si idú oddýchnuť a vyskúšať niečo nové. Často sa
tvorili skupiny ľudí, ktorí išli spolu
napríklad do skladu, aby sme eliminovali ich stres z nového prostredia, kolektívu. Snažili sme sa,
aby človek nešiel sám a mal okolo
seba známych ľudí.
Asi každému napadne, či ste sa
nebáli, že sa nebudú chcieť vrátiť.
Niektorí sa ani nevrátili. Úprimne
poviem, že o dvoch sme takto aj
prišli, takže všetko má výhody aj
nevýhody. Na jednej strane nám
boli naši ľudia vďační, že sme im
pomohli, pritom sme mohli urobiť to, čo urobila v sektore väčšina – okamžite ľudí prepustila.
Pamätám si, ako sme u nás v kajute spolu sedeli posledný septembrový deň presne pred rokom.
Všetkých som zvolala, lebo najhoršia je podľa mňa neistota, keď
nikto nevie, čo sa deje, čo bude
a všade okolo sa začalo prepúšťať.
Povedala som im, že im neviem
nič sľúbiť, ale takýto je môj plán,
tak nech si premyslia, či do toho idú. Pre mňa bola veľmi dobrá
spätná väzba, že nikto nepovedal,
že nejde. Napriek tomu, že niekto
išiel krájať šunku, super elegantný
a vždy vyvoňaný a hladko oholený čašník išiel do výroby a vrátil sa
nám zarastený a „vetrom ošľahaný“ ako morský vlk... (úsmev).
Čo tí, ktorí sa nevrátili?
Jeden človek ostal pracovať vo výrobnej fabrike v Modre, povedal,
že ho práca kuchára baví, ale tu má
istotu. Chce si založiť rodinu, takže ja ho chápem. Potom odišiel kolega čašník, ktorý mi priamo povedal, že ho ovplyvnila táto dočasná
práca, lebo zrazu videl ten rozdiel
pracovať od do a pracovať v hotelierstve, kde neviete predvídať, kedy klient skončí oslavu a nevyhodíte ho, lebo zatvárate. Ľuďom sa síce preplatia hodiny navyše, ale, samozrejme, je lepšie vedieť si naplánovať veci a mať fixný pracov-

ný čas. Ale inak tu máme pomerne nízku fluktuáciu a stabilný tím.
Ako spätne hodnotíte „požičiava
nie“ zamestnancov?
Stále pozitívne a urobili by sme to
znovu, lebo väčšina ľudí si to veľmi
váži, a tí, ktorí odišli, by na to mohli
prísť aj ináč. Určite nám to dalo veľký náskok, lebo viem, že kolegovia, ktorí ľudí prepustili, trávili celý jún hľadaním svojich ľudí a mnohí z nich už ani voľní neboli. My
sme mali priebežne otvorené a jediné, čo sme spravili, bolo, že sme
v dvoch fázach sťahovali svojich ľudí z firiem. Z nášho pohľadu to bolo
aj kvôli cashflow a z hľadiska tých
firiem sme nechceli, aby im odišli
všetci naraz. Dohodli sme sa s nimi
na postupnom prechode, aby to ani
ich prevádzku neohrozilo a boli na
to pripravení.
Teraz ste na tom so zamest
nancami ako ?
Ešte by sme prijali dvoch čašníkov.
Hľadáme alternatívy, ako to spraviť, keďže máme rezervácie na jeseň a vieme, že budeme plní. S firmami sme dohodnutí, že ak na jeseň nastane podobná pandemická situácia, budeme spolupracovať
rovnakým spôsobom. Väčšina firiem nám ľudí vezme naspäť. Lebo
my už keď sme ich núkali, tak sme
zdôrazňovali, že sú to spoľahliví
ľudia, pracovití a boli s nimi spokojní. Dokonca ľudia vraveli, že
im tam v jednej firme zamestnanci vraveli, že majú pomalšie pracovať, lebo im kazia normy! Aj spätná
väzba, ktorú sme na nich dostávali,
bola, že sú ochotní, milí, šikovní...
Podľa mňa sú ľudia z hotelierstva
takí všestranní, vedia sa všade obracať. Preto nám aj vo firmách povedali, že ak ich budeme potrebovať dočasne zamestnať, aby sme sa
na nich obrátili.
Vy ste mali už počas prvej pan
demickej vlny v hoteli viac origi
nálnych nápadov, o ktorých sme
▶
v Hotelieri písali.
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Zaujímavý bol aj váš nápad
s atraktívnym mobilným food
truckom.
Nápad odštartoval lockdown, ale jeho využitie je širšie než len v pandemických podmienkach. Za kúpou food trucku bola premyslená
koncepcia, našli sme tri význam26
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né dôvody na jeho kúpu. Na začiatku, pri korone, bol zámer predovšetkým marketingový, chceli sme
ukázať, že to nevzdávame, že stále
niečo tvoríme, ale zároveň nám zachránil dve pracovné miesta. Aj pre
zamestnancov bolo dobré, že nemuseli byť doma. Umiestnili sme
ho v lokalite Zochova chata, kde
sme prevádzkovali fast food, lebo tam vtedy nič nebolo otvorené, ľudia, ktorí tam chodili na výlety, si nemali kde kúpiť kávu, jedlo.
Samozrejme, že tržby boli na celkom inej úrovni, než keď ho teraz používame v našom areáli na
firemné akcie. Firemné teambuildingy boli práve druhým dôvodom
kúpy. V areáli rezortu sme vždy dávali na stoly šefingy s jedlom s bežným bufetom, ale toto je oveľa originálnejšie, modernejšie, a tretí dôvod bol ako snack bar v lete pri bazéne. Hostia, ktorí u nás dovolenkujú, majú zvyčajne zaplatenú polpenziu, a ten čas medzi raňajkami
a večerou si môžu vyplniť menším
snackom, vhodnejším počas horúcich letných dní. A je to pre nich
tiež atraktívna zmena.
Koho to bol nápad?
My sme tu všetci takí kreatívni
– „brainstormingoví“, radi vymýšľame zaujímavé veci, nejako sme
k tomu prišli spoločne.

pracovala v hoteloch – v hoteli
West na Kolibe a v hoteli Kamila
u pani Magálovej, pričom som
študovala národohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite. Bola som ten typ, že som denne študovala, pracovala na plný
úväzok v hoteli na eventoch a popritom som ešte podnikala s francúzskou hotelovou kozmetikou,
ku ktorej som sa dostala pri práci v hoteloch.
Aká bola potom cesta na riaditeľ
skú pozíciu?
Dostala som ponuku robiť riaditeľku rezortu, ale ja som cielene
požiadala majiteľov, aby som mohla robiť najskôr obchod, aby som
videla, čo funguje a nefunguje. To
sa najlepšie dozviete, keď vojdete
do projektu akoby „inkognito“. Nie
preto, aby ste kritizovali ľudí, ale
aby ste vedeli vyhodnotiť procesy.
Môj cieľ bol rozbehnúť predaj novej časti rezortu.

Bola to náročná investícia?
Je to food truck z druhej ruky
a stál okolo 15-tisíc eur. Už len
tým, že sme ho prevádzkovali v čase štátom nariadeného zatvorenia
hotela od decembra do apríla-mája, splatili sme asi štvrtinu.
Hodnotíte to spätne ako dobrý
nápad?
Určite áno. Aj veľa klientov z teambuildingov nám ho hodnotilo veľmi pozitívne. Máme dosť firemnej klientely, ktorá je veľmi dizajnová, trendová, a tí takúto ponuku veľmi vítajú, pretože je originálna, iná ako v ostatných hoteloch. Namiesto bežného bufetového cateringu si mohli v netradičnom prostredí objednať, na čo mali chuť. Sortiment sa mení, býva
tam klasický street food, ale aj wafle, francúzske palacinky, francúzske zapekané koláče.
Pristavme sa ešte pri vašej osobe.
Vy ste prehodili „výhybku“ z do
dávateľa hotelovej kozmetiky na
hotel.
Ja som sa v hotelovej branži pohybovala stále, hoci ma väčšina
asi zaregistrovala ako dodávateľa
francúzskej hotelovej kozmetiky.
Ešte počas študentských čias som
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Hneď po začatí nám istá pani začala šiť rúška, vtedy ich ešte nebolo
dostať, mali sme „rúškoleňa“, kam
sme ich vešali. Otvorili sme okienko a predávali jedlo so sebou. Mali
sme tiež v areáli rezortu autokino,
kde ozvučenie išlo cez tlmočnícke zariadenia používané na konferenciách. Neboli to nejaké masívne akcie, možno tak pre 10 – 12 áut,
skôr to bol taký marketingový prejav, že niečo robíme, že to nevzdávame. Keď to už opatrenia dovoľovali, jedlá z okienka sa konzumovali v exteriéri nášho areálu a ľudia využívali športové zariadenia,
ktoré máme pre hostí k dispozícii.
V čase, keď sa pravidelne testovalo,
sme mali v areáli aj mobilné MOM.
Ďalšia vec je, že v čase pandémie
sme sa potrebovali zamerať viac na
lokálnych ľudí. Okrem marketingového zámeru tieto aktivity pomohli
aj našim zamestnancom, ktorí videli, že to nevzdávame, o niečo sa
snažíme. Boli to nečakané časy, keď
sme sa tešili z 200-eurovej tržby.

Aké tržby food truck prináša, sú
pre štvorhviezdičkový hotel zau
jímavé?
Zo začiatku ani nie, samozrejme, nedali sa porovnať s tržbami,
ktoré bežne robíme v reštaurácii, my máme priemernú cenu
v reštaurácii 12 eur, a tam bola
možno priemerná cena jedla tri
eurá. Keď bol truck pri chate, bolo tam jedno jedlo trochu drahšie
a ostatné boli lacnejšie, teraz je
to možno naopak. Najviac sa predávali hotdogy, robili sme americké, nie tie celkom jednoduché.
Ale na druhej strane, čo sa týka položiek a návštev, bolo to neporovnateľne vyššie. Teraz, keď
je food truck v našom areáli, sú
trošku iné ceny.

To nie je moc zvyčajný nástup ria
diteľa...
Možno nie, ale mne to už takto
raz vyšlo v inej práci a prišlo mi
to užitočné. Mne veľmi veľa dalo obdobie, keď som sama naceňovala akcie. Napríklad pre klienta,
ktorý chcel naceniť tri rôzne akcie v troch rôznych obdobiach roka. My sme vtedy mali odlišnú cenotvorbu v dvoch rôznych pavilónoch a v častiach hotelov s rôznym štandardom, čo má svoje
úskalia. Dokonca v štvorhviezdičkovom pavilóne sme mali dve časti s dvoma rôznymi cenami. Jeho
počet vyžiadaných izieb zasahoval
obe krídla a klient nechápal, prečo je cena iná. Vďaka tomu sme
potom realizovali veľa zjednodušení, napríklad sme zjednotili cenu v štvorhviezdičkovom pavilóne.
Myslím, že keby som sa na to pozerala „zhora“, tak na to tak skoro
neprídem.
Aké iné zmeny ste zaviedli?
Čo sa nám asi všetkým ťažko uči-

lo, bola otvorená komunikácia.
Časť zamestnancov nebola zvyknutá povedať, že niečo nie je dobré.
To ma dosť prekvapilo. Keď som sa
spýtala na nejakú konkrétnu vec,
ktorá sa mi zdala byť dosť nezmyselná, tak som zistila, že sa to robí
preto, lebo niektorí z mojich predchodcov to takto zaviedol. A že to
nepovedali preto, lebo to nemohli
hovoriť. Teraz sa snažíme o to, aby
každý povedal svoj názor. Ani môj
názor nemusí byť správny a som
rada, ak mi to otvorene povedia
a tiež zdôvodnia. Veľakrát sme
zmenili systém fungovania procesov preto, lebo to navrhol niekto zo
zamestnancov.
Napríklad?
Napríklad sme zjednodušili systém pulírovania pohárov, vďaka
ktorému chyžná ušetrí spolu 20
minút času denne. Veľa vecí sa
takto zjednodušilo a ušetril sa čas.
Treba však zdôrazniť, že sme sa
to naozaj museli naučiť a veľakrát
sa na porade hovorilo o tom, že
nehodnotíme človeka, ale proces,
ktorý nastal a ako sa mu vyhnúť.
Lebo veľa ľudí má tendenciu brať
veci osobne. Napríklad v minulosti sa nám stalo, že niekto dlhšie čakal na obed, tak sme hľadali príčinu, prečo sa to stalo, nie kto
za to môže. Alebo F & B manažér
tým, že je z Modry, sa snaží dať do
nápojového lístka veľa lokálnych
vín z Modry. Predtým sme ponúkali veľa medzinárodných vín,
čo je na jednej strane fajn, ale na
tej druhej chceme žiť s regiónom.
Teraz napríklad mesto Modra organizovalo darovanie krvi a my
sme mu na to poskytli priestory
v kongresovej miestnosti. Chceme,
aby z nás mesto malo úžitok, vracať svoj „diel“ do regiónu. Alebo
sme dali k dispozícii vinárovi grátis vínnu pivničku pri akcii Viechy
OOCR Malé Karpaty. Robíme aj
rôzne podporné akcie pre charitu,
ale ani to nechceme zverejňovať,
lebo to nerobíme preto, aby sme
z toho mali reklamu.

A na záver – ako ste pripravení na
jeseň?
Máme, samozrejme, plán A aj
plán B, keďže nikto nevie, čo bude. Ak bude dobre, jeseň máme dobre zarezervovanú a budeme normálne fungovať. Ak nie
a nastane plán B, máme dohodnutú spoluprácu s firmami, kde
boli ľudia predtým, ale zvažovali sme aj ponúknuť ľudí hotelom, ktoré majú január a február plnú sezónu, napríklad do
Tatier, lebo my vtedy nemáme
sezónu. Pretože ak bude toto dočasné pridelenie fungovať, možno by sme ho mohli využívať
aj po skončení pandémie v menej vyťažených mesiacoch, keďže
mzdové náklady sú jednou z najväčších položiek.
Čo na to hovoria vaši zamest
nanci?
Celkom sa im páčilo to, že by načerpali nové informácie, mali by
zmenu. Ale, samozrejme, že berieme do úvahy aj to, či má niekto rodinu, deti, lebo tento spôsob fungovania má skôr zmysel
na týždňovky, tam sa nedá cestovať denne. Takže uvidíme, ako
bude. Stále však dúfame, že sa
bude fungovať viac-menej normálne, aj keď v obmedzenej prevádzke. 
■
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