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Žijeme v rýchlej dobe, v ktorej sa veci menia zo dňa na deň. Ak chcú firmy  

v tomto svete prežiť, musia sa vedieť rýchlo adaptovať a promptne reagovať 

na výzvy. No nie vždy to ide hladko. Dôvodov môže byť viacero: zle nastavené 

vnútrofiremné procesy, neskúsení pracovníci na vedúcich pozíciách, alebo 

len chýbajúci pohľad zvonka. S prekonaním týchto a ďalších výziev vám môže 

pomôcť práve interim. Keďže pre mnoho ľudí je tento pojem ešte stále málo 

známy, rozhodli sme sa spísať komplexný e-book, ktorý vám priblíži všetky 

výhody interim experta.
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Postihla vašu firmu kríza? Potrebujete výkonného človeka 
s rozsiahlymi skúsenosťami na jej vyriešenie? V tom prípade 
hľadáte interim experta.

Interim expert má špecifické odborné skúsenosti v konkrétnej oblasti,  

alebo v riadení spoločností, pôsobí počas presne dohodnutého časové-

ho obdobia a rieši špecifický problém. Môže byť projektovým manažé-

rom, ktorý nielen poradí, ale navrhnuté riešenia aj implementuje.

Na prvý pohľad by sa niekomu mohlo zdať, že ide o konzultan-

ta, no interim expert je na rozdiel od konzultanta aktívnym čle-

nom tímu. Spĺňa vaše špecifické potreby, je motivovaný vyjsť vám 

v ústrety, aktívne sa zapája od začiatku až do konca pri hľadaní  

riešení a dosahovaní cieľa, spolupracuje s vašimi vlastnými ľuďmi  

a reportuje priamo vám.

KTO JE INTERIM 
EXPERT?1

4



Slovo „kvalitný“ je pritom v tomto prípade obzvlášť kľúčové. Kvalita je 

jedným z faktorov, ktoré umožňujú spoločnosti získať a udržať si konku-

renčnú výhodu. Zákazníci oceňujú produkty a služby, ktoré majú vyso-

kú úroveň, no tú môže zabezpečiť jedine kvalitný tím ľudí pod taktovkou 

skúseného vedenia.

Interim sa teší stále väčšej popularite a nové trendy naznačujú, že ten-

to spôsob práce bude v budúcnosti dominantný, pretože spoločnosti sa 

stále viac špecializujú a potrebujú riešenia oveľa rýchlejšie ako kedysi.

5

Uplynulý rok priniesol domácim firmám mnoho nečakaných 

komplikacii a výrazne otriasol biznisom. Záujem o služby in-

terim manažmentu a interim expertov sa počas pandémie 

COVID-19 radikálne zvýšil a tento trend sa prejavuje aj v sú-

časnosti.
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AKÉ PROBLÉMY  
V RÁMCI FIRMY 
DOKÁŽE INTERIM 
VYRIEŠIŤ?

I vo vašej firme môže nastať situácia, že aj napriek tomu, že máte rieše-

nie problému, nie je možné ho implementovať. Blokujú vás peniaze, ma-

nažment, nedostatok času, či ľudských zdrojov. Práve v takom prípade 

je dôležité vybrať správneho človeka, ktorý poskytne vedomosti, nástroje 

a usmernenia na pomoc všetkým ostatným zastávať svoju úlohu pri do-

sahovaní cieľa. 

Interim expert dokáže pomôcť aj vtedy, keď riešenie problému firma

nepozná. Najskôr navrhne stratégiu ako sa k požadovanému výsledku

dopracovať a následne je súčasťou tímu, ktorý stratégiu implementuje.

Interim často klienta posunie na úplne novú úroveň fungovania. Pri ta-

kejto úlohe je veľmi dôležité si presne vymedziť kompetencie a zabezpe-

čiť podporu manažmentu firmy. Veľké úspechy sa rodia vždy len zo spo-

lupráce. Spolupráca s interimom by mala prinášať čo najväčší dlhodobý 

úžitok všetkým zúčastneným, t.j. manažmentu, zákazníkom i zamestnan-

com a kolegom.

2
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Aj napriek svojmu krátkemu pôsobeniu by vám mal pomôcť vytvoriť 

a priniesť do firmy nové pohľady na riešenie problémov a merateľné vý-

sledky, z ktorých bude firma prosperovať ešte dlhý čas po jeho odchode.

ZA AKÝ ČAS SA DÁ 
INTERIM EXPERT 
DOSADIŤ?

V dnešnej uponáhľanej dobe, keď chcú všetci všetko rýchlo a hneď, mô-

žeme s istotou tvrdiť, že už včera bolo neskoro na začatie hľadania kvalit-

ných ľudí. Navyše dopyt po kvalifikovaných manažéroch a expertoch stále 

výrazne prevyšuje ponuku. Obsadenie pozície vo firme sa tak často mení 

na nekonečný príbeh, ktorý nemá vždy šťastný koniec. Čas sú peniaze 

a v týchto prípadoch to platí dvojnásobne.

Na dosiahnutie, čo najvyššej flexibility práce potrebuje personálne odde-

lenie silných partnerov v oblasti ľudských zdrojov. Naša spoločnosť dokáže 

flexibilne plniť všetky požiadavky na profesionálov v danom odbore.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a širokej databáze špecialis-

tov, vám dokážeme zabezpečiť požadovaného kvalifikovaného človeka 

už do 72 hodín.

3
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AKÝCH INTERIM 
EXPERTOV VIEME 
DOSADIŤ?

Technológie, priemysel a trendy v manažmente sa menia naozaj rýchlo 

a tomu je nutné prispôsobiť aj ľudské zdroje. Nájsť však kvalitných ex-

pertov (ako sme si povedali v predchádzajúcej kapitole) nie je vôbec 

jednoduché. K tomu, aby spoločnosť rástla a bola konkurencieschopná 

je nutné mať šikovných ľudí. Ale ako si vybrať tých správnych, ktorým zá-

leží na tom čo robia a na výsledkoch, ktoré po sebe zachovajú? Navyše 

v krátkom časovom horizonte?

V našej firme sa držíme niekoľkých základných bodov pri výbere vhod-

ných kandidátov pre našich klientov:

1. Pri výbere vhodného interim experta vychádzame najmä z časovej 

dostupnosti v závislosti od aktuálnych potrieb našich klientov.

2. Výber vhodného interim experta záleží aj od jeho jazykových 

schopností pre konkrétny projekt.

3. Dôležité je sústrediť pozornosť na správnu orientáciu interima, ale 

tiež na konkrétnych zákazníkov a dodávateľov, s ktorými už má 

skúsenosti.

4
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4. V profiloch interim expertov si môžete vyberať na základe detailných 

schopností či zručností kandidátov – napr. podľa materiálov alebo 

procesov, s ktorými má mať interim skúsenosti.

5. Profil interimov je veľmi podrobný a každý kandidát patrične ove-

rený našou spoločnosťou – uvádzame tiež širokú škálu nástrojov 

a metodík, ktoré ovláda, aby ste si tak už vopred mohli zistiť, či spĺňa 

požadované znalosti.

6. Pracujeme s overenými ľuďmi, na ktorých máme pozitívne referen-

cie z úspešne zvládnutých projektov.

Ani ten najlepší a najskúsenejší interim však nedokáže všetko sám. Bez 

podpory firmy a tímu sa mu jeho úloha nemusí podariť. Kľúčová je preto 

intenzívna komunikácia s vedením, ako aj manažérmi jednotlivých odde-

lení. O tom, ako celý proces prebieha a ako uľahčiť adaptáciu interima do 

vašej firmy, sa dozviete v nasledujúcej kapitole.

9

Z pozícií vrcholového manažmentu boli v poslednom roku 

najviac žiadaní projektoví manažéri, C-level manažéri a krí-

zoví manažéri.

Najviac obsadzovaní interim experti boli v minulom roku 

z oblastí kvality (33 %), logistiky (21 %), vývoja a dizajnu (18 %) 

a HR (9 %).

Podľa našich štatistík skoro 60 % našich projektov trvalo od 

6 do 12 mesiacov.
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AKO PREBIEHA 
CELÝ PROCES 
DOSADZOVANIA 
EXPERTOV?

5

Náš tím expertov sa postará o návrh, vytvorenie a dodanie riešenia, 

presne na mieru potrebám vašej firmy. Celý proces prebieha veľmi 

rýchlo a efektívne v pár krátkych krokoch:

1. Zoznámenie sa s klientom a jeho požiadavkami
V prvom kroku vedieme veľmi podrobný a hĺbkový rozhovor so zadáva-

teľom. Zoznamuje sa s firmou, primárne s konkrétnym oddelením, kde 

bude interim pôsobiť.

2. Hľadanie vhodných kandidátov v našej databáze
Disponujeme rozsiahlou databázou skúsených interimov pre široké spek-

trum odvetví. Odporúčame iba kandidátov, ktorých by sme si sami vybrali.

3. Výber konkrétneho interim experta po konzultácii 
s klientom
Klient obdrží iba minimum vyfiltrovaných kandidátov, ktorí vyhovujú jeho 

požiadavkám s veľmi podrobným profilom každého interima. Nezahlcuje-

me klienta zbytočnými profilmi. Často mu zašleme len jedného či dvoch 
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kandidátov, lebo vždy sme si našim výberom 100 % istý. Po finálnom výbere 

sprostredkujeme odborníka v krátkom časovom horizonte do 72 hodín.

4. Dosadenie vhodného interim experta na konkrétnu 
pozíciu
Základným kritériom pre úspešnosť interim experta je jeho schopnosť 

rýchlo sa zorientovať v  prostredí. Je to človek, ktorého netreba v  ničom 

školiť. Jediné, čo potrebuje, je zistiť si vnútrofiremné špecifiká, spoznať tím, 

urobiť si krátku analýzu a môže sa pustiť do práce.

VÝHODY SPOLUPRÁCE 
S GQ INTERIM

Z pohľadu konkrétnych výhod a hodnôt, ktoré môže spoločnosť dosahovať 

prostredníctvom spolupráce s GQ interim solutions, môžeme zaradiť na-

sledovné:

6

 L návratnosť investície – skoré nasadenie interima znásobuje jeho 

nákladovú efektivitu. Často totiž zabraňuje budúcim škodám, ktoré by 

mohli firmu nenávratne poškodiť, 

 L šetrí čas, zdroje a financie - vďaka svojej špecializácii dokáže interim 

efektívne riešiť komplexné situácie, ktoré by si za normálnych okolností 

vyžadovali pozornosť viacerých ľudí a trvali dlhší čas,
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 L expertíza - dostatočné skúsenosti a odstup od problémov zabez-

pečujú zvýšenú produktivitu a pôsobia motivačne na zamestnancov 

spoločnosti, čím zvyšujú ich výkonnosť, 

 L objektivita – interim je človek „zvonku“, čiže je nezávislý od podniko-

vej kultúry a existujúcich procesov, vďaka čomu prináša úplne nový 

pohľad na daný problém a jeho vnímanie je sústredené na riešenie 

vzniknutej krízovej situácie, 

 L zodpovednosť – interim si je vedomý svojej plnej zodpovednosti a je 

viac motivovaný zanechať výsledok ako váš kmeňový zamestnanec, 

 L angažovanosť – jeho cieľom je podať maximálny výkon, pretože od 

jeho hodnotenia sa odvíja jeho ďalšie fungovanie a ďalšie prípadné 

spolupráce s inými spoločnosťami.

V GQ interim solutions vás spájame s tými najlepšími odbornikmi nielen 

v automotive. Disponujeme rozsiahlou databázou skúsených konzultantov 

pre široké spektrum odvetví:

 L Quality

 L Logistics

 L Maintenance

 L Crisis management

 L Production

 L Project management

 L Engineering

 L Design

 L IT/PLC

 L R&D

 L Metrology

 L Laboratory

 L Automatization

 L Manufacturing

 L Management

 L C-Level management

12
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Dva roky po sebe, v 2018 a 2019, sa automobilový priemy-

sel spamätával z klesajúcej hospodárskej aktivity, rastú-

cej konkurencie, spomalenia ekonomík BRIC a sprísňovania 

úverových noriem, ktoré tlmili globálny dopyt. Potom prišiel 

knokautujúci úder, ktorý spôsobil výluky uprostred pandé-

mie COVID-19 v prvej polovici roka 2020, čím sa predaj auto-

mobilov prepadol na historické minimum.

Preto nebolo žiadny prekvapením, že najväčšími spoločnos-

ťami, ktoré sa spoliehali na interim zamestnancov, boli spo-

ločnosti vyrábajúce zariadenia (11 %) a automobilový prie-

mysel (10 %). Hlavnými podnikovými výzvami, ktoré viedli 

k dosadeniu interim manažérov, boli riadenie zmien (14 %), 

prevádzková transformácia (8 %) a riadenie projektov vrá-

tane rozvoja podnikania (7 %).



Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, vieme vám zabezpečiť aj zahra-

ničných špecialistov, či dosadiť interimov do vašich pobočiek v zahraničí. 

Krajiny, v ktorých pôsobíme sú okrem Slovenska aj Česká republika, Ra-

kúsko, Maďarsko a Francúzsko.

S našimi kandidátmi dosahujeme až 96 % úspešnosť už pri prvom 

stretnutí s klientom. 

V GQ interim solutions zbierame skúsenosti už viac ako 10 rokov na do-

mácom i zahraničnom trhu. V našom portfóliu máme cez 200 spokojných 

klientov, 1 500 úspešne vyriešených projektov, 7 500 špecialistov v data-

báze a pobočky v 4 krajinách, vďaka čomu sme popredným poskytovate-

ľom interim špecialistov v CEE regióne.

DO KTORÝCH KRAJÍN 
VIEME DOSADIŤ ĽUDÍ?7

14

Na interim manažérov sa spoliehajú viaceré veľké európske 

korporácie i malé firmy. V roku 2020 sa služby interim mana-

žérov rozhodli využiť predovšetkým v Nemecku (73 %), Švaj-

čiarsku (65 %), v UK (45 %) a tiež v Španielsku (46 %).
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA, 
AKO DOKÁZAL NAMI 
DOSADENÝ INTERIM 
TÍM VYRIEŠIŤ FIREMNÚ 
VÝZVU

Východisko:
Zákazník spúšťal niekoľko nových projektov súčasne a potreboval dočas-

nú pomoc pri riadení všetkých procesov APQP a získavaní schválení PPAP 

načas.

Projekty:
Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupe, Volkswagen 

Touareg.

Výzva:
1 zákazník zavádzal 5 rôznych nových výrobkov súčasne, v rôznych kombi-

náciách, ktoré zvyšovali tlak na spustenie výroby.

8
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Riešenie:
Tím 5 vysokokvalifikovaných interim inžinierov APQP vyriešil projekt tak, 

aby získal od konečného zákazníka súhlas so spustením do sériovej výro-

by. To znamenalo dokončenie projektu v pôvodne plánovanom termíne 

17 mesiacov bez oneskorení a neočakávaných komplikácií.

Výhody:
Nebolo potrebné zamestnávať interných zamestnancov na obmedzené 

projektové úlohy,

 L úspora času a zdrojov,

 L včasné a spoľahlivé dodanie,

 L vysoká spokojnosť prémiového výrobcu OEM.

Výsledok:
Precízne vykonaná práca APQP interim inžinierov, ktorí riadili projekt cez 

všetky míľniky až po úspešné PPAP a odovzdania do sériovej výroby.
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V SKRATKE O GQ 
INTERIM SOLUTIONS

Na trhu pôsobíme od roku 2011 a za ten čas sme si vybudovali kvalitný tím 

odborníkov, vhodných pre našich klientov ako interim riešenie. Ak by sme 

sa mali opísať jednou vetou, tak by sme mohli povedať, že poskytujeme 

„expertov na prenájom“.

Naša spoločnosť GQ interim solutions vás spojí s tými najlepšími odborník-

mi na trhu, vďaka ktorým ušetríte sebe i vašej firme náklady, čas a energiu. 

Poskytneme vám skúsených a vysoko výkonných profesionálov na riade-

nie zmeny alebo transformáciu spoločnosti. 

9
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Podľa interim manažéra musíte byť v ťažkých časoch vizi-

onármi. Musíte nájsť nový pohľad, ale často na to nemáte 

energiu. Obdobie pandémie je spojené so zvýšeným stresom 

a vyčerpaním. Nie je preto prekvapujúce, že v rokoch 2020 

a  2021 sa vo všeobecnosti objavuje viac zákaziek, ktoré si 

vyžadujú služby interim expertov a manažérov, aby im tieto 

ťažké časy dokázali prekonať.G
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KONTAKT

Pevne veríme, že sa vám náš e-book páčil, našli ste v ňom inšpiráciu 

a motivuje vás k správnym rozhodnutiam. Ak boli pre vás naše tipy a rady 

prínosné, budeme radi, ak ich posuniete ďalej.

V prípade akýchkoľvek otázok, či záujmu o prípadnú spoluprácu nás ne-

váhajte kontaktovať. Spolu nájdeme rýchle riešenie na váš firemný prob-

lém.

Pozor, ešte nekončíme!
Na záver sme si pre vás pripravili niečo špeciálne. Extra prílohu GQ 4x4, 

v ktorej sme 4 našim interim špecialistom položili 4 otázky. Pokračujte v čí-

taní a pobavte sa na vtipných príhodách našich špecialistov alebo zistite, 

ktorý manažérsky prístup preferujú.

office@gqinterim.com

www.gqinterim.com

+421 903 401 550
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Spoznajte bližšie štyroch našich inžinierov kvality 

z oblasti automotive. Každému z nich sme položi-

li 4 otázky. Prečítajte si ich a zistite, ktorý prístup 

ku  kvalite a vedeniu ľudí preferujú, či aká najvtipne-

jšia situácia sa im počas kariéry prihodila.

GQ 4X4



MICHAL S.
Quality manager

Ktorý prístup uprednostňujete? Lean six sigma alebo 
Kaizen?
Kaizen - je viac všeobecný, zameraný na všetky procesy, ľahší na pocho-

penie a použitie pre väčšinu ľudí. 6 Sigma je krásny veľký kanón. Pri nabí-

janí sa síce dosť narobíte, ale ten rachot potom stojí za to.

 

Ktorá filozofia vám je bližšia? Deming alebo Juran?
Mám rád Deminga, filozoficky mi to sedí, ale prakticky je jeho prístup dosť 

nekompromisný, len fakty a dáta. Pre mňa by bol Deming ako cieľová 

stanica. Juran je viac „užívateľsky prívetivý“ a páči sa mi jeho zameranie 

priamo na výrobu a ľudí pri stroji. Takže by som na vláčik kvality nastúpil 

u Jurana a vystúpil u Deminga.

 

Ktorý je váš favorit? Ishikawa alebo 5 Whys?
Nemám favorita, čo mňa osobne trošku hnevá je, že oba sú nástroje alebo 

pomôcky. Občas na to ale zabúdame a naočkovaní školeniami a požia-

davkami ich chceme vidieť aplikované úplne vždy a všade aj keď je príči-

na úplne jasná a očividná.
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Aká bola najvtipnejšia situácia so zákazníkom?
Audítor z jednej nemenovanej prémiovej anglickej automobilky sa po 

skončení auditu zastavil v nákupnom centre. Pri návrate z nákupu zistil, že 

auto tam už nemá, tak nahlásil krádež. Po pár mesiacoch sa vrátil na fol-

low up audit. Opäť sa zastavil v tom istom nákupnom centre a pri návrate 

z nákupu zbadal na parkovisku svoje ukradnuté firemné auto. To auto tam 

stálo celý ten čas, len audítor pôvodne vyšiel z centra iným východom.

Ktorý prístup uprednostňujete? Lean six sigma alebo 
Kaizen?
Kaizen, má totiž ľudskejší prístup.

 

Ktorá filozofia vám je bližšia? Deming alebo Juran?
Zrejme by som preferoval Deminga, ale môj prístup ku kvalite a vedeniu 

ľudí, tak preferujem Ericha Petláka, pretože kvalita sa začína už v detstve 

a u rodičov...

 

Ktorý je váš favorit? Ishikawa alebo 5Whys?
5 Why nemá nikto rád, pretože otázka prečo, núti ľudí myslieť.

 

Najvtipnejšia príhoda s tvojim šéfom?
Jeden môj bývalý šéf dostal výpoveď z vlastnej firmy. To bolo fakt drsné. 

Ako sa hovorí: Spolky, čertove volky…

PETER P.
Quality manager
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JAROSLAV T.
Plant HSE Quality Manager

Ktorý prístup uprednostňujete? Lean six sigma  
alebo Kaizen?
Lean six sigma. Mať toto školenie je fajn do životopisu.

 

Ktorý je váš favorit? Ishikawa alebo 5 Whys?
Zbožňované fázy všetkých 8D meetingov... Väčšinou by najradšej všetci 

chceli používať obidve... :)

 

Aký bol tvoj najväčší pracovný trapas?
Keď som sa v začiatkoch oháňal na pohovore skratkami a potom som 

presne nevedel čo znamenajú.

 

Čo by si odkázal budúcim kvalitárom?
Kvalita je životný štýl, hľadanie súvislostí, vzdelávanie sa, zmysel pre spra-

vodlivosť a pokora.
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JAROMIL G.
Quality manager

Ktorý prístup uprednostňujete? Lean six sigma alebo 
Kaizen?
Lean six sigma.

 

Aká bola najhoršia reklamácia?
Chybný senzor v aute Eltona Johna, vďaka čomu nenaštartoval auto ani 

z garáže.

 

Aký bol tvoj najväčší pracovný trapas?
Raz som šiel na školenie so šéfom, ale už nemali v hoteli žiadnu voľnú izbu, 

tak sme spali v jednej. Smola bola, že ani manželská posteľ sa nedala od-

deliť, tak sme spali na jednej. Kolegovia sa na tom náramne bavili.

 

Čo by si odkázal budúcim kvalitárom?
Aby nebrali veci až tak vážne ako som ich bral ja, keď som začínal. Ale na 

druhej strane, aby nikdy neobetovali kvalitu.
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GQ interim solutions vás spojí  

s  tými najlepšími odbornikmi vo 

výrobnom sektore a v automobi-

lovom priemysle. Ozvite sa nám 

a aj vám nájdeme špecialistu na 

konkrétny problém.

office@gqinterim.com 

+421 903 401 550

www.gqinterim.com


