
Keď firma oceňuje zamestnancov 

za to, čo robia mimo nej
PROKOP 2019



VÝZVA

Aj v prostredí SSCčiek túžia ľudia cítiť, že robia niečo zmysluplné a že ich 

firma vidí. Túžia po pochvale. Firmy chcú ľudí oceniť a vyzdvihnúť – ako to 

však pri spleti desiatok tímov a pozícií urobiť férovo, aby nevyzdvihli jednu 

časť procesného reťazca oproti inej? 



https://portal.de.henkelgroup.net/irj/portal/news?n=B4XM9A798SFAP


RIEŠENIE

Do kultúry orientovanej na výsledky a tabuľky sme vniesli debatu o hodnotách 

a tom, čo robíme nad rámec svojej práce.

V princípe sme dali ľuďom najavo, že nás zaujíma, čo robia nad rámec 

svojej práce, nie to, ako vie vyrábať makrá či písať pracovné pozície. 



KATEGÓRIE, V KTORÝCH SA NÁJDE KAŽDÝ

People Hero –

hrdinovia, ktorí kladú 

potreby iných pred 

svoje vlastné

Loyalty Hero –

hrdinovia, ktorí 

podporujú spoločnosť

Inspirational Hero –

hrdinovia, ktorí 

prinášajú enové

nápady a inšpirujú 

ostatných kolegov

Community Hero –

hrdinovia, ktorí sa 

starajú u blaho 

druhých



NOVÍ AMBASÁDORI ZVNÚTRA FIRMY

https://vimeo.com/291560386/

bf9116943b

Na uvedenie kampane sme si vybrali neznáme tváre, ktoré stelesňovali príklady hrdinov, akých hľadáme 

– od slečny, ktorá vo voľnom čase pomáha bezdomovcom až po dievčinu, ktorá na vlastnú päsť 

rozbehla Excel tréningy pre kolegov, a rozrástla ich na veľký interný program s desiatkami trénerov. 

Zamestnancov vyzvali, aby nominovali svojich kolegov, ktorí sú stelesnením niektorej z kategórií. 

https://henkelgroup.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=e18bb11d-21d6-4820-9007-332c8e90f175&vid=1305e757-50dd-4fe8-bb24-74f0320d7a73
https://vimeo.com/291560386/bf9116943b
https://portal.de.henkelgroup.net/irj/portal/news?n=B4XM9A798SFAP


NAMIESTO JEDNÉHO DŇA CELÁ JESEŇ

Kick off Superheroes kampaň Ocenenie/event

September 26, 2018

Nominácie kick-off:

Prezentácia prvých 

hrdinov

Infomail s výzvou na 

nominácie kolegov

Superhero darčeky pre 

všetkých zamestnancov

Henkel Slovensko

Interaktívne fotobúdky 

so superhrdinami, fotky so 

špeciálnym rámom

Október 2018 November 23, 2018

Odosielanie nominácií:

Príležitosť vyzdvihnúť 

kolegov

Inšpirácie: 

Každý týždeň nová 

inšpirácia na ocenenie 

lokálnych hrdinov s 

príkladom individuálnych 

úspechov zamestnancov v 

jednotlivých kategóriách 

prostredníctvom interného 

portálu

Nominácie deadline: 

Pripomenutie 

prostredníctvom infomailu 

a na interných TV 

obrazovkách

Predstavenie finalistov, 

ktorých z nominovaných 

vybrala špeciálna porota 

zložená z vedenia 

spoločnosti, zástupcov HR 

a zástupcov 

zamestnancov 

November 2018

Odovzdávanie ocenení:

Oslava a ocenenie 

všetkých hrdinov na 

záverečnom podujatí 

Henkel Heroes Night

Hlasovanie za 12 

finalistov v 4 kategóriách 

prostredníctvom žetónov

Ocenenie finalistov a 

víťazov



UŽ FINALISTI SA STALI KOMIXOVÝMI HRDINAMI

https://vimeo.com/348336111/fe23671897

https://vimeo.com/348336111/fe23671897


O VÍŤAZOCH ROZHODLI ZAMESTNANCI

Videozostrih z Henkel HEROES NIGHT s ocenením víťazov:

https://vimeo.com/348794027/1aaed3eb19

https://vimeo.com/348794027/1aaed3eb19


VÝSLEDKY

1 300 
hlasujúcich 

účastníkov 

záverečného 

podujatia

12
finalistov

4
ocenení víťazi

1 600
zapojených 

zamestnancov v 

1. deň

73
nominovaných 

zamestnancov




