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editoriál

je po letných
dovolenkách! 

Papaláši využívali služby
Papierničky, ktorá je od
akéhokoľvek mora predsa len
dosť ďaleko a to isté platí aj o
vysokých horách a skalných
masívoch, ku ktorým, hoci ich
máme doma, je to predsa len
podstatne bližšie. Asi je to aj
lacnejšie. Aj národ svoju lepšiu
finančnú situáciu testoval v
„stredozemnomorí“. 
Dovolenkovať sa však dá
kdekoľvek a kedykoľvek. Treba
na to len tri veci: peniaze,
peníze, peneži... Karibik,
juhovýchodná Ázia, Južná
Amerika a pomaly, pomaličky
aj Afrika. To všetko je k
dispozícii po celý rok. Ten, kto
na to má, ten si zariadi aj
termín, aj voľno. Cez Vianoce a
Nový rok sa bežne lieta za
slnkom. Tí ostatní, vlastenci, si
šetria na leto, alebo žeby na
Vysoké Tatry?

Milan Valášek

A ohtoročná výročná konferen-
cia The Amrop Hever Group
(TAHG), geograficky naj-

väčšej siete Executive Search spolo-
čností na svete, ktorá sa pod heslom
Get involved! (Zapojte sa!) uskuto-
čnila začiatkom leta v Singapure,
priniesla nielen pre členov, ale aj pre
celý trh tejto časti personálneho po-
radenstva niekoľko zaujímavých no-
viniek, postrehov a impulzov.

V rámci pracovného programu
konferencie predstavitelia členských
spoločností schválili globálny hos-
podársky výsledok za rok 2007, v
ktorom TAHG ako siedma najväčšia

sieť svojho druhu na svete s tržbami
227,1 mil. USD zaznamenala me-
dziročný rast 28 percent (podľa
Executive Recruiter News tretí naj-
vyšší v rebríčku). Okrem toho sa na
stretnutí hovorilo o ďalšom zefek-
tívnení interného fungovania skupi-
ny a strategickom akčnom pláne na
roky 2008 až 2011. Prioritou a jed-
nou z hlavných ambícií súčasného
chairmana Finna Rantsa je udržať
a ďalej posilňovať postavenie TA-
HG v globálnych rebríčkoch a pra-
covať nielen na skvalitňovaní a štan-
dardizácii jednotlivých procesov a
výstupov, kooperácii a výmene skú-
seností a najlepších praktík, ale aj

na zlepšení celkového imidžu a po-
silňovaní značky. 

Work Point Programme
Do odborných diskusií v rámci jed-
notlivých pracovných a regionál-
nych skupín sa aktívne zapojili aj
zástupcovia Amrop Hever Slovakia
Radomír Mako (Senior Partner),
Igor Šulík (Managing Partner) a
Dalibor Slávik (Manager), ktorí sa
výrazne podieľali na formulovaní a
predložení iniciatívy na obnovenie
globálnej pracovnej skupiny pre
Management Audit, ktorú účastní-
ci konferencie prijali. Rovnako za-

ujímavé bolo aj rozhodnutie, na kto-
rého základe sa vzhľadom na tra-
dične silné postavenie strednej a
východnej Európy v rámci TAHG
budúcoročná výročná konferencia
uskutoční v Prahe.

Novou iniciatívou Správnej rady
TAHG je tzv. Work Point Program-
me, zameraný na podporu umies-
tňovania hendikepovaných ľudí do
pracovného procesu. Autorom tejto
myšlienky je bývalý chairman sku-
piny Luis Conde, ktorý na základe
vlastnej skúsenosti začal s jej uvá-
dzaním do praxe v rodnom Špa-
nielsku, kde takúto podporu dodnes
dostalo vyše šesťdesiat postihnutých.

V rámci záväzku k spoločenskej zod-
povednosti a firemnej filantropii
(Corporate Social Responsibility) sa
k tejto novej globálne financovanej
nezávislej aktivite prihlásila aj pora-
denská spoločnosť Amrop Hever
Slovakia. Podľa slov jej managing
partnera Igora Šulíka bude konkrét-
ne výsledky môcť prezentovať už v
závere tohto roka.

Boj o lídrov a talenty
Pokiaľ ide o najbližší vývoj v do-
pyte po poradenstve v oblasti
executive search, tuhý boj o lídrov
a talenty bude podľa špecialistov

TAHG pokračovať, pričom jeho in-
tenzita bude čoraz silnejšia. Tra-
dične rýchlo sa rozvíjajúci región
strednej a východnej Európy ešte
vždy pociťuje väčší dopyt po ma-
nažéroch a špecialistoch, ako je trh
schopný ponúknuť. Z tohto hľa-
diska je pre organizácie pôsobiace
v tomto dynamickom prostredí
dôležité nájsť partnera – poraden-
skú spoločnosť, pomocou ktorej do-
kážu dlhodobo napĺňať túto kľúčo-
vú výzvu. Veľmi zaujímavou témou
diskusie bola aj „životnosť“ ma-
nažérov, ktorá sa najmä na vrchol-
ných pozíciách výrazne skracuje. 
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NAJVÄČŠIE EXECUTIVE SEARCH SIETE SVETA (2007)

Sieť Príjmy Medziročný Počet 
(v mil. USD) nárast kancelárií

1. Korn/Ferry International 746,7 24 % 82
2. Heidrick & Struggles 619,7 29 % 62
3. SpencerStuart 564,4 20 % 51
4. Egon Zehnder International 552,5 23 % 62
5. Russell Reynolds 487,9 13 % 38
6. Ray & Berndtson 270,8 25 % 58
7. The Amrop Hever Group 227,1 28 % 84
8. IIC Partners 137,9 6 % 54
9. Transearch International 131,1 17 % 54

10. DHR International 125,0 40 % 49

Zdroj: Executive Recruiter News
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