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Lov lídrov je znamením rastu
Na starom kontinente je z hľadiska dopytu po executive search jedným  
z najdynamickejších región strednej a východnej Európy.

Pri hľadaní nových ľudí sa organizácie často obracajú na 
personálno-poradenské spoločnosti, ktoré sa venujú vyhľa-
dávaniu a výberu optimálnych kandidátov. Pri obsadzovaní 
strategicky dôležitých a vysoko špecializovaných pozícií sú  
v hľadáčiku ich záujmu poradcovia, ktorí ponúkajú executive 
search. 
Ide o strategickú poradenskú službu, ktorej výsledok má 
zásadný vplyv na fungovanie organizácie a ovplyvňuje jej vý-
sledky minimálne v strednodobom horizonte. Aj preto je pri 
výbere poradcu dôležité starostlivo zvážiť hodnotu, ktorú po-
núka, a zhodnotiť, či je schopný poskytnúť taký rozsah a kvali-
tu poradenstva, ktoré predstavujú najvyššiu možnú úroveň.

Ako nájsť optimálne riešenie 
Kvalitní executive search poradcovia sledujú trendy a inves-
tujú do budovania rešeršno-analytických tímov, ktoré majú 
vytvorený priestor na to, aby dokonale spoznali jednotlivé 
odvetvia tak, aby klientovi dokázali poskytnúť nielen zoznam 
potenciálnych kandidátov, ale aj analýzu relevantného trhu. 
Klienta by mal sprevádzať profesionál, ktorý rozumie jeho 
biznisu a ktorý je zároveň expertom na posúdenie schopností 
oslovovaných kandidátov. 
Dôslednosť a komplexnosť metód, ktoré executive search 
konzultant používa pri hľadaní reálnych alternatív, rozhodu-
jú o úspešnosti následnej implementácie. Preto konzultanti 
analyzujú potenciálnych kandidátov a možné riešenia via-
cerými nástrojmi v podobe behaviorálneho štruktúrovaného 
interview, overovania referencií, testom kľúčových kompe-
tencií a komparáciou voči stanovenému i existujúcemu štan-
dardu trhu.

Nástupom sa nič nekončí 
Výberom optima z ponúkaných riešení sa spolupráca medzi 
poradcom, klientom a kandidátom nekončí, ale pokračuje  
k implementácii vybraného riešenia. Ide predovšetkým  
#o poradenstvo pri hľadaní spôsobu, ako zvolené riešenie, 
teda vybraného kandidáta, uviesť do života. Tzv. onboarding 
je často podceňovaná oblasť, ktorá je však pre celkový úspech 
nesmierne dôležitá. Nie je totiž nevyhnutné iba vedieť nájsť 
riešenie, čo samo o sebe nie je jednoduchá záležitosť, ale aj 
poradiť, ako s ním treba ďalej pracovať.

Kto určuje profesionálne štandardy
Najvyššie štandardy kvality a etické princípy pre výkon 
executive search poradenstva stanovuje a stráži Associa-
tion of Executive Search Consultants (AESC) – výberové 
združenie najvýznamnejších executive search spoločností 
sveta. Jeho členmi sa môžu stať iba spoločnosti akceptu-
júce profesionálne štandardy, ktoré AESC stanovuje v po-

dobe etického kódexu, listiny práv klientov a listiny práv  
kandidátov. 
Podľa štatistík AESC, ktoré sú sledovanými ukazovateľmi 
kopírujúcimi aktuálny priebeh celosvetového boja o talenty, 
poradenstvo v oblasti executive search zaznamenáva od rece-
sie v roku 2003 neustály rast (102 %). V roku 2007 dosiahla 
celková výška príjmov členských spoločností AESC nárast  
o vyše 27 % oproti predchádzajúcemu roku. Globálne príjmy 
sa vyrovnali maximu z roku 2000, ktorý súvisel s rapídnym 
nástupom využívania internetu.

Dynamika v strednej a vo východnej Európe 
Podľa prezidenta AESC Petra Felixa nárast executive search 
aktivít na úrovni senior manažmentu je indikátorom rastu, 
zmien a strategického rozvoja. Počas uplynulých rokov sme 
boli svedkami neobvyklého fenoménu v podobe spájania glo-
bálnych síl, ktoré viedlo k nebývalému dopytu po manažér-
skom talente. V súťaži o prilákanie najtalentovanejších ľudí si 
organizácie uvedomujú potrebu angažovať najkvalitnejších 
executive search konzultantov. 
Z pohľadu jednotlivých sektorov je najväčší záujem o execu-
tive search vo finančných službách, v priemyselnej výrobe  
a distribúcii spotrebného tovaru. V Európe sú príjmy naj-
vyššie vo Veľkej Británii a v Nemecku, pričom jedným  
z najdynamickejších regiónov z hľadiska dopytu po executi-
ve search je región strednej a východnej Európy. Tento trend 
potvrdzuje, že v rýchlo rastúcich ekonomikách je vysoký do-
pyt po profesionálnych manažéroch a lídroch, ktorí dokážu 
zhodnotiť početné investičné aktivity.  
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„Iba konzultanti 
rešpektujúci najvyššie 
etické a profesijné 
princípy a štandardy 
kvality dokážu naozaj 
doručiť komplexné 
riešenie, ktoré klient 
žiada a očakáva.“
Igor Šulík


