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ĽUDSKÉ ZDROJE

Pri identifi kácii a získavaní talentova-
ných manažérov schopných efektív-
ne riešiť súčasné problémy a budúce 

výzvy sa pri zodpovednom prístupe často 
využíva Executive Search. Ide o špecifi c-
ký typ manažérskeho poradenstva, ktoré 
pri správnom chápaní a využívaní dodáva 
organizáciám a ich ľudskému kapitálu vý-
raznú hodnotu nevyhnutnú na dosahova-
nie ambicióznych cieľov. Tento sofi stikova-

ný proces výrazne ovplyvňuje nielen život 
organizácií, ale aj kariéru jednotlivých 
manažérov a špecialistov. Úspech jeho vy-
užitia závisí od vzájomnej dôvery, diskrét-
nosti, spolupráce a profesionality každého 
zúčastneného, to znamená Executive Se-
arch spoločnosti, klienta i kandidátov. 

Klub pre najlepších. Najvyššie štandardy kva-
lity a etické princípy pre výkon Executive 

Search poradenstva stanovuje a stráži As-
sociation of Executive Search Consultants 
(AESC). Táto asociácia je výberovým zdru-
žením najvýznamnejších Executive Search 
spoločností sveta. Jej členmi sa môžu stať 
iba spoločnosti akceptujúce profesionálne 
štandardy, ktoré AESC stanovuje v podobe 
etického kódexu, listiny práv klientov a lis-
tiny práv kandidátov. „Dodržiavanie tých-
to štandardov je pre jednotlivých členov 

Personálnych poradcov 
čakajú rušné časy
ĽUDSKÝ KAPITÁL/EXECUTIVE SEARCH Oblasť Executive Search zaznamenala v druhom 
kvartáli 2007 nárast až o 20 percent oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. 
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Poľovačka na talenty: 
výhodnú zmluvu získajú 
iba tí najlepší
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otázkou profesijnej cti. Aj na základe štan-
dardov defi novaných AESC sú jej členovia 
vyhľadávanými partnermi na obsadzova-
nie strategických pozícií v jednotlivých or-
ganizáciách,“ hovorí Igor Šulík, Managing 
Partner poradenskej spoločnosti AMROP 
HEVER Slovakia, ktorá je jedným z mála 
na Slovensku pôsobiacich členov AESC.
 
Dopyt po talentoch. Podľa štvrťročných šta-
tistík, ktoré pravidelne zverejňuje AESC 
na základe podkladov od vyše 1 200 Exe-
cutive Search konzultantov v 42 krajinách 
a ktoré sú ostro sledovanými ukazovateľmi 
kopírujúcimi aktuálny priebeh celosveto-
vého boja o talenty, poradenstvo v oblasti 
Executive Search zaznamenáva od recesie 
z roku 2003 neustály rast. V druhom kvar-
táli tohto roka celková výška príjmov člen-
ských spoločností AESC dosiahla nárast 
o dosiaľ rekordných 20 percent oproti rov-
nakému obdobiu v minulom roku. Glo-
bálne príjmy sa vyrovnali maximu z roku 
2000, ktorý súvisel s rapídnym nástupom 
využívania internetu, pričom v roku 2007 

by podľa predpokladov mali dosiahnuť 
hodnotu okolo 10 mld. USD.

Globálne ťaženie. „Nárast Executive Search 
aktivít na úrovni senior manažmentu je vždy 
indikátorom rastu, zmien a strategického roz-
voja,“ vysvetľuje súčasný prezident AESC Pe-
ter Felix, ktorý má ako zakladateľ spoločnosti 
Felix International sídliacej v Hongkongu dl-
horočnú prax v Executive Search. Podľa jeho 
ďalšieho komentára sme boli počas uplynu-
lých rokov svedkami neobvyklého fenoménu 
v podobe spájania globálnych síl, ktoré viedlo 
k nebývalému dopytu po manažérskom ta-
lente vo svete. V súťaži o prilákanie najtalen-
tovanejších ľudí si organizácie uvedomujú 
potrebu angažovať najkvalitnejších Executi-
ve Search konzultantov, aby ich zastupovali 
na jednotlivých trhoch. „Aj preto možno ho-
voriť o veľmi rušných časoch pre Executive 
Search profesionálov,“ dodáva Felix.

Rozdelenie príjmov. Z pohľadu jednotlivých 
sektorov je podľa aktuálnej správy AESC 
najväčší záujem 
o Executive Search 
vo fi nančných služ-
bách (25 %), v prie-
myselnej výrobe 
(23 %) a distribúcii 
spotrebného tova-
ru (16 %). V rámci 
Európy sú príjmy 
z poradenských slu-
žieb v tejto oblasti 
najvyššie vo Veľkej 
Británii a v Nemec-

ku, pričom jedným z najdynamickejších 
regiónov z hľadiska dopytu po Executive 
Search je popri krajinách ako India, Čína 
a Rusko aj región strednej a východnej Eu-
rópy, ktorý už niekoľko rokov zaznamená-
va výrazný rast. Tento trend potvrdzuje, že 
v rýchlo rastúcich ekonomikách je vyso-
ký dopyt po profesionálnych manažéroch 
a lídroch, ktorí dokážu zhodnotiť početné 
investičné aktivity v tejto časti sveta.

Orientácia na hodnoty. Pri čoraz intenzívnej-
šom využívaní poradenstva v oblasti Exe-
cutive Search, ktoré potvrdzuje aj aktuálna 
štatistika AESC, je dôležité, aby si jednot-
liví zadávatelia pri výbere strategického 
poradenského partnera dôkladne zvážili, 
akými princípmi sa riadi a akú skutočnú 
hodnotu dokáže priniesť. „Otázka kvality, 
inovácie a neustáleho zlepšovania nie je 
len otázkou pre organizácie, ktoré si po-
radcu najímajú, ale je aj výraznou témou 
pre samotné Executive Search spoločnos-
ti,“ upozorňuje Šulík.    Andrea Chalupová
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Výhody a prínosy
Čo trh očakáva od poradenských spoločností?
• dôvernosť poskytnutých informácií,
• jasné pochopenie potrieb klienta – pochopenie fi remnej 
kultúry a obsadzovanej pozície,
• poznanie trhu – vnímanie klienta na trhu, reálnosť zadania, 
porovnanie ponuky s realitou,
• dôkladná znalosť sektora, v ktorom sa bude realizovať vy-
hľadávanie,
• profesijná etika v podobe záväzku nespolupracovať s klien-
tovými zamestnancami pri ich potenciálnom záujme o zme-
nu,
• úzky vzťah s klientom – včasná a intenzívna výmena infor-
mácií dôležitých na optimálne rozhodovanie.
Zdroj: AMROP HEVER

Za čo sa platí

Zdroj: AESC

Priemysel
23,0 %

Technológie
13,6 %

Distribúcia 
spotrebného 
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Farmácia 
a zdravotníctvo

12,4 %

Iné 
1,2 %

Neziskový sektor 4,3 %
Poradenské slu by 4,0 %

Percentuálne rozdelenie príjmov členských spoloč-
ností AESC za Executive Search podľa sektorov


