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Martin Krekáč, vedúci partner 
a spoluzakladateľ Amrop Jene-
wein Group, pre HN: 

Platí pre Slovensko konštatova-
nie, že ženy a vrcholný biznis sa
u nás ťažko znášajú?

– Nemyslím si to. Roky sa pohy-
bujem v širokom spektre ľudí a
ešte som sa nestretol s tým, že by
žena, ak preukáže záujem budo-
vať kariéru, podporenú vhodný-
mi schopnosťami, neuspela preto,
že je žena. V niektorých oblas-
tiach skôr naopak. Ak sa dnes na
politickej scéne objaví žena s am-
bíciou a kvalitou, strany po nej
okamžite siahnu. To isté platí v
biznise. Poznám desiatky, stovky
topmanažérok úspešných spoloč-
ností. Poznám veľmi veľa žien,
ktoré ako sivé eminencie stoja 
v pozadí veľkých organizácií. Ak
by sme predsa len hovorili o ba-
riérach, ich pôvod vnímam skôr 
v historicky a regionálne ovplyv-
nenom hodnotovom rebríčku 
a rodových stereotypoch. 

Sú ženy za posledné roky vidi-
teľnejšie na špičkových pozí-
ciách?

– Z môjho pohľadu neprišlo k vý-
razným zmenám. 

Malo na ich výber medzi ma-
nažérske špičky vplyv naše pri-
jatie do únie? 

– Mnohé vyspelé krajiny prijali
zákony, ktoré bránia rodovej dis-
kriminácii. V tejto súvislosti sa čas-
to spomínajú kvóty. Nie som ich

zástancom. Ak je nejaké povola-
nie, spojené s určitým typom zod-
povednosti, viac vhodné pre ženu,
treba ju uprednostniť. Ak je však
kritériom prejavenie najlepších
schopností, neuznávam ženské
kvóty. Malo by to fungovať priro-
dzene. Ak sa bude takáto ideoló-
gia pestovať v bežnom živote, pri
výchove detí a podobne, nebude
potrebné neprirodzené uprednost-
ňovanie. Pri kvótach napríklad
hrozí, že sa na vyššiu úroveň do-
stanú menej kvalitní ľudia, preto-
že sa pri výbere nesiahlo do pri-
rodzenej skupiny. Iné je, ak nie-
komu v uplatnení bráni zdravotné
postihnutie a je tiež dôležité, aby
spoločnosť pomáhala ženám, kto-
ré si chcú splniť materské posla-
nie. Spoločnosť je najvyspelejšia,
ak uznáva čo najväčší počet ne-
formálnych pravidiel. So vstupom
do EÚ však v otázke rovnosti šan-

cí vnímam významný nárast pod-
porných aktivít – kampane, vý-
skumy či zriaďovanie a podpora
rôznych inštitúcií a projektov. Zvi-
diteľňujú úspešné ženy, ale vytvá-
rajú priestor aj pre také ženy, kto-
ré pred kariérou uprednostňujú
úspech rodiny.

Cítiť v „lovení mozgov“ na Slo-
vensku a vo svete rozdiel v tom,
že u nás vládne väčšia predpo-
jatosť voči šéfujúcim ženám?

– Nespomínam si na prípad, že
by som na voľné miesto vytypo-
val niektorú ženu ako najvhodne-
jšiu spomedzi žien. Pre mňa sú že-
ny a muži rovnocennou množinou
kandidátov. Vždy som hodnotil
vhodnosť, schopnosť, zručnosť,
úspešnosť, osobnosť..., čo platí
nielen v podnikaní, ale aj v politi-
ke či spoločenskom živote. Do-
konca si myslím, že ak sa žena s
mužom dobrovoľne stretnú v rin-
gu hocijakého typu, dávať žene
privilégiá pre to, že je žena, môže
byť z jej pohľadu ponižujúce. Jest-
vujú pozície, kde sa pre určité,
avšak nikdy nie profesionálne
schopnosti prirodzene uplatňujú
ženy a v iných skôr muži. Hoci po-
dľa štatistík je v EÚ, napriek vyš-
šej priemernej vzdelanosti, podiel
žien medzi manažérmi len 32 per-
cent, nemyslím si, že preto, že im
spoločnosť vytvára umelé prekáž-
ky a sklené stropy. 

Je rozdiel medzi ženami „zo sve-
ta“ a Slovenkami – sú tie prvé
pripravenejšie a dravšie, a tým
vhodnejšie na vedúce pozície?

– Určite nie sú „pripravenejšie“
či „dravšie“. Možno mali vďaka
odlišnému vývoju v západnej a vo
východnej časti Európy lepšie pod-
mienky na kariéru. Mnohí naprí-
klad obdivujú severské krajiny,
ktoré prijali opatrenia a majú naj-
vyššie podiely žien vo vedúcich
pozíciách. Dosiahli tým veľa pozi-
tívneho. Ale napríklad švédsky
model je dnes výnimočný aj v
tom, že tam celkom nefungujú ro-
diny a manželské zväzky. A ús-
pech sa najmä v prípade žien čas-
to meria na základe schopnosti
zladiť profesionálny a osobný ži-
vot. Z tohto hľadiska to majú ženy,
pre ktoré je na prvom mieste ro-
dina a deti, ťažšie ako muži, kto-
rých spoločnosť väčšinou hodno-
tí len podľa pracovného úspechu.

TÁŇA RUNDESOVÁ
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Stala sa ňou v Indii narodená
Američanka Indra Nooyiová, kto-
rú na jeseň tohto roka zvolili za
výkonnú riaditeľku spoločnosti
PepsiCo. Táto žena teraz ovláda
svetový kolos, ktorého tržby do-
sahujú úroveň 33 miliárd dolárov.

Nooyiová zostala po štúdiu 
v Spojených štátoch. Pracovala
pre konzultačnú firmu Boston
Consulting Group, potom pôsobi-
la na stredných manažérskych po-
zíciách vo firme výrobcu mobilov
Motorola a energetickej a technic-
kej spoločnosti ABB. Do Pepsi na-
stúpila v roku 1994, keď odmiet-
la ponuku legendárneho Jacka
Welcha pracovať v General Elec-
tric.

V Pepsi začala dostávať dôležité
úlohy – pomáhala odlúčiť reťazce
s rýchlym občerstvením Pizza
Hut, KFC a Taco Bell, riadila ak-
vizíciu výrobcu ovocných džúsov
Tropicana a firmu presvedčila 
o nutnosti získať výrobcu energe-
tických nápojov Quaker Oats. Me-
dzi jeho značky patrí napríklad
Gatorade. V posledných rokoch
bola ako finančná riaditeľka pra-
vou rukou vtedajšieho šéfa firmy
Steva Reinemunda. Práve jeho te-
raz nahradila. Rebríčky Forbesu 
a Fortune sú si podobné i na ďal-
ších miestach. Zhodujú sa na me-
nách, ako je Pat Woertzová, šéfka
obilninárskeho kolosu ADM, fir-

my s tržbami ešte vyššími než má
Pepsi, Anne Mulcahyová, výkon-
ná riaditeľka Xeroxu, šéfka eBay
Meg Whitmanová, prezidentka
Morgan Stanley Zoe Cruzová či fi-
nančná riaditeľka Citigroup Sallie
Krawchecková. MAREK BIČÍK

SNÍMKY ARCHÍV

Špičkové šéfky pribúdajúNa sklené stropy neverím

INDRA NOOYIOVÁ

ANNE MULCAHYOVÁ

Za exotický a sporný označili
moskovskí odborníci projekt
výstavby mestských ciest na stre-
chách domov. Napriek tomu dal
starosta Moskvy Jurij Lužkov kon-
com roka príkaz vypracovať pi-
lotný plán na stavbu jednej z ta-
kýchto ciest. Odvážne dielo by sa
mohlo začať stavať už onedlho.

Alternatívne riešenie

Ruská metropola rieši v posled-
ných rokoch akútny problém pre-
ťažených ciest a bulvárov. Rozši-
rovať terajšie ulice je však najmä
v centre takmer nemožné, archi-
tekti preto hľadajú alternatívne
riešenie. Nemecká spoločnosť
StrassenHaus prišla s návrhom
stavať cesty na strechách domov.
Moskvu vybrala ako vôbec prvé
mesto, kde by sa mal experiment
uskutočniť. Nemci navrhujú
výstavbu nevysokých, štvor- až

päťposchodových domov, v kto-
rých by boli sklady, úrady a
garáže. Vo výške 13 až 15 metrov
by po prepojených strechách vied-
la trojprúdová spoplatnená cesta.
Pod ňou by na úrovni posledného
poschodia šli inžinierske siete a
tunel, ktorým by jazdili vagóny s
tonovým nákladom.

Nemecká firma sa zaviazala, že
celú výstavbu by financovala zo
svojich zdrojov. Sama by však pre-
najímala administratívne a skla-
dové priestory, ťažila by z plate-
ných parkovísk na strechách no-
vovybudovaných domov a 
z prenájmu reklamných miest. 

Podľa prezidenta StrassenHaus
Rolanda Lippa by vyšla výstavba
jedného štvorcového metra  asi na
1 600 dolárov. Koľko bude stáť ná-
jom priestorov, mýtne či parkov-
né, však neuviedol. Moskovské
vedenie už navrhlo, že by sa pro-
jekt mohol vyskúšať v rajóne oko-

lo Varšavského šosé, jednej z naj-
väčších moskovských ulíc. 

Exotický projekt?

„Na tento projekt sa dívame ako
na exotiku. Dopravné zápchy 
v Moskve aj tak nevyrieši, je mož-
né ho realizovať iba lokálne 
v určitých mestských oblastiach,“
citovali noviny Kommersant hlav-
ného moskovského projektanta Ju-
rija Korotkova. Vtesnať nové „do-
my-vozovky “ do súčasného systé-
mu mestskej zástavby a magistrál
by bolo podľa neho mimoriadne
ťažké. Aj developeri krútia nad
projektom hlavou. „V Moskve sto-
jí výstavba kancelárskych priesto-
rov triedy A tisíc až 1 500 dolárov
za štvorcový meter, čo je stále lac-
nejšie než ponúkajú Nemci,“ po-
vedal developer Maxim Žulikov. 

ČTK
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Starosta Moskvy odkloní cesty na strechy
Nový projekt problém zapchatých ulíc principiálne nevyrieši, môže pomôcť len lokálne, tvrdia odborníci.

SALLIE KRAWCHECKOVÁ

Aj medzi ženami existujú prípady
„zhasnutých hviezd“, svetových
manažérskych celebrít, ktoré boli
z najrôznejších dôvodov prepuste-
né alebo radšej samy odstúpili.
V minulosti postihol podobný osud
napríklad Carly Fiorinu, ktorá šéfo-
vala počítačovému kolosu Hewlett-
Packard. Pri opúšťaní firmy dostala
balík akcií a hotovosť 21 miliónov
dolárov. 
Podobne sa musela funkcie šéfky
firmy vzdať aj ikona amerických
gazdiniek Martha Stewartová. Jed-
nu z najväčších televíznych celebrít
Ameriky, majiteľku mediálnej spo-
ločnosti Omnipedia, odsúdili na

niekoľko mesiacov za zneužívanie
dôverných informácií. Aj pred dvo-
ma rokmi zhaslo niekoľko ženských
manažérskych supernov. Pre škan-
dál so špionážou konkurencie sa
musela vzdať funkcie bývalá riadi-
teľka spoločnosti Brasil Telecom
Carla Cicová. Pre špehovanie za-
mestnancov a novinárov stratila
svoje kreslo i Pattie Dunnová,
predsedníčka správnej rady Hew-
lett-Packard. Pred niekoľkými me-
siacmi ohlásila odchod z farma-
ceutického kolosu Pfizer jeho vice-
prezidentka Karen Katenová,
pretože neuspela v boji o post vý-
konného riaditeľa. bič

ZHASNUTÉ HVIEZDY

NAJVPLYVNEJŠIE ŽENY 

1. Indra Nooyiová - PepsiCo  
USA

2. Anne Mulcahyová - Xerox  
USA

3. Sallie Krawchecková - Citigroup 
USA

4. Patricia Woertzová - ADM 
USA

5. Anne Lauvergeonová - Areva 
Francúzsko

6. Brenda Barnesová - Sara Lee 
USA

7. Zoe Cruzová - Morgan Stanley 
USA

8. Irene Rosenfeldová - Kraft Foods 
USA

9. Oprah Winfreyová - Harpo 
USA

10. Anne Sweeneyová - Disney Media 
USA

11. Mary Sammonsová - Rite Aid 
USA

12. Ann Livermoreová - Hewlett-Packard
USA

13. Safra Catzová - Oracle 
USA

14. Margaret Whitmanová - eBay 
USA

15. Susan Arnoldová - Procter&Gamble
USA

PATRICIA WOERTZOVÁ

Martin Krekáč, vedúci
partner a spoluzakladateľ
poradenskej skupiny AJG -
Amrop Jenewein Group,
prezident Podnikateľskej
aliancie Slovenska, člen Eu-
rópskeho hospodárskeho a
sociálneho výboru v Bruse-
li. 

V minulom roku ho vy-
menovali do slovenskej po-
roty prestížnej súťaže Wo-
man of the Year 2006
Awards. 

Vyhlasovateľom a orga-
nizátorom súťaže je Brati-
slava Leaders Magazine,
ktorého redakcia ešte do
konca januára 2007 prijíma

nominácie úspešných žien v
piatich kategóriách: Manaž-
ment & podnikanie, Verejný
sektor, Umenie & kultúra,
Médiá & komunikácia a
Šport. 

Vybranými kandidátkami
by mali byť predovšetkým
ženy, ktoré dokázali skĺbiť
profesionálny úspech s osob-
ným životom. Podľa Marti-
na Krekáča je cieľom nájsť
ich, zviditeľniť a predstaviť
spoločnosti ako inšpiráciu či
vzor hodný nasledovania.
Úvodný ročník tejto na Slo-
vensku novej súťaže vyvr-
cholí symbolicky večer ôs-
meho marca.

kto je kto

MARTIN KREKÁČ

MOSKOVSKÝ STAROSTA verí, že prehustenú premávku sa mu podarí
odkloniť do oblakov.

AJ KVÔLI TAKÝMTO moderným
objektom, ako je Gazprom, sa
centrum Moskvy vysokým tem-
pom zahusťuje.


