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Majú ženy strach 
z tradičnej roly?
Žena a kariéra – dve slová, 
ktoré často stoja akoby v protiklade. Kde sú hlavné
príčiny takéhoto vnímania a prečo sa pri výraze
mužská kariéra nikto nepozastaví? Je na vine
spoločnosť a jej písané a nepísané pravidlá, tradície
či predsudky, alebo sa problém skrýva hlboko
v hlavách žien, v ich vnútorných mantineloch?

1 Hana Juřenová  
vydavateľka Bratislava 
Leaders Magazine

Na strane žien vidím chybu
azda len v nedostatočnom
sebavedomí. Problémom
v spoločnosti na druhej stra-
ne je, že sa vo všeobecnosti
predpokladá, že pre ženy je
rodičovstvo dôležitejšie ako
kariéra. Súčasne sa od nich
očakáva, že zabezpečia
všetky s tým súvisiace 
povinnosti. Preto je dôležité
vytvoriť podmienky na to,
aby ženy mohli skĺbiť kariéru

s rolou matky, predovšetkým
v oblasti rozvoja služieb –
starostlivosti o dieťa, 
vedenie domácnosti 
a podobne. 

kens venoval 172 miliónov dolá-
rov, z ktorých 160 miliónov určil
na založenie vlastnej nadácie.
Starosta New Yorku, finančník
a majiteľ informačnej agentúry
Michael Bloomberg, rozdelil 165
miliónov dolárov medzi tisíc sku-
pín, kým spoluzakladateľ firmy Ni-
ke Phil Knight poskytol 105 mi-
liónov dolárov ekonomickej fa-
kulte Stanfordovej univerzity.

KTO MÁ, MAL BY DÁVAŤ

„Ukazuje sa, že bohatstvo sa
rozrastá a že ľudia sa zameriavajú
viac na filantropiu,“ komentuje da-
ry šéfredaktorka The Chronicle of
Philanthropy Stacy Palmerová. Po-
pri peniazoch, ktoré môžu bohatí
uvoľniť na dobročinné účely, rastie
podľa expertov aj samotných dar-
cov medzi prispievateľmi vedomie,
že „kto má, mal by dávať“. „Je to
ako všeobecné presvedčenie (me-
dzi bohatými ľuďmi), že je správne
byť štedrý,“ hovorí profesor univer-
zity v Princetone Stanley Katz, kto-
rý sa venuje zásadám verejného
spolunažívania a filantropie. 

� (ČTK)

nie sú pokryté cez ústredie nie-
kde v zahraničí, neboli hlbšie roz-
vinuté. Ak existujú, okrem niekoľ-
kých svetlých výnimiek, zaobe-
rajú sa viac-menej základnými
problémami ľudských zdrojov
a administratívy, prípadne výbe-
rom nových zamestnancov.

Nejde o stanovenie hocakého
neurčitého, ale pekného a jed-
noduchého plánu, ide predo-
všetkým o tvrdú efektívnosť 
a o to, ako byť lepší v porovna-
ní s konkurenciou. Veď to je
predsa hlavný dôvod, prečo spo-
ločnosti existujú, a budú existo-
vať v prostredí stále sa zvyšujú-
cej konkurencie. 

Rozvoj talentov by mal byť pre
firmy prioritou číslo jeden, keďže
ich môže v dlhodobom horizon-
te odlíšiť od konkurencie
a udržať investovaný kapitál a ve-
domosti v rámci organizácie, t. j.
ten istý kapitál, za ktorý investo-
ri dobre zaplatia. 

Aby sme mohli takéto straté-
gie zaviesť, mali by sme byť
schopní dokázať objektívne po-
súdiť kompetencie a vedieť ich
správne riadiť. Talent treba vo
väčšine prípadov rozvíjať, veľmi
zriedkavo existuje sám od seba.
Takže pravidelné hodnotenie
vášho talentového portfólia, za-
mestnancov s vysokým poten-
ciálom, alebo, a to predovšet-
kým, vášho manažmentu, by ma-
lo byť základným nástrojom vo
vašej firemnej stratégii. 

KĽÚČOVÉ: 
UDRŽAŤ SI TALENTY

Ale priznajme si na rovinu:
v rastúcej a meniacej sa ekono-
mike firmy prežijú často len ras-
tom a zmenou ich samotných. Je
teda vaša dnešná zásoba talen-
tov alebo váš súčasný, resp. bu-
dúci manažment vhodný pre spo-
ločnosť zajtrajška? Firmy si musia
niekedy uvedomiť, že kompeten-
cie potrebné v budúcnosti nie sú
také isté ako tie, ktorými dispo-
nujú dnes. Takže horizontálny
prílev talentov je a bude vždy jed-
nou z možností doplnenia súčas-
ného stavu. Identifikácia, výber,
rozvoj a udržanie si talentov sa
zdá  kľúčovým aspektom na za-
chovanie firemného kapitálu, zlep-
šenie efektivity zamestnancov a
pripravenosť do budúcnosti. 

Prečo je teda tento problém
tak často zanedbávaný? Prečo si
dovolíme zanedbávať rozvoj
našich najlepších talentov, keď
stačí jednoduchá identifikácia
potrieb ich rozvoja z dlhodobého
hľadiska a konať podľa toho?
Všetko predsa vyzerá tak jedno-
ducho, okrem toho mať v tíme
ľudí bez motivácie nás každoroč-
ne stojí veľa peňazí; pozeráme
sa ako odchádzajú, míňame pe-
niaze na ich náhradu,  zatiaľ čo
celé oddelenie sa topí v chaose.
Odpoveď je jednoduchá: Staral
sa už niekedy niekto o rozvoj
našich talentov? �

2 Elena Kohútiková  
členka predstavenstva a vrchná
riaditeľka Úseku finančného 
a kapitálového trhu VÚB, a. s.,
víťazka súťaže Žena roka 2006 
v kategórii Obchod 

Podľa môjho názoru je tam
z každého rožka troška. Na
jednej strane spoločnosť
ešte vždy vníma ženu viac
v úlohe matky
a udržiavateľky domáceho
ohňa, čo sa však začína
postupne meniť, a to aj
tým, že sa krajina integruje
do veľkého ekonomického,
spoločenského
a sociálneho priestoru. 
Na druhej strane je dilema
ženy ako zladiť úlohu, ktorú
jej príroda dala – teda
úlohu matky, a funkciu. 
K tomu sa mnohokrát
pridáva strach, že sa
v prevažne mužskej spo-
ločnosti nepresadí, že zlyhá.
Aj tu pomaly vidieť zmeny,

aj keď sa to v najvyšších
funkciách zatiaľ výraznejšie
neprejavuje. Žena si
omnoho citlivejšie
uvedomuje svoju
zodpovednosť za rodinu
a výchovu detí a aj to, že
zvládnuť obe „povolania“ je
fyzicky, ale najmä psychicky
veľmi náročné. �

❙ Michael Bloomberg (vpravo), 
so štedrým darcom Warrenom
Buffetom Sn

ím
ky

 R
eu

te
rs

1-24.qxd  2. 4. 2007  12:09  StrÆnka 19



ĽUDSKÝ KAPITÁL 21

správanie je nežiaduce, čo firma ne-
bude tolerovať. Niekedy musí vede-
nie (manažéri) urobiť aj nepopulárne
opatrenie. Problémy sa samy ne-
rozplynú. Výsledky prinesie len kul-
túra dôslednosti a tvorivej discipli-
novanosti. Nie bezohľadnosť, byro-
kracia alebo zatváranie očí. 

❙ Chceme vedieť váš názor
na problematiku 
neriešenia problémov 
na pracoviskách.

Neriešenie problémov vedie
k demotivácii správnych ľudí
a môže vyvolať ich  odchod z firmy.
Moje skúsenosti s vedením ľudí
mi potvrdili, že je stratou času
očakávať, aby ľudia pochopili, že
ich konanie nie je v súlade so
záujmami organizácie a sami ho
zmenia. Nestačí ísť "potichu" vzo-
rom. Často najlepších ľudí využí-
vame na najväčšie problémy, a nie
na najlepšie príležitosti. Výsledky
prinesie neustála a zrozumiteľná
komunikácia a odvaha postaviť sa
zoči-voči aj tvrdším faktom. Ak sú
vo firme nastavené správne pod-
mienky - problémy vernosti, lojali-
ty a motivácie ľudí sa samy roz-
plynú. So správnymi ľuďmi na
správnych miestach sa skvelý
smer vymyslí. Títo ľudia sa ľahšie
prispôsobujú meniacemu sa sve-
tu. Oni sami k zmenám tvorivo
prispejú. Sú súčasťou firmy, nie sú
nadviazaní na konkrétne pracov-
né miesta s konkrétnymi pod-
mienkami. Naopak, skvelá vízia
a ciele bez správnych  ľudí sú zby-
točné. Ak totižto zamestnanci pra-
cujú vo firme predovšetkým kvôli
konkrétnym podmienkam, na-
stane problém, ak chceme niečo
zmeniť. Začnú proces zmien 
brzdiť. 

❙ Myslíte si, že finančná mo-
tivácia zamestnancov je
rozhodujúcim stimulom?

Rôzne štúdie a prieskumy po-
tvrdzujú, že kľúčovou  hybnou si-
lou  motivácie, budovania lojality
a zvyšovania výkonnosti, nie sú od-
meny. Nezabezpečia správne sprá-
vanie. Účelom systému odmeňo-
vania nie je „motivovať“ nespráv-
nych ľudí na správne správanie,
ale nájsť a udržať si správnych ľu-
dí na správnych miestach. Nasta-
viť efektívny a transparentný sys-
tém odmien znamená vytvoriť sys-
tém pre konkrétnu firmu, podľa jej
špecifík, cieľov a možností.

Správnych ľudí netreba prísne
riadiť. Motivuje ich vnútorná túžba
dosahovať čo najlepšie výsledky
a byť súčasťou tvorenia niečoho
veľkého. Neobávajú sa zmien, nie
sú upätí na konkrétne „nemenné“
podmienky. 

Komplikujú nám systémy
„život“ vo firme?
Niekedy má vedenie (manažéri)

rešpekt pred slovami systém, sys-
témovosť... Obávajú sa, že zave-
denie systémov znamená vynaložiť
úsilie a čas na  neproduktívnu prá-
cu, zvýšenie nákladov, zníženie fle-
xibility a zvýšenie byrokracie. Pod
slovom systém si predstavia zloži-
tú schému, ktorej nikto nebude ro-
zumieť. 

Pod slovom systém si predsta-
vujem poriadok, jasné postupy,
väzby a efektívnosť. Zložitosť sys-
tému, hĺbku spracúvania si každá
firma volí sama. Systém má po-
môcť vedeniu (manažérom) dosa-
hovať prostredníctvom ľudí žiadané
výsledky. Systém sa dá nastaviť
tak, aby podporoval výsledky 
a úspech. �

3 Yvonne Vavrová  
režisérka a scenáristka

Žena verzus kariéra? 
Je smutné, že medzi týmito
slovíčkami je slovko verzus.
Bohužiaľ, v šiestich
písmenách sa však často
skrýva to bolestivé
odrieknutie materinskej 
a rodičovskej roly ako daň
za možnosť prejaviť všetky
schopnosti, ktoré ženy
majú. Najväčší problém
vidím okrem iného aj 
v nízkom sebavedomí žien.
Ženy sa často veľmi
podceňujú. Stále majú
pocit, že do dokonalosti 
im strašne veľa chýba. 
A, samozrejme, v takom
poníženom nastavení
psychiky žien sa mužom
veľmi ľahko vytlačí ženy 
na perifériu, resp. na posty,
v ktorých sa síce musí veľa
robiť, ale zas nie tak veľa
zarobiť. Ja ako režisérka
mám profesiu, ktorá nie je
pre ženu veľmi obvyklá. Na
druhej strane vďaka nej

môžem vyjadrovať všetky
pocity a trápenia žien,
medzi ktoré patrí aj dilema:
žena a moc. Fandím
všetkým schopným ženám,
ktoré svoje vrodené danosti
neukrývajú pred svetom zo
strachu pred tradičnou
rolou ženy. 

4 Zuzana Wienk  
výkonná riaditeľka 
Aliancie Fair-play

Myslím si, že to je veľmi
individuálne – závisí to 
od prostredia, regiónu,
konkrétneho prípadu. Ja
som sa v mojom živote
nestretla s prekážkami 
v kariére a ako pozorujem
okolie, za posledné roky sa
veľmi zmenilo – muži berú
svoje partnerky vážne 
a ich podiel na starostlivosti
o rodinu narastá. Viem si
však predstaviť aj
prostredia, kde to tak nie
je a kde sa ženy svojej

kariéry vzdávajú
„preventívne“. Rovnako si
viem predstaviť, že v takej
situácii je ťažké zamestnať
ženu, ak zamestnávateľ vie,
že to bude ona, kto vždy
vypadne z práce, keď sa
treba postarať o dieťa.
A takisto viem, že často ide

aj o bariéry v mysli, tie sa
však dajú prekonať.
Nechcela by som túto
otázku zovšeobecňovať, 
čo však neznamená, že by
som nebola rada, keby
spoločnosť vytvárala
mechanizmy, ktoré by
pomáhali ženám, ktoré
prekážky zaznamenali 
a potrebujú podporu.

�

jatia, na ktoré prispievajú aj
francúzske firmy, idú na hu-
manitné ciele.

FSOK prostredníc-
tvom servisu služieb

podnikateľom pomáha
francúzskym aj slo-

venským firmám pri
vyhľadávaní partne-

rov pre spoluprá-
cu, priemyselnú

kooperáciu 
a ochodnú

spoluprácu. Valné zhromaždenie
z konca marca tohto roku vyhodno-
tilo výsledky aktivít FSOK za rok
2006 a naznačilo orientáciu ďal-
ších aktivít. Potvrdilo nomináciu Ti-
bora Lazaroviča ako nového prezi-
denta FSOK. T. Lazarovič je gene-
rálnym riaditeľom spoločnosti BC
Torsion, ktorá bola jednou z prvých
francúzskych investícií na Slovensku
spolu s Calyonom a Rhodiou. 

� Anton Berith
riaditeľ Kancelárie FSOK

Symbol Paríža
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taktuje. Ak sa jej to vôbec podarí,
pretože aj telefónne čísla a e-mai-
lové adresy majú svoju životnosť.  

Čo sa týka inzercie, niekedy je
výhodou, ak ju namiesto firmy uve-
rejní agentúra. Tá to urobí pod
vlastným menom, a tým zvýši šan-
ce, že sa prihlási viac uchádzačov.
Hoci aj tých, čo to len skúšajú.
Anonymita má svoje výhody: mno-
hí pošlú svoj životopis, pretože ich
zaujala pracovná pozícia - no za-
mestnávateľ je až na druhom
mieste. Mnoho ľudí má stále pred-
sudky voči rôznym spoločnostiam
- aj keď si svoj názor vytvorili len
sprostredkovane. Ak títo uchádza-
či postúpia až k interview so za-
mestnávateľom, dostanú možnosť
svoj názor zmeniť a zistiť, aká je
skutočnosť. Niekedy môže firma,
naopak, trvať na tom, že na inzer-
cii bude figurovať jej meno. Pri-
hlásia sa len tí, ktorí majú záujem
o pozíciu a spoločnosť zároveň. 

„Spolupráca s personálnou
agentúrou nám dáva flexibilitu vo
voľbe stratégie obsadzovania pra-
covného miesta,“ dopĺňa Soňa La-
cušková.

LOVCI MOZGOV

Niektoré personálne agentúry
poskytujú ešte jednu službu, a to
headhunting alebo „lovenie moz-
gov“. Sú to ľudia, ktorí  pracujú buď
na tej istej (alebo podobnej) pozícii,
akú obsadzuje klient, alebo sú
o stupeň nižšie. Pre tých prvých by
mohla byť zaujímavá zmena pro-
stredia, pre tých druhých profesio-
nálny postup. Veľa ľudí považuje

headhunting za „krádež“ ľudí a za
niečo neetické. Nie je to však prav-
da - človek, ktorý je spokojný, na
inú ponuku práce nebude reago-
vať. Tiež je nepravdivá informácia,
že títo ľudia sú jednoducho pre-
platení. Nie je to tak - o platových
podmienkach sa diskutuje až pri
dojednávaní pracovnej zmluvy
a konzultant nie je oprávnený
o týchto veciach vôbec diskutovať. 

Vráťme sa k firme. Čo získa spo-
luprácou s lovcami? Aktuálnych ľu-
dí na aktuálnom trhu práce a so
skúsenosťami, ktoré žiada. Head-
hunting sa hodí na veľmi špeciali-
zované pozície (kde treba doslova
prekopať trh) a pozície manažér-
ske, kde je potrebné osloviť špičku
v odbore. Suma za tieto služby je rá-
dovo vyššia ako za databázu a in-
zerciu. Preto musí personálny ma-
nažér  veľmi rozvážne rozhodnúť,
s kým a kedy spolupracovať. 

A ČO NÁŠ PRÍBEH?

Tak ako pondelok prišiel, tak aj
odišiel. Personálny manažér po-
obede absolvoval hodinové stret-
nutie so svojou personálnou agen-
túrou a spolu premysleli najlepšiu
taktiku, ako vyhrabať rodinku Do-
konalých. Večer si mohol spokojne
vydýchnuť s pocitom dobre vyko-
nanej práce. Ráno ho v práci čakal
e-mail od riaditeľa. „Potrebujeme
nového výrobného riaditeľa, najle-
pšie s mojimi skúsenosťami, ale
o 15 rokov mladšieho“. Nádych, vý-
dych..., zdvihol slúchadlo telefónu,
aby si s ním dohodol stretnutie....

� Katarína Kučáková  

5 Alexandra Lichvárová  
Senior Consultant 
poradenskej skupiny AJG – 
Amrop Jenewein Group

Určitý „podiel viny“ možno
nájsť na oboch stranách, ho-
ci v praxi sa dennodenne
stretávam s množstvom
veľmi úspešných a veľmi
schopných žien, ktoré si do-
kázali zladiť pracovný 
a osobný život do výnimoč-
nej harmónie. Napriek tomu
sa neraz hovorí, že ak sa ne-
jaká organizácia pri obsa-
dzovaní voľného miesta roz-
hoduje medzi dvoma rovna-
ko kvalitnými a rovnako
skúsenými uchádzačmi roz-
dielneho pohlavia, obvykle
skôr víťazí muž. Ak sa však
zamestnávateľ na to pozerá
takto, jeho personálna politi-
ka nie je úplne v poriadku.
Prijatie každého nového člo-
veka je pri takomto prístupe
veľkým rizikom. Vyhľadáva-
nie a výber nových ľudí mu-
sia byť postavené na úplne
iných kritériách, ako je len

voľba medzi pohlaviami. 
A takýto pohľad by sa mal
uplatňovať aj v iných 
oblastiach tak, aby ženy pri
túžbe po vlastnej profesijnej
realizácii nenarážali 
na umelé stropy 
a neprirodzené bariéry.

6 Magdaléna Vášáryová  
poslankyňa NR SR, 
bývalá veľvyslankyňa 
a štátna tajomníčka

Už to, že si kladieme takúto
otázku, považujem za prob-
lém. Spojenie „žena 
a kariéra“ by nás malo 
prebudiť a vyhodiť zo staro-
otcovského kresla,
v ktorom sme sa usadili.
Každá ľudská bytosť by ma-
la mať právo rozvíjať sa, 
a to kariérne aj súkromne.
Prečo práve ľudská bytosť
ženského pohlavia nie? 
Kým sa deti považovali 
za dôležité z hľadiska mate-
riálu pre kanóny, sa to dalo
akosi pochopiť. Našťastie,
dnes nepotrebuje deti, sy-
nov, aby mal kto vypĺňať ar-
mádne počty. Spoločnosť by
mala prestať tlačiť na výro-
bu detí na iné účely ako na
obohatenie nášho života.
Avšak za najväčšiu prekážku

považujem pocit viny, ktorý
spoločnosť, politické sily,
cirkvi, médiá, moralisti vkla-
dajú do hláv všetkých žien.
Zbaviť sa ho považujem za
úlohu pre dnešnú generáciu
moderných žien. �
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