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P O R A D E N S T V O  N A S L O V E N S K U

bou a dosahovaním nieãoho nového. Vo väã-
‰ine organizácií je táto schopnosÈ najvzácnej-
‰ia. Najúspe‰nej‰ie organizácie sa preto v pra-
xi zameriavajú na dlhodobé stratégie identifi-
kácie a rozvoja líderstva a talentu. To zname-
ná riadenie celého procesu poãnúc získavaním
a identifikáciou najlep‰ích jednotlivcov na
trhu, pravideln˘m hodnotením a benchmar-
kingom, rozvojom a kouãingom a udrÏaním lí-
drov a talentov.

Hlavné úlohy súãasnosti
Z hºadiska identifikácie a rozvoja lídrov a ta-

lentov v‰ak v budúcnosti bude musieÈ kaÏd˘
urobiÈ oveºa viac ako robil doteraz. Poãas naj-
bliÏ‰ích piatich aÏ desiatich rokov prídu orga-
nizácie aÏ o polovicu vrcholového manaÏmen-
tu. Stratu veºkého mnoÏstva skúsen˘ch mana-
Ïérov spôsobí fakt, Ïe silná generácia takzva-
ného baby boomu z druhej polovice 20. storo-
ãia sa v krátkom ãase ocitne na prahu dôchod-
kového veku. To v kombinácii s v˘razn˘m
poklesom pôrodnosti v mnoh˘ch krajinách vy-
tvorí obrovské vákuum v oblasti ºudského ka-
pitálu. 

âoraz v˘znamnej‰iu úlohu bude zohrávaÈ aj
plánovanie nástupníctva. Jeho prínos totiÏ ne-
spoãíva len v zaplnení okamÏit˘ch medzier v
manaÏérskej ‰truktúre, ãiÏe vo vyhºadaní a v˘-
bere manaÏérov, ktor˘ch treba nájsÈ okamÏite,
ale aj pri identifikovaní vedomostí, zruãností,
schopností a osobnostn˘ch profilov, ktoré or-
ganizácia moÏno alebo viac ako pravdepodob-
ne bude potrebovaÈ o dva alebo tri roky.

V oblasti stratégie rozvoja ºudského kapitá-
lu organizácie bude tieÏ nevyhnutn˘ kouãing
a mentoring mlad‰ích manaÏérov, ktorí neja-
k˘m spôsobom demon‰trovali svoju kompe-
tentnosÈ. Z hºadiska ich integrovania, motivo-
vania a udrÏiavania musí byÈ prioritou najmä
spätná väzba, vytváranie podmienok na celo-
Ïivotné vzdelávanie ãi vystavovanie nov˘m
príleÏitostiam a skúsenostiam. 

Najãastej‰ími poradcami najúspe‰nej‰ích
organizácií v komerãnej sfére v oblasti podpo-
ry rozvoja líderstva a talentov sú poradenské
spoloãnosti, ktoré rozsiahle profesionálne skú-
senosti získali vìaka realizácii mnoÏstva pro-
jektov v oblasti Management Appraisal a Exe-
cutive Search. Ich kºúãovou súãasÈou je práve
posudzovanie z hºadiska vodcovstva. Nielen
najvy‰‰í manaÏéri, ale aj predstavitelia ‰tátne-
ho a tretieho sektora by v‰ak mali bytostne cí-
tiÈ a chcieÈ, aby ich ºudsk˘ kapitál bol kvalit-
n˘, flexibiln˘ a adaptabiln˘ a aby ich pracov-
níci boli nastavení na zdolávanie v˘ziev budúc-
nosti a vyuÏívali v‰etky potenciálne príleÏitos-
ti. 
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V Ïivote ºudí, organizácií i krajín sú chvíle,
keì hºadajú správne odpovede nielen na beÏ-
né, ale aj zásadnej‰ie otázky. Slovensko sa v
súãasnosti nachádza v takomto období, priãom
dôvodov na zamyslenie je nepochybne viac.
Hoci mohutn˘ prílev zahraniãn˘ch investícií a
zdrav˘ v˘voj ekonomiky, ktorej hlavné hospo-
dárske ukazovatele sa drÏia na viac ako uspo-
kojiv˘ch hodnotách, vyvolávajú pozitívne hod-
notenia, otázkou dÀa je dosiahnutie trvalo
udrÏateºného rozvoja a správna identifikácia
kºúãa na v˘zvy slovenskej budúcnosti. 

Za pozitívny v˘voj Slovensko vìaãí rozsia-
hlym reformám, ktoré sa politicky podarilo
presadiÈ po roku 2002. Úzko s nimi súvisí sta-
bilizácia ekonomiky, re‰trukturalizácia ban-
kového sektora a jeho privatizácia a privatizá-
cia ÈaÏiskov˘ch hospodárskych odvetví. Kºú-
ãová pritom bola reforma daÀového systému,
ktorá spolu s ìal‰ími reformami spôsobila, Ïe
sa trh práce stal flexibilnej‰í, zv˘‰il sa záujem
o prácu a motivácia hºadaÈ si prácu, skvalitni-
lo sa podnikateºské prostredie atì. Vìaka re-
formám a zatiaº vysoko efektívnej pracovnej
sile Slovensko zaÏíva hospodársky rast, priãom
za kºúãové treba oznaãiÈ udrÏanie tohto v˘vo-
ja a vznik ìal‰ích pracovn˘ch miest. 

Cieº: vedomostná spoloãnosÈ 
Priamym Èahom na bránku pri tvorbe budú-

cej stratégie je bezpochyby rozvoj ºudského ka-
pitálu. Veºk˘m krokom v tomto smere je pri-
jatie projektu MINERVA – Stratégie konkuren-
cieschopnosti Slovenska do roku 2010, vìaka
ktorému sa vzdelávanie stalo národnou i vlád-
nou prioritou. Slovensko má obrovské predpo-
klady na vyuÏitie potenciálu svojho ºudského
kapitálu a presadenie sa kvalitn˘mi a vzdela-
n˘mi ºuìmi, ºuìmi schopn˘mi zdieºaÈ, vyvíjaÈ
a uplatÀovaÈ najmodernej‰ie technológie, ºuì-
mi schopn˘mi tvoriÈ a riadiÈ produkty a sluÏ-
by s vysokou pridanou hodnotou.

Je pozitívne, Ïe cieºom „slovenského Lisa-
bonu“ nie je dobehnúÈ Ïivotnú úroveÀ nieko-

ho iného. Je to stratégia, ktorá je garantom vy-
tvorenia predpokladov na rozvoj takej vedo-
mostnej spoloãnosti, ktorá dobrovoºne a priro-
dzene napreduje r˘chlej‰ie ako ostatní. Je to
originálna stratégia, ktorá je bez vzorov a kto-
rá sa stáva vzorom pre ostatn˘ch. Z toho po-
hºadu je nosná téma podpory rozvoja líderstva
a talentu ako súãasti vedomostnej spoloãnos-
ti. Táto dimenzia je totiÏ jedn˘m z kºúãov˘ch
faktorov, ktoré rozhodujú o tom, ãi sa podni-
kateº alebo manaÏér, región alebo krajina do-
stane do tábora víÈazov alebo porazen˘ch.  

Práve zmena vnímania líderstva a talentu,
vytváranie priaznivého prostredia a cielená
podpora jeho rozvoja sú oblasÈami, ktoré pod-
mieÀujú zvy‰ovanie zamestnanosti (úspe‰nej-
‰ie organizácie, roz‰irovanie aktivít, zv˘‰ená
podnikateºská aktivita), rast konkurencieschop-
nosti (efektívnej‰ie riadenie, pracovná v˘kon-
nosÈ) a dlhodob˘ rast (zavádzanie úspe‰n˘ch
a inovaãn˘ch rie‰ení).

Úloha spoloãnosti a ‰tátu
V najvyspelej‰ích vedomostn˘ch ekonomi-

kách sveta sa ãoraz ãastej‰ie hovorí o „spoloã-
nosti poháÀanej talentmi“. Kto chce drÏaÈ krok
s najúspe‰nej‰ími, musí jednoducho vytvoriÈ a
dlhodobo vyuÏívaÈ prepracovan˘ a praxou ove-
ren˘ systém identifikácie, podpory a rozvoja
líderstva a talentu. V súvislosti so snahou vy-
spel˘ch krajín o rozvoj znalostn˘ch ekono-
mík nesmierne vzrástol v˘znam vzdelávacie-
ho systému v tomto procese. Najvyspelej‰í
svet sa v súãasnosti nachádza v tzv. soft revo-
lúcii, kde vysokokvalitn˘ ºudsk˘ kapitál nahrá-
dza fyzické zdroje a súãasne sa stáva najdôle-
Ïitej‰ím motorom ekonomického rastu. 

Medzi hlavné zodpovednosti vzdelávacieho
systému na Slovensku sa preto musí zaradiÈ
profesionalizácia správy a riadenia vzdeláva-
cích in‰titúcií a v˘chova líderského, podnika-
teºského, zodpovedného a manaÏérskeho talen-
tu. UÏ na úrovni základného a stredného ‰kol-
stva sa treba zameraÈ na v˘chovu talentov
schopn˘ch prirodzene viesÈ tímy. Identifikácia
a rozvoj talentu je v súãasnom ‰kolskom sys-
téme pomerne neefektívna. Aj keì sa v praxi
identifikuje talent, neexistujú programy a os-
novy na jeho efektívny rozvoj. ·peciálne mla-
d˘m ºuìom, ale aj celej spoloãnosti treba za-
ãaÈ v˘raznej‰ie predstavovaÈ domáce a medzi-
národné manaÏérske a podnikateºské vzory.
Tento prístup je nielen in‰piráciou pre nov˘ch
lídrov a talenty, ale zároveÀ napomôÏe k spo-
loãenskej zmene chápania a re‰pektovania lí-
derstva a talentu, ão prirodzene pozitívne
ovplyvní aj vzdelávací systém. 

V ãom spoãíva úloha lídrov 
Vodcom sa v organizácii môÏe staÈ akákoº-

vek osoba bez ohºadu na pozíciu, ktorá má si-
lou svojej osobnosti schopnosÈ získavaÈ a mo-
bilizovaÈ ostatn˘ch na to, aby sledovali jej cie-
le. Od manaÏérov sa oãakávajú skôr r˘chle v˘-
sledky. Líderstvo sa oproti tomu spája s tvor-

Rozvoj líderstva a talentu 
pomáha odkr˘vaÈ skryté víÈazstvá


