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Letné búrky 
pocíti aj trh práce

Ešte nedávno to zamestnávatelia mali pomerne ľahké. Trh práce 
bol presýtený šikovnými a schopnými ľuďmi, z ktorých si mohli 
vyberať a napĺňať často rozšafne nastavené organizačné štruktú-
ry. Takáto prax však dnes nezodpovedá realite. 

n
a trhu síce je viac voľných 
ľudí, z ktorých mnohí vý-
razne zľavili z neraz pre-
hnane vysokých náro-
kov, a pri obsadzovaní 
nových pozícií sú perso-
nálne oddelenia zavalené 

väčším počtom životopisov ako pred krí-
zou, avšak skutočných talentov nepribú-
da priamoúmerne.

Ako mocnina, ktorá celú situáciu na pr-
vý pohľad ešte zhoršuje, navyše funguje 
to, že ekonomické prostredie výrazne po-
značené recesiou zvyšuje a radikálne me-
ní nároky najmä na ľudí v riadiacich po-
zíciách. Tradičné manažérske kvality ako 
nasadenie, energia, oddanosť a motivá-
cia stále patria medzi žiadané vlastnosti. 
Od talentov a manažérov sa však vyžadu-
je oveľa, oveľa viac. Vo všetkých sférach 
podnikania sa hľadajú ľudia s integritou, 
lojálni a podnikateľsky zmýšľajúci, ktorí 
stoja oboma nohami pevne na zemi. Záro-
veň sú lídrami s vysokou odolnosťou voči 

stresu, ktorí netúžia ísť s masou, ale chcú 
byť vpredu a ukazovať cestu. Ide predo-
všetkým o ľudí, ktorí tieto slová nevní-
majú ako pekné reči politikov, ale o ľudí, 
ktorí im naozaj veria a, čo je najdôležitej-
šie, aj sa podľa nich správajú.

Talentov je však len hŕstka a treba o 
ne začať bojovať. Záujem o pracovitých 
a rozhodných manažérov do „dobrého 
počasia“ klesol. Potrební sú ľudia, ktorí 
zvládajú krízu a neboja sa riskovať a če-
liť neštandardným výzvam. Donedávna 
úspešných a „nenahraditeľných“ mana-
žérov podkutých odbornými vedomosťa-
mi čaká výmena. Do popredia sa dostá-
vajú kvality ako pevné nervy, pružnosť, 
odvaha, slušnosť a schopnosť inšpiro-
vať a inovovať. Kto chce zvládnuť nielen 
krízové obdobie, ale aj nasledujúce časy, 
ktoré už nikdy nebudú také ako predtým, 
potrebuje stabilnú osobnostnú základňu, 
na ktorej môže stavať, a schopnosť riadiť 
vlastné podnikanie alebo zverené úlohy 
v podmienkach permanentnej zmeny.

„talentov je 
len hŕstka a 
treba o ne 
začať bojo-
vať.“

Martin Krekáč
prezident Podnika-
teľskej aliancie Slo-
venska

„Menší dodávatelia 
tvrdia, že dokážu elek-
trickú energiu ponúk-
nuť lacnejšie, dokonca 
hovoria o úspore od 5 
do 15 %, ktoré môže 
ušetriť firemný klient v 
porovnaní s veľkými 
distribútormi.“

energetickou efek-
tívnosťou ušetríte na 
elektrine.
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