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poradenstvo ● ● ●

P
ri vyhľadávaní a výme-
nách manažérov mož-
no v súčasnosti na ce-
lom svete pozorovať
veľa nefunkčných prv-

kov. Týka sa to veľkých i malých
krajín a Slovensko z tohto po-
hľadu nie je výnimkou. Aj preto
som sa v mojom vystúpení ve-
noval otázkam spojeným s ľud-
ským kapitálom, ktorými by sa
jednotlivé organizácie mali zaobe-
rať skôr, ako začnú plánovať zme-
ny na top manažérskych pos-
toch, a prínosu poradenských
spoločností v tejto oblasti,“ po-
vedal popredný analytik globálneho pora-
denstva v Executive Search Joseph Daniel
McCool, viceprezident a šéfredaktor Execu-
tive Recruiter News v spoločnosti Kennedy
Information Inc. v USA. Začiatkom tohto
mesiaca prezentoval svoje názory a skúse-
nosti s poradenstvom v Executive Search
v Bratislave.

Jeho na Slovensku ojedinelá talkshow
bola vrcholom podujatia The 2005 CEE Exe-
cutive Search Forum, ktoré usporiadala po-
radenská skupina AJG – Amrop Jenewein
Group ako súčasť CEE konferencie vedú-
cich partnerov členských spoločností The
Amrop Hever Group, najväčšej siete Execu-
tive Search spoločností na svete, pri príle-
žitosti pätnásteho výročia existencie Execu-
tive Search poradenstva na Slovensku. „Na
stretnutí sa v rámci pracovných a sekto-
rových skupín hovorilo aj o nových spôso-

boch a pravidlách pri vyhľadávaní a obmie-
ňaní ľudského kapitálu prostredníctvom
Executive Search. Pochopenie novej skutoč-
nosti a získanie nových vedomostí je totiž
základnou podmienkou úspešného pôso-
benia Executive Search spoločností a ich
poradenských tímov ako strategických
partnerov v 21. storočí,“ povedal Martin
Krekáč, Co-Founder a Chairman AJG. 

Dobré i zlé správy
Moderovaná diskusia s J. D. McCoolom bo-
la zameraná na skutočnosť, ktorú si málo-
kto uvedomuje: nielen Executive Search
spoločnosti, ale aj ich klienti sa musia vy-
sporiadať s neustálymi zmenami a novými
štandardmi, prioritami a očakávaniami.
Poradenské spoločnosti musia podľa neho
ponúkať globálny dosah a lokálny pohľad
na trh. Musia prinášať väčšiu hĺbku a širšiu

perspektívu a do svojej práce by mali vniesť
viac vedeckosti a analýz. „Executive Search
spoločnosti musia byť flexibilné a nesmú
sa báť vysloviť aj nepríjemné zvesti a infor-
mácie. Mnohí konzultanti z rôznych ob-
lastí sa obávajú klientom zdieľať negatívne
správy, a ak sa ich klient náhodou nespýta,
tieto témy sa neriešia a problém postupne
narastá. Rozumní klienti Executive Search
konzultantov chápu a vedia, že podobne
ako v manželstve treba aj v tomto vzťahu

okrem dobrých správ
občas prijať aj zlé
správy,“ uviedol J. D.
McCool.

Podľa prieskumov
až 50 (!) % spoločno-
stí z rebríčka Fortu-
ne 500 očakáva, že
v najbližších rokoch
z rôznych dôvodov
prídu o časť top ma-
nažmentu, a len 25 %
z nich verí, že ich sú-
časný ľudský kapitál
bude schopný napl-
niť stanovené výzvy
a ciele. Skutočný boj

o lídrov a perspektívne talenty sa v budúc-
nosti ešte len začne. 

Európania žiadanejší
Na Slovensku mnohí zamestnávatelia ha-
zardujú s ľudskými zdrojmi a zlyhávajú
v politike následníctva a budovaní inter-
nej bázy talentov. Podobne ako iné orga-
nizácie v strednej a vo východnej Európe
budú naďalej závislí od prísunu mana-
žérov z externého prostredia a súčasne aj
od Executive Search konzultantov.

Profesionálne služby poradenských spo-
ločností budú stále vyhľadávané a úspeš-
né vďaka neustále rastúcej sieti kontak-
tov, znalosti trhu, identifikovaniu lídrov
a talentov a vďaka pochopeniu ľudskej
a sociálnej dynamiky, ktorá umožňuje, že
sa úspešný manažér presunie z pohodlnej
pozície do nového prostredia.

Ľudský kapitál si v čoraz konkurenč-
nejšom prostredí vyžaduje oveľa väčšiu po-
zornosť ako v súčasnosti, pretože o tom,
kto zvíťazí a kto zostane v poli porazených,
rozhodujú ľudia. EÚ musí byť podľa J. D.
McCoola vo svojej politike, v obchode a naj-
mä v rozvoji duševného vlastníctva a ľud-
ského kapitálu pohotovejšia, ak chce uspieť
na globálnych trhoch, ktoré si vyžadujú fle-
xibilitu, dobré načasovanie a správnych
ľudí na správnych miestach. ❖

Predpoklady  úspechu podľa J. D. McCoola
✖ Dôležité je pracovať so skutočným lídrom. S niekým, kto udáva správny tón, stimuluje 
k rozvoju, umožňuje nasledovať hodnotné kariérové a profesionálne záujmy a kto zároveň
poskytuje mentoring, rady a spätnú väzbu. 
✖ Správnou cestou pre ľudí, ktorí sa chcú šplhať po korporátnom rebríčku, je filozofia
ďalšieho a celoživotného vzdelávania.
✖ Získanie reputácie pre svoju prácu vo vnútri aj mimo organizácie, v ktorej človek pôsobí. 
✖ Vytváranie a pestovanie vlastnej siete kontaktov

V boji o manažérov prituhne
KAMIL HALÁK

V Bratislave vystúpil svetový analytik poradenstva 
v Executive Search Joseph Daniel McCool
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