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Nový prezident  Podnikateľskej aliancie Slovenska  

Aj pre lídrov platí,            že najviac im pomáha zdravý úsudok

Hovoria mu lovec hláv. 
Aj do reštaurácie si 
rád sadá ako lovec 

mamutov. Tak, aby mal 
krytý chrbát a mohol 

sledovať situáciu 
od vchodu 

a  v  priestore 
(jaskyne). Lenže on 
neloví mamuty, ale 

lídrov.

Zlomom v jeho osobnej kariére boli spoločen-
ské zmeny po roku osemdesiatdeväť. Mal vte-
dy ideálny vek 27 rokov a bol pedagógom. 
„Vnímal som to ako výzvu, že ak sa mení spo-
ločnosť, treba prispieť aj osobnou zmenou. 
Tak to nejako samo prišlo, vyplynulo zo situ-
ácie ako zaujímavý čas na zmenu. Pravda je, 
že som na ňu nebol celkom pripravený, vlastne 
som vtedy ani nevedel presne ČO. S partne-
rom a kolegom sme sa zhovárali a hľadali od-
povede na otázku, čo vieme a čo budú ľudia 
a naša krajina potrebovať. A vyšlo z toho – ľu-
dia a nové prístupy. Tak akosi sme dospeli k 
podnikaniu s  misiou dostať ľudí tam, kde ma-
jú byť.
„Jasné, že dnešná práca sa už na začiatky na-
šej roboty nepodobá, ale cieľ je stále ten istý. 
Hľadáme mozgy a veríme, že mozgy – ľudia – 
budú život ovplyvňovať, vytvárať zmeny, alebo 
ich brzdiť, lebo aj to dokážu.“ 
Vo svojej práci sa cíti ako ryba vo vode. Vníma 
sa ako  líder vlastnej firmy, aj konzultant. Preto 
sa mu darí  spoznávať, identifikovať lídrov, ich 
silné a slabé stránky, ale aj to, ako sa dokážu  
vyhnúť ohrozeniam, ktoré ich na ceste čaka-
jú. Dokáže ich motivovať. A znova – ide mu aj 
o vzájomné inšpirácie – pretože o ne ide vždy. 

PO PRVOM SCHODE 
BÝVA ĎALŠÍ
Ako sa dokáže  motivovať človek, ktorý sa 
stará o kariéru iných, ale plánuje si takisto 
vlastný život? Ako vníma klientov a ľudí, kto-
rých presadzuje na významné miesta? Do-
káže si medzi nimi nájsť aj priateľov? To sú 
otázky, ktoré človeku prídu na um, keď sa má 
stretnúť s headhunterom.
Absolvoval tisícky rozhovorov s ľuďmi, ktorí 
ovplyvňujú a menia realitu – či už malú firem-
nú, alebo spoločenskú. Dokáže rozpoznať  
lídra na prvý pohľad? 
Aj na Slovensku máme mnoho krajčírskych 
salónov a potom aj návrhárov módy, ale tí 
špičkoví, čo robia haute couture, tých je má-
lo. A tak je to aj s lídrami.  Len málo z nich vie 
odhadnúť trendy, čo sa bude  vyvíjať a ako. 
A to isté robí aj  headhunter. Musí rozpoznať 
v danom lídrovi, ako sa bude správať o pár 
rokov, čo sa od neho dá očakávať, či sa bu-

de vyvíjať. Na to treba mať ten správny úsu-
dok a odhad, ktorý sotva možno nahradiť me-
todickým testom. 

VZDELÁVAJME SA
„Hlavným podnetom sú spoločenské zmeny 
aj reformy, ktoré sa na Slovensku dejú. Pre-
šlo pätnásť rokov a my zaraďujeme na vyšší 
stupeň, na inú kvalitu. To motivuje aj mňa, 
napríklad v tom, že sa musím vzdelávať a učiť, 
rozvíjať, sledovať trendy.“
A nedá mi poznamenať, že to nie je póza ale-
bo nenápadná výzva – vzdelávajte sa, zdoko-
naľujte svoje schopnosti. To je  pre ľudí, kto-
rí už niečo dosiahli, také samozrejmé, že to 
ani nevnímajú.

Pre M. Krekáča sú  dôležité tie výzvy, ktoré 
v širšom meradle dokážu ovplyvniť kvalitu ži-
vota, riadenia firiem, štátu. Napríklad nedáv-
no bol poradcom pri výbere pracovníkov do 
štátnej správy na ministerstvo, kde sa vzhľa-
dom na politické nominácie menili ľudia na 
kľúčových pozíciách.
 „Aj toto je dôkaz, že sa mení spoločnosť, že 
sa nehľadajú už iba politickí nominanti, ale aj 
odborníci. Preto ma to teší, a preto som sa na 
to dal.“  A už sa dlhšie zasadzuje o to, aby sa 
na kľúčové miesta dostávali odborníci. Môžu 
byť aj politicky angažovaní, ale musia to byť 
majstri vo svojom odbore. „Pretože dnes už 
štát nemôže iba spravovať svoj majetok, ale 
rozvíjať ho  a zveľaďovať, určovať vízie a ciele 
a najmä ísť tými správnymi cestami.“
A kto potom riadi  tých, čo riadia?
„Tak to je ťažká otázka. Ani mňa osobne už 
vlastne nikto neriadi. Ale to, čo ma riadi, sú ví-
zie a inšpirácie. Človek je tvor kreatívny a hľa-
dá inšpiráciu v prostredí, v ktorom žije. Ob-
dobie, v ktorom žijeme, nám ich ponúka do-
statok.“

PODNIKANIE 
JE O ĽUĎOCH
Zmeny plodia zmeny a preto je aj M. Krekáč 
znova aktívnejší, robí viac a vymýšľa a hľadá 
ďalšie možnosti a spôsoby, ako pomôcť nie-
len vlastnému biznisu a biznisu svojich klien-
tov, ale aj životu v tejto krajine.
Preto prijal aj funkciu prezidenta Podnikateľ-
skej aliancie Slovenska. Zaujíma ho aktuálna 
spoločenská vízia a snaha ísť cestou rozvoja 
znalostnej ekonomiky. A sám cíti, že do čísel, 
tabuliek a tvrdých biznis grafov treba vnášať 
ľudský rozmer a kreativitu, predstavovať aj ve-
rejnosti podnikateľov a biznismenov ako ľudí, 
ktorí sa nezaujímajú len o milióny, ale aj o ľu-
dí, lebo bez nich by tie zisky nemali.
Znalostná ekonomika a možnosti, ktoré po-
skytuje ľuďom aj krajine, ho fascinuje. A po-
tom ho, samozrejme, zaujíma úloha lídrov 
a talentov v nej. Pretože lídri a talenty nasto-
ľujú pravidlá a stanovujú priority. Znalostná 
ekonomika je pre neho alfou a omegou roz-
voja, lebo len vďaka nej sa Slovensko pohne 
k skutočnej vyspelosti a prosperite...

DAGMAR KRIŠTOFIČOVÁ

Stretáva sa s ľuďmi, ktorí riadia malé firmy, 
veľké firmy aj štát a najradšej s tými, ktorí ich 
budú riadiť o niekoľko rokov. Pretože hľadá 
miesta pre lídrov, alebo naopak, hľadá lídra 
na isté miesto. Vodcu, ktorý dokáže viac ako 
iní.
Nie každý je líder, iba niektorí. Treba ich hľa-
dať na základe presne stanovených odbor-
ných kritérií, ale zároveň s citom a používať 
pri tom zdravý úsudok. Ten ho vraj doposiaľ 
málokedy sklamal. 
Aký je teda človek, ktorý sa stará o kariéru 
iných? Nerád o sebe hovorí. Ale potom pre-
kvapuje tým,  ako sa dokáže presadiť a vždy 
si nájsť zameranie a smer, ktorým sa má ube-
rať. Bude to asi tým zdravým  úsudkom. 
Zmeny a posuny vo vlastnej kariére vníma cez 
zmeny v spoločnosti. A kto robí zmeny v spo-
ločnosti? Lídri. Všetko so všetkým súvisí.

TROCHA KONZERVATIVIZMU 
NEŠKODÍ
Ešte viac je na M. Krekáčovi prekvapujúce, 
že všetok voľný čas najradšej trávi s rodinou. 
Nie je to staromódnosť ani póza. Jednodu-
cho iba si uvedomuje hodnoty, ktoré sú ne-
nahraditeľné. Chráni si súkromie ako sa len 
dá. Lebo troška konzervativizmu potrebuje 
v  živote aj moderný človek, ktorý sa orientuje 
prevažne na budúcnosť.
No dobre! Jazdí mercedesom, nosí aj znač-
kové oblečenie a nepohrdne dobrou dovo-
lenkou. Je členom mnohých klubov pre pro-
minentných ľudí, ale uprednostňuje len tie, 
ktoré sú prívetivé pre rodinu. Dal si záväzok, 
ktorý dodržuje – vozí syna do školy a vychut-
náva si tých pár spoločných minút. A každý 
deň mu nezabudne povedať – ľúbim ťa. Ako v 
americkom dojáku.
Ale pravda býva prozaickejšia. Nie vždy má 
čas popriať deťom dobrú noc. Keďže tak ako 
mnoho iných ľudí, ktorí sa starajú o kariéru, 
nielen vlastnú, ale aj iných, pracuje viac ako 
osem hodín denne.

ZMENA MÁ BYŤ 
POSUNOM VPRED
Ľudia sú pre Martina Krekáča dôležití. Stretol 
svojho neskoršieho spoločníka Martina No-
votného, alebo ako vraví: „našli sme sa a rozu-
mieme si, chápeme jeden druhého, motivuje-
me sa navzájom.“ To je pre biznis a partnerov 
v ňom dosť dôležité, o tom by ľudia z personál-
neho biznisu vedeli rozprávať... 

MARTIN
    KREKÁČ
Vek: 43 rokov
Stav: ženatý, dve deti 
Vzdelanie: Pedagogická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
odbor špeciálna a liečebná pedago-
gika (1986-90). Viaceré špecializova-
né štúdiá a stáže doma a v zahrani-
čí so zameraním na problematiku ma-
nažmentu, ľudských zdrojov, európ-
skych záležitostí a správy a riadenia 
spoločností.
Kariéra:  AJG - Amrop Jenewe-
in Group, spoluzakladateľ a vedúci 
partner poradenskej skupiny 
EPPP - Európske partnerstvo pre per-
sonálnu politiku, zakladateľ a predse-
da správnej rady

Profesionálna dráha 
Začal dosť netradične, no vlastne celkom príznačne  – od 19 rokov pracoval ako pedagóg na Základnej škole pre sluchovo postih-
nutých v Bratislave. Po absolvovaní pedagogickej fakulty pôsobil ešte rok na akademickej pôde. Profesijne sa však už začal venovať ma-
nažmentu, ľudským zdrojom a európskym záležitostiam.
Od roku 1990 sa profesionálne venuje strategickému riadeniu a poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí (Hu-
man Capital Consulting, Corporate Governance, Public & European Affairs Management).  Najskôr spoluzakladal vtedy ešte českoslo-
venské zastúpenie medzinárodnej poradenskej spoločnosti Jenewein & Partners Management Consulting. Od roku 1993 sa stal spolu-
majiteľom a riadiacim partnerom pre SR a viedol aj neskoršie rozširovanie skupiny Amrop Jenewein Group. V tejto skupine od roku 1996 
funguje aj firma so zameraním na ľudský kapitál, európske záležitosti a lobingové služby  s vlastnou kanceláriou v Bruseli. 
Koncom októbra  Programová rada Podnikateľskej aliancie Slovenska zvolila M. Krekáča za prezidenta aliancie.

HľadačHľadač inšpirácií


