
Pred pätnástimi rokmi
sa aj na Slovensku objavil
dovtedy takmer neznámy
pojem Executive Search,
ãiÏe poradenstvo pri
obsadzovaní pracovn˘ch
pozícií na najvy‰‰ej
funkãnej úrovni
vrcholov˘ch a
‰pecializovan˘ch
manaÏérov, ãlenov
predstavenstiev a CEO’s. 

V slovensk˘ch podmienkach
sa Executive Search podobne
ako v celej strednej a v˘chodnej
Európe zaãalo rozvíjaÈ v roku
1990 pod vplyvom západn˘ch
spoloãností, ktoré nasledovali
svojich klientov, alebo roz‰irova-
li svoje aktivity smerom na
v˘chod. Hlavnou charakteristic-
kou ãrtou poãiatoãnej éry bol
r˘chly rast, urãitá miera nedo-
statku ‰tandardov a profesionál-
nej etiky a neraz nejednotné
chápanie toho, ão Executive
Search znamená a ão vlastne
ponúka nielen na strane klien-
tov, ale aj jednotliv˘ch poraden-
sk˘ch spoloãností. Postupom
ãasu v‰ak dozrievala, konsolido-
vala sa a rozvíjala aj táto oblasÈ,
priãom sa vytvárala jej ‰truktúra
a základné pravidlá. 

Rozvojov˘ trend na Slovensku
zdynamizovala transformácia
ekonomiky a príprava na ãlen-
stvo v EÚ. OdváÏne reformy
vyvolali mohutn˘ dopyt po kvalit-
n˘ch ºudsk˘ch zdrojoch, ão sa
odrazilo aj v oblasti pôsobenia
Executive Search spoloãností. Aj
vìaka tomu sa trh vykry‰talizoval
a jeho lídri dnes pracujú v súla-
de s najvy‰‰ími medzinárodn˘mi
kritériami, ‰tandardmi a etick˘-
mi princípmi, ãoho dôkazom je aj
ãlenstvo a aktívna komunikácia s
globálnymi profesijn˘mi organi-
záciami a asociáciami. 

V¯ËAH NA PIEDESTÁL
Executive Search sa na

Slovensku rovnako ako v najvy-
spelej‰ích ekonomikách uviedol
ako jeden z najefektívnej‰ích

nástrojov na identifikáciu a zís-
kavanie lídrov. Svedãí o tom aj
fakt, Ïe veºa t˘mto spôsobom
vyhºadan˘ch a vybrat˘ch kandi-
dátov, ktorí vìaka optimálnej
kombinácii odborn˘ch a osob-
nostn˘ch vlastností úspe‰ne
pôsobia na ÈaÏiskov˘ch vrcholo-
v˘ch pozíciách, v˘razne prispelo
matersk˘m firmám dosiahnuÈ
alebo udrÏaÈ najlep‰ie miesta v
rámci jednotliv˘ch sektorov. V
súvislosti s dokonãen˘mi refor-
mami a novou dynamikou v
súkromnom sektore sa v posled-
nom ãase zv˘‰il záujem o túto
sluÏbu aj vo verejnom sektore.
Jeho predstavitelia v Executive
Search a kandidátoch z komerã-
ného sektora objavili efektívny
nástroj na nevyhnutnú realizáciu
zmien v efektivite a riadení. 

Pokiaº ide o vzÈah ku klien-
tom, lídri na trhu v oblasti
Executive Search dbajú o vytvá-
ranie trojstrann˘ch partnerstiev,
ktoré pre kandidáta, poradenskú
spoloãnosÈ a klienta zabezpe-

ãujú pochopenie práv a povin-
ností a plnenie vzájomn˘ch
záväzkov. Hlavnou a záväznou
charakteristikou t˘chto vzÈa-
hov je ãestnosÈ, objektívnosÈ,
presnosÈ a dôveryhodnosÈ.
PätnásÈroãn˘ v˘voj Executive
Search na Slovensku potvrdil, Ïe
pri hºadaní miesta na trhu sa ako
jedna z hlavn˘ch konkurenã-
n˘ch v˘hod javí sektorová ‰peci-
alizácia. Vìaka nej sa mnohé
poradenské tímy stali ‰pecialista-
mi do tej miery, Ïe v sektoroch, v
ktor˘ch ich spoloãnosÈ dosiahla
dominantné postavenie, dokáÏu
priamo alebo nepriamo v zmysle
prístupu k ºudskému kapitálu
ovplyvÀovaÈ dianie a ìal‰ie sme-
rovanie. 

BUDÚCE OâAKÁVANIA
V snahe o naãrtnutie dopytu

po Executive Search a ‰pecifiko-
vanie oblastí jeho najväã‰ieho
vyuÏívania v budúcnosti moÏno
vychádzaÈ z predpokladu, Ïe
v˘voj na Slovensku bude kopíro-
vaÈ situáciu na európskom trhu.
Podºa ‰túdie, ktorú nedávno rea-
lizovala Asociácia Executive
Search konzultantov (AESC), aÏ
68 percent najv˘znamnej‰ích
európskych Executive Search
spoloãností oãakáva aj v nasle-
dujúcich ‰iestich mesiacoch
podobn˘ pozitívny trend ako v
roku 2004, to znamená r˘chly
rast dopytu po poradenstve v
oblasti Executive Search. Medzi
najsilnej‰ie sektory vo vyuÏívaní
tejto sluÏby bude patriÈ bankov-
níctvo/finanãníctvo, informaãné
technológie, farmaceutick˘/bio-
technologick˘ sektor, v˘robn˘
sektor a telekomunikaãn˘ sek-
tor. V˘razn˘ nárast sa oãakáva aj
v sektore médií, vzdelávania a
cestovného ruchu.

Executive Search v súãasnosti
aj na Slovensku predstavuje
dostatoãne známu a v˘znamnú
investíciu, z ktorej sa lep‰ie ÈaÏí
dlhodobo. Aj vy‰‰ie spomínaná
‰túdia AESC potvrdila, Ïe najús-
pe‰nej‰ie európske korporácie sa
ãoraz väã‰mi sústreìujú na aktív-
ne investovanie do vyhºadávania
a v˘beru lídrov a objavovania
talentov, v ktor˘ch vidia nádej
na budúci rast, rozvoj a zvládnu-
tie trhov˘ch v˘ziev nasledujúcej
dekády. 

RADOMÍR MAKO,
JÁN MENKYNA

Amrop Jenewein Group
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Pracovné ãinnosti na väã‰ine úrovní v súãas-
nosti sú viac ãi menej ovplyvnené informaãn˘mi
technológiami, rozvojom internetu, ako aj ostat-
n˘mi technologick˘mi faktormi. Prioritnou úlo-
hou tak˘chto faktorov je zv˘‰iÈ  v˘slednú pro-
duktivitu prostredníctvom automatizácie vyko-
návan˘ch ãinností. V rámci zoznamu ãinností
v‰ak existuje okruh s charakteristick˘mi vlastnos-
Èami, ktoré  kladú veºké nároky na kvalitu, spra-
covanie v˘sledkov, ich uchovanie a archiváciu
pre budúcnosÈ. Medzi takéto ãinnosti moÏno
zaradiÈ aktivity personálneho oddelenia v spo-
loãnosti.

·pecificky ide o náborové aktivity spojené s
hºadaním, stretávaním, hodnotením a v˘berom
kandidátov na voºné pracovné miesta v spoloã-
nosti. Administratíva s nimi spojená predstavo-
vala v minulosti objemné mnoÏstvo papierovej
komunikácie. Archivovanie Ïivotopisov v papie-
rovej forme, listová komunikácia s kandidátmi,
potreba písania odpovedí na Ïiadosti o zamest-
nanie a iné, znamenali veºkú ãasovú a priestoro-
vú nároãnosÈ. Táto v˘hradne papierová doba je
uÏ minulosÈou, no administratíva zotrvala.
Obsadzovanie voºn˘ch pracovn˘ch pozícií je zlo-
Ïené z mnoÏstva úkonov, ktoré treba maÈ na zre-
teli, a ktor˘ch jedineãná opakovateºnosÈ je
beÏná. V‰etky nevyhnutné údaje o kandidátoch
je potrebné zaznamenávaÈ na ich spätné prezera-
nie a sledovanie. 

ëalej medzi hlavné ãinnosti pri nábore patrí
komunikácia s kandidátmi, ktorá nezriedka pre-
bieha uÏ iba v elektronickej forme a mnoÏstvo
zrealizovanej komunikácie treba  selektívne ukla-
daÈ. Telefonická komunikácia a osobné stretnu-
tia tieÏ predstavujú ãinnosti s potrebou zazname-
návania pre budúce vyuÏitie. MoÏnosÈ automati-
zácie a elektronickej archivácie t˘chto aktivít
zvy‰uje efektivitu personalistu a ponúka priestor
pre skracovanie celého v˘berového procesu. Pre

personalistu je dôleÏité maÈ k dispozícií na pouÏí-
vanie nenároãn˘ informaãn˘ systém s prehºad-
n˘m zoznamom kandidátov, s informáciami o ich
vzdelaní a skúsenostiach, s priamym prístupom
k vykonanej komunikácii s kaÏd˘m z nich a
moÏnosÈami selektívneho vyhºadávania. Pri bu-
dúcej potrebe obsadiÈ voºnú pracovnú pozíciu má
maÈ personalista k dispozícii databázu predchá-
dzajúcich uchádzaãov, ktorú môÏe jednoducho
prezeraÈ a vyuÏiÈ na r˘chle párovanie vloÏen˘ch
údajov v CV formulároch, kritérií a poÏiadaviek
na pracovnú pozíciu. 

Dnes beÏné moÏnosti a zvyklosti publikovania
voºn˘ch pracovn˘ch miest na internete spôso-
bujú, Ïe pouÏívan˘ systém musí umoÏÀovaÈ pub-
likovanie voºn˘ch pracovn˘ch pozícií na firemnej
webovej stránke. Tá môÏe ponúkaÈ zoradenie
pozícií podºa kategórií a pre kandidátov moÏnosÈ
priamo zo stránky prejaviÈ záujem o konkrétnu
pozíciu vyplnením on-line CV formuláru.
Kvalitná aplikácia obsahuje rie‰enie pre kaÏdú zo
spomenut˘ch aktivít a ponúka flexibilitu v kºú-
ãov˘ch oblastiach a nástrojoch. TaktieÏ treba
zohºadniÈ pri v˘bere moÏnosÈ ºahko modifikovaÈ
jednotlivé zloÏky systému podºa poÏiadaviek uÏí-
vateºa a potrieb spoloãnosti. Rovnako je dôleÏi-
té, aby systém podporoval tímovú prácu viace-
r˘ch personalistov a bol integrovateºn˘ do kom-
plexného informaãného systému spoloãnosti.

K hºadaniu správnej aplikácie preto treba pri-
stupovaÈ so zreteºom na potreby spoloãnosti, sta-
noviÈ si zoznam ãinností, ktoré aplikácia musí rie-
‰iÈ a obsahovaÈ, a podºa toho sa následne poob-
zeraÈ po vhodn˘ch alternatívach. Nie je to teda
jednoduch˘ proces. Od v˘beru totiÏ závisí zmena
vo v˘sledkoch celého personálneho oddelenia,
ktoré spolu s vhodne zvolenou aplikáciou môÏu
maÈ pozitívny vplyv na v˘sledky celej spoloãnosti. 

Ing. MICHAL VLK,
spol. Lugera

Doba papierová je uÏ minulosÈouExecutive Search – pätnásÈroãn˘
kapitán personálneho poradenstva
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Informaãné technológie sa uplatÀujú aj v procesoch
personálneho manaÏmentu

Aktuálny rebríãek najväã‰ích Executive Search
spoloãností

Poradie Názov spoloãnosti Poãet kancelárií

1. The Amrop Hever Group 79
2. Korn/Ferry Int. 73
3. Boyden 71
4. InterSearch 64
5. AIMS 60
6. Egon Zehnder 58

Heidrick & Struggles 58
7. Stanton Chase Int. 56
8. IIC Partners 51
8. Transearch Int. 51
9. EMA Partners 50
9. Spencer Stuart 50

10. The Taplow Group 46
Zdroj: Search-Consult, 2004

Sektory, v ktor˘ch sa oãakáva najväã‰í nárast dopytu
po Executive Search

Poradie Sektor % odpovedí

1. Bankovníctvo/Finanãné sluÏby 50,9
2. Informaãné technológie 47,4
3. Farmaceutick˘ priemysel/Biotechnológie 40,4
4. V˘roba/Priemysel 28,9
5. Telekomunikácie 26,3
6. Zdravotníctvo 25,4
7. Spotrebn˘ priemysel 24,6
8. Profesionálne sluÏby 21,1
9. Obchod 17,5

10. Marketing/Reklama/PR 10,5
Zdroj: AESC
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