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Od ºudsk˘ch zdrojov k ºudskému kapitálu

V súvislosti s napæÀaním cieºov Lisabonskej stratégie pre Slovensko do
roku 2010 sa ako jedna zo ‰tyroch hlavn˘ch priorít stanovili ºudské
zdroje a vzdelávanie. Z pohºadu personálneho poradenstva sa v tejto
oblasti ako rozhodujúce javí hºadanie a podpora úãinn˘ch strategick˘ch
nástrojov v t˘ch dimenziách a úrovniach ºudsk˘ch zdrojov, ktoré
zabezpeãia ich premenu na ºudsk˘ kapitál. 

Oãakávanou premenou ºudsk˘ch zdrojov na ºudsk˘ kapitál sa zároveÀ v˘raz-
ne zv˘‰i jeho kvalita. KeìÏe za v‰etk˘mi veºk˘mi vecami stoja v prvom rade
ºudia, problematika ºudského kapitálu a jeho rozvoja sa net˘ka len zamestna-
nosti, ekonomiky a hospodárskeho rastu. Po dokonãení reforiem bude úspe‰ná
realizácia práve tejto komplexnej politiky zárukou budúceho úspechu Slovenska
aj v in˘ch oblastiach. V‰etky navrhované zmeny by preto mali byÈ ão najr˘chlej-
‰ie, najefektívnej‰ie a dlhodobé. Ich základom a hlavn˘mi nástrojmi sa musí staÈ
podpora a zavádzanie líderstva, rozvoj talentov, dobrá správa a budovanie part-
nerstiev v korporátnom a vo verejnom sektore. 

Základné predpoklady

Fungovanie ekonomiky, jej kvalita, flexibilita a t˘m aj v˘konnosÈ, sú zaloÏené
na zabezpeãení niekoºk˘ch predpokladov. Tieto predpoklady moÏno vnímaÈ
v dvoch základn˘ch skupinách, priãom kaÏd˘ z t˘chto predpokladov má svojho
garanta alebo spojenca. S prvou skupinou predpokladov sa spájajú jednotlivé
sektory podieºajúce sa na rozvoji ekonomiky. Korporátny sektor je garantom
zamestnanosti a konkurencieschopnosti, verejn˘ sektor je garantom riadenia
pravidiel a prostredia a tretí sektor je garantom nov˘ch prístupov. KeìÏe
vychádzajú zo súãasného stavu, tejto skupine predpokladov moÏno prisúdiÈ prí-
vlastok »súãasné«. 

Nosná je druhá skupina predpokladov, ktoré treba vnímaÈ ako strategické
nástroje na dosiahnutie zr˘chlenia, dlhodobej úãinnosti a znalostnej jedineãnos-
ti. KeìÏe ide o prístupy, ktoré je nevyhnutné zaviesÈ, moÏno ich oznaãiÈ prívlast-
kom »nadstavbové« alebo »zajtraj‰ie«. Patria k nim zásady líderstva a talenty,
ktoré treba dostaÈ do vedenia, princípy tzv. dobrej správy (Corporate
Governance), na ktor˘ch treba budovaÈ partnerstvá, a manaÏment poznatkov,
na ktor˘ch musí fungovaÈ vzdelávací systém. V súvislosti s manaÏmentom
poznatkov si treba uvedomiÈ, Ïe znalostná ekonomika je o vná‰aní správnych
znalostí do správneho systému, ktoré priná‰ajú nové znalosti a zdokonaºovanie
systému.

Iné cesty a iné tempo

Na základe dlhoroãn˘ch skúseností moÏno v líderstve a rozvoji talentov
a v uplatÀovaní princípov Corporate Governance, spojen˘ch so vzdelávacím
systémom vytvoren˘m na ich pravidlách, vidieÈ dve kºúãové dimenzie, ktoré v
sebe spájajú r˘chlosÈ, kvalitu a inovácie. Práve tieto dva atribúty sú hlavn˘m
hnacím motorom najvyspelej‰ích znalostn˘ch ekonomík. Bez nich by naplnenie
slovenskej Lisabonskej stratégie trvalo príli‰ dlho. Cielenú podporu preto treba
namieriÈ aj do oblastí, ktoré urobia z ºudsk˘ch zdrojov kapitál a nadstavbu pre-
menia na stratégiu rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska. Treba si uvedomiÈ,
Ïe ak chceme dobehnúÈ Ïivotnú úroveÀ najvyspelej‰ích ‰tátov únie, nemôÏeme si
dovoliÈ ich tempo a ãasto ani cesty.

Líderstvo a talenty

Pokiaº ide o líderstvo a rozvoj talentov, táto dimenzia ºudského kapitálu sa
spája s vytváraním a dosahovaním nieãoho nového, s reformami a úspechom.
Je pritom dôleÏité, Ïe tieto tri oblasti dokáÏe dosiahnuÈ súãasne. Ide o veºmi
efektívnu cestu, ktorá v praxi znamená kºúã k prosperite kaÏdej spoloãnosti
alebo organizácie. Medzi úlohami ‰tátu by z tohto pohºadu nemala ch˘baÈ pod-
pora systémov˘ch nástrojov vná‰ajúcich líderstvo a rozvoj talentov do korporát-
neho i verejného sektora a do oblasti vzdelávania. Tieto nástroje môÏu veºmi
efektívne zabezpeãiÈ identifikáciu nov˘ch a rozvoj súãasn˘ch lídrov, manaÏérov
a talentov. 

V korporátnom sektore je z tohto hºadiska dôleÏité zdôrazniÈ, Ïe v trhovej
ekonomike sú podnikatelia a kºúãoví manaÏéri a ich rozhodnutia faktormi, na
ktor˘ch základe sa firmy stávajú líderské, úspe‰né, priemerné alebo neúspe‰né.
V tomto sektore by sa prioritou ‰tátu mala staÈ podpora cieleného rozvoja líder-
stva, strategického riadenia, rozvoja talentov a mobility úspe‰n˘ch manaÏérov
na trhu. Verejn˘ sektor, ak chce efektívnej‰ie plniÈ svoju úlohu, musí získaÈ odva-
hu viac sa prepojiÈ s korporátnym sektorom, mimovládnymi organizáciami a
akademickou obcou a podporovaÈ nástroje, ktoré mu pomôÏu cielene rozvíjaÈ
lídrov a manaÏérov, talenty a riadenie a zaviesÈ moderné selekãné metódy a
hodnotiace systémy.

Vytvorenie systému podporujúceho a rozvíjajúceho dimenziu líderstva a
talentov  zabezpeãí Slovensku zvy‰ovanie zamestnanosti, ktoré súvisí s úspe‰nej-
‰ími firmami a zv˘‰enou podnikateºskou aktivitou. ëalej rast konkurencie-
schopnosti spojen˘ s efektívnej‰ím riadením a pracovnou v˘konnosÈou a dlho-
dob˘ rast súvisiaci so zavádzaním úspe‰n˘ch a inovaãn˘ch rie‰ení. 

Corporate Governance 

Základom tzv. dobrej správy je úspech, skúsenosti a inovácie. Je o vytváraní
vízie, misie a stratégie a o ich strategickom kontrolovaní a vyhodnocovaní.
Corporate Governance pomáha spoloãnosti alebo ‰tátu zvoliÈ najsprávnej‰iu
cestu, neschádzaÈ z nej a zároveÀ ão najefektívnej‰ie a najr˘chlej‰ie napæÀaÈ
strategické zámery. Napríklad vo verejnom sektore sa len 20 percent nárastu
efektivity dosahuje zavedením nov˘ch technológií, k˘m ostatn˘ch 80 percent
závisí od líderstva, dobrej správy a prepojenia cieºov s korporátnym sektorom,
tretím sektorom a akademickou obcou. 

V korporátnom sektore sa ako kºúãov˘ faktor a pridaná hodnota úspechu,
inovácií a dynamiky ukázalo redefinovanie úlohy, zavedenie modern˘ch a pro-
fesionálnych princípov pri dizajnovaní predstavenstiev a dozorn˘ch rád a pri ich
obohacovaní o nezávisl˘ch ãlenov. Corporate Governance poskytuje najlep‰ie
moÏné rie‰enie pre v‰etky tri sektory, pretoÏe sú v nej zapojení tí najlep‰í a naj-
skúsenej‰í zo v‰etk˘ch oblastí. Prepojenie cieºov prostredníctvom budovania
„zdrav˘ch“ partnerstiev napomáha zvy‰ovaÈ efektivitu, akcieschopnosÈ a reálne
v˘sledky vo verejnej správe, vyuÏívaÈ skúsenosti lídrov korporátneho sektora
a mimovládnych organizácií vo forme úspe‰n˘ch a overen˘ch stratégií a rie‰ení
a ‰ir‰iu angaÏovanosÈ spoloãnosti pri rie‰ení verejn˘ch problémov.

Zárukou nielen peniaze

Ministerstvo financií v súvislosti s naplnením cieºov Lisabonskej stratégie pre
Slovensko spomína sumu minimálne 200 aÏ 300 miliárd korún. Hoci ich zabez-
peãenie je úlohou in˘ch subjektov, bolo by chybou hovoriÈ o nevyhnutnosti hºa-
dania a podpore ak˘chkoºvek strategick˘ch nástrojov bez ohºadu na reálne
finanãné moÏnosti. Potenciálnym zdrojom financovania sa môÏe v oblasti líder-
stva a rozvoja talentov i v oblasti Corporate Governance prostredníctvom pro-
jektov v partnerstvách staÈ Európsky sociálny fond, ‰tátny rozpoãet a iné zdro-
je verejn˘ch financií alebo korporátny sektor. Hlavnou zárukou toho, aby stra-
tégia neskonãila iba na papieri, v‰ak nie sú len financie, ale jej dobrá správa, pod-
pora a zavádzanie líderstva, rozvoj talentov a budovanie partnerstiev korporát-
neho, verejného a mimovládneho sektora.

MARTIN KREKÁâ
Amrop Jenewein Group

Po minuloroãnej jarnej konferencii vo
Var‰ave sa Bratislava 7. a 8. apríla 2005
stane miestom ìal‰ieho pravidelného
stretnutia zástupcov ãlensk˘ch spoloãností
The Amrop Hever Group (TAHG), naj-
väã‰ej svetovej Executive Search siete.
Teritoriálne stretnutie vedúcich partnerov
zo v‰etk˘ch krajín stredo- a v˘chodoeu-
rópskeho regiónu (CEE) a ìal‰ích pozva-
n˘ch hostí sa uskutoãní pod názvom Don’t
Stop – Go East! (Nezastavujte sa –
Choìte na v˘chod!) pri príleÏitosti 15.
v˘roãia zaloÏenia spoloãnosti Jenewein &
Partners, slovenského zástupcu v TAHG,
a s t˘m súvisiacej pätnásÈroãnej existen-
cie Executive Search sluÏieb na Slovensku.
Odborn˘ dvojdÀov˘ program konferencie
zameran˘ predov‰etk˘m na regionálnu
spoluprácu a v˘menu skúseností v rámci
sektorov˘ch a odborn˘ch pracovn˘ch
skúseností roz‰íri hneì v jej prv˘ deÀ na
Slovensku ojedinelé The 2005 CEE
Executive Search Forum. 

Toto prestíÏne podujatie, ktoré je svojím
obsahom prvé svojho druhu na Slovensku,
je okrem úãastníkov konferencie TAHG
urãené pre odborníkov z oblasti strategic-
kého riadenia a ºudského kapitálu, ‰pe-
cialistov pôsobiacich v personálnej oblas-
ti, ìal‰ích pozvan˘ch hostí a novinárov.
Jeho vrcholom bude dopoludÀaj‰ia talks-
how s popredn˘m svetov˘m analytikom
globálneho poradenstva v Executive
Search Josephom Danielom McCoolom,
viceprezidentom a ‰éfredaktorom
Executive Recruiter News v spoloãnosti
Kennedy Information Inc. Podºa Martina
Novotného z Amrop Jenewein Group,
ktorá je organizátorom konferencie i spri-
evodného fóra, je príchod J. D. McCoola
do Bratislavy „jedineãnou udalosÈou,
ktorá môÏe pozitívne ovplyvniÈ doteraj‰í
pätnásÈroãn˘ v˘voj Executive Search
poradenstva na Slovensku“. 

J. D. McCool bude hovoriÈ na tému
Koniec poradenstva v Executive Search a
vo vyhºadávaní a v˘bere manaÏérov v
jeho súãasnej podobe. „Jeho reã bude
zameraná na skutoãnosÈ, ktorú si na
Slovensku e‰te málokto uvedomuje: nie-
len Executive Search spoloãnosti, ale aj
kandidáti a klienti sú konfrontovaní s
nov˘mi ‰tandardmi, oãakávaniami, priori-
tami, technológiami a trhov˘mi podmien-
kami. Doteraj‰ie cesty a pravidlá pri reali-
zácii vyhºadávania a v˘beru ºudského
kapitálu prostredníctvom Executive
Search uÏ nie sú funkãné,“ upresÀuje M.
Novotn˘. Podºa neho je pochopenie tejto
skutoãnosti a získanie nov˘ch vedomostí
a zruãností základnou podmienkou úspe‰-
ného pôsobenia Executive Search spoloã-
ností a ich poradensk˘ch tímov ako stra-
tegick˘ch partnerov v 21. storoãí.

Uznávan˘ odborník J. D. McCool bude
7. apríla popoludní viesÈ aj workshopy
profesionálneho rozvoja urãené pre uzav-
retú skupinu úãastníkov The CEE TAHG
Conference vrátane partnerov a senior
konzultantov z Amrop Jenewein Group.
Po spoloãenskej stránke podujatie okrem
spoloãného obeda vyvrcholí slávnostn˘m
veãerom, na ktorom pozvaní hostia v spo-
loãnosti známych osobností oslávia
15. v˘roãie pôsobenia spoloãnosti
Jenewein & Partners, lídra na trhu
Executive Search poradenstva na
Slovensku (www.15years.sk). (red)

The 2005 CEE Executive
Search Forum
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