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Ak ‰tát vytvorí správny systém
a podporí nástroje vná‰ajúce lí-
derstvo a talenty do súkromného 
i verejného sektora a do oblasti
vzdelávania, zabezpeãí nielen roz-
voj súãasn˘ch lídrov, manaÏérov 
a talentov, ale aj identifikáciu no-
v˘ch lídrov, manaÏérov a talentov,
ktorí v prípade náhlej potreby ãi
postupného striedania generácií
umoÏnia plynul˘ chod a optimál-
ne fungovanie. Súãasnú silnú sku-
pinu manaÏérov a lídrov vo veku
30 aÏ 50 rokov tak prirodzene na-
hradí rovnako silná a e‰te poãet-
nej‰ia nová generácia. Ona môÏe
napríklad zaruãiÈ, Ïe si Slovensko
dlhodobo udrÏí súãasné reformné
a rozvojové tempo.

Súkromn˘ i verejn˘ záujem

Z pohºadu súkromného sektora
treba zdôrazniÈ, Ïe v trhovej eko-
nomike sú práve podnikatelia, 
kºúãoví manaÏéri a ich rozhodnu-
tia faktormi, na ktor˘ch základe
sa firmy stávajú úspe‰né, priemer-
né alebo neúspe‰né. ·tát by preto
mal podporovaÈ nástroje, ktoré 
cielene a systematicky rozvíjajú:
po prvé podnikateºov, resp. maji-
teºov úspe‰n˘ch spoloãností v ob-
lasti strategického riadenia, po
druhé ich lídrov a manaÏérov, ãím
súãasne zvy‰ujú dosahované v˘-
sledky a tvorbu nov˘ch pracov-
n˘ch miest, a po tretie talentova-
n˘ch zamestnancov. Oãakávaná
podpora by sa mala t˘kaÈ aj pre-
miestÀovania a pohybu úspe‰n˘ch
manaÏérov na trhu, identifikácie
budúcich lídrov a talentov, ako aj
efektívnej transformácie spoloã-
ností, ktoré sa ocitli v problé-
moch, nastavenie ich ºudského

kapitálu na budúce úspe‰né dosa-
hovanie v˘sledkov.

Pre verejn˘ sektor je Ïivotne
dôleÏité efektívnej‰ie fungovanie
a uÏ‰ie prepojenie so súkromn˘m
sektorom, s mimovládnymi orga-
nizáciami a akademickou obcou.
V tomto smere by ‰tát nemal vá-
haÈ. Naopak - ão najskôr by mal
zavádzaÈ a podporovaÈ nástroje,
ktoré pomôÏu zefektívniÈ organi-
záciu a riadenie verejn˘ch in‰titú-
cií na základe uÏ existujúcich,
osvedãen˘ch modelov fungovania
a poslania verejnej správy. Treba
zaviesÈ moderné vyhºadávacie 
a v˘berové metodológie, ktoré
umoÏnia získaÈ skúsen˘ch ºudí zo
súkromného sektora, z mimovlád-
nych organizácií a akademickej
obce, vyuÏívaÈ nové systémy hod-
notenia ãinnosti a v˘sledkov, cie-
lene rozvíjaÈ vedúcich úradníkov,
identifikovaÈ a systematicky viesÈ
talentovan˘ch pracovníkov.

Lídri a talenty na Slovensku

Lídrom sa v ktorejkoºvek orga-
nizácii môÏe staÈ ãlovek, ktor˘ má
vìaka sile vlastnej osobnosti
schopnosÈ získavaÈ a mobilizovaÈ
ostatn˘ch na to, aby sledovali jej
ciele. UÏ rané experimenty v psy-
chológii ukázali, Ïe väã‰ina pra-
covn˘ch skupín má svojho vodcu
a Ïe t˘mto vodcom vôbec nemusí
byÈ jej formálny vedúci. KeìÏe od
manaÏérov sa oãakávajú r˘chle
v˘sledky, úspe‰ní manaÏéri sú od-
borníkmi na to, ako optimalizovaÈ
fungovanie organizácie a dosiah-
nuÈ stanovené ciele. A práve pre
tieto schopnosti sú kvalitní lídri
pre väã‰inu organizácií najvzác-
nej‰ím kapitálom.

Líderské osobnosti sa vyzna-
ãujú záujmom o neustále roz‰iro-
vanie vzdelania a prehlbovanie
vedomostí v úzko ‰pecializovanej
oblasti. Viaceré medzinárodné
prieskumy ukazujú, Ïe najúspe‰-
nej‰í manaÏéri disponujú ‰irok˘m
záberom vedomostí a zruãností,
ktoré neustále roz‰irujú a zdoko-
naºujú, priãom príli‰ná ‰pecializá-
cia v praxi komplikuje ich orientá-
ciu. Jednu z ciest naznaãuje aj
vládny projekt Minerva - Straté-
gia konkurencieschopnosti Slo-
venska do roku 2010, podºa ktorej
treba odstrániÈ zastarané prístupy
‰kôl k pracujúcim ‰tudentom 
a ponúknuÈ im pruÏnej‰ie formy
‰túdia popri zamestnaní.

Hospodárenie s lídrami a ta-
lentmi je v mal˘ch krajinách,
medzi ktoré patrí aj Slovensko,
základom dlhodobého úspechu 
v európskom ãi globálnom prost-
redí. V najvyspelej‰ích znalost-
n˘ch ekonomikách sveta sa ãoraz
ãastej‰ie hovorí o „spoloãnosti po-
háÀanej talentmi“ (Talent Driven
Society). Kto chce drÏaÈ krok 
s najúspe‰nej‰ími, musí jednodu-
cho vytvoriÈ a dlhodobo vyuÏívaÈ
sofistikovan˘ systém identifikácie,
podpory a rozvoja líderstva a ta-
lentov vo viacer˘ch oblastiach. A

Slovensko nie je ani v tejto oblas-
ti v˘nimkou.

Z hºadiska jeho budúcich po-
trieb sa treba uÏ na úrovni základ-
ného a stredného ‰kolstva zame-
raÈ na v˘chovu lídersk˘ch, aktív-
nych a zodpovedn˘ch mana-
Ïérskych talentov schopn˘ch pri-
rodzene viesÈ tímy spolupracovní-
kov. Podºa mnoh˘ch v˘skumov je
identifikácia a rozvoj takéhoto
osobnostného typu v súãasnom
tradiãnom ‰kolskom systéme po-
merne neefektívna. Aj keì sa v
‰kole objaví talentovan˘ Ïiak, ne-
existujú programy a osnovy na je-
ho skutoãn˘ rozvoj. Vzdelávacie
in‰titúcie by sa preto mali viac 
a profesionálnej‰ie venovaÈ pro-
gramom vãasnej identifikácie ta-

lentu a líderstva a s podporou
profesionálov ich cielene rozvíjaÈ.

Niekoºko základn˘ch rie‰ení

Neoddeliteºnou súãasÈou profe-
sionalizácie vzdelávacieho systé-
mu by malo byÈ napríklad  nepre-
trÏité personálne posilÀovanie
vzdelávacích in‰titúcií o profesio-
nálnych odborníkov (v˘chovn˘ch
poradcov a pod.) a o manaÏérov 
s podnikateºsk˘mi skúsenosÈami,
ktorí sú na jednej strane priprave-
ní tieto in‰titúcie efektívne spra-
vovaÈ, viesÈ a riadiÈ a na druhej
strane profesionálne zavádzaÈ no-
vé princípy v˘chovy a vzdelávania
Ïiakov a ‰tudentov. Veºmi dôleÏit˘
je v tejto súvislosti aj vplyv správ-
nej rady na strategické vedenie
pedagógov.

Predov‰etk˘m mlad˘m ºuìom,
ale aj celej spoloãnosti treba zaãaÈ
v˘raznej‰ie predstavovaÈ domáce
a medzinárodné manaÏérske 
a podnikateºské vzory. Jedn˘m 
z hlavn˘ch cieºov tejto osvety je
poukázaÈ na ich osobnostnú origi-
nalitu, atypickú Ïivotnú cestu, vy-
sokú mieru prirodzeného talentu
a osobné a morálne hodnoty. Ten-
to prístup bude nielen in‰piráciou
pre budúcich lídrov a talenty, ale
zároveÀ pomôÏe k mimoriadne 
Ïiadanej zmene chápania a re‰-
pektovania dimenzie líderstva 
a talentu, ão prirodzene pozitívne
ovplyvní aj vzdelávací systém.

Z hºadiska in‰pirácie a vzdelá-
vania podnikateºov a manaÏérov
treba maÈ k dispozícii verejne do-
stupné prípadové ‰túdie úspe‰-
n˘ch slovensk˘ch a zahraniãn˘ch
firiem. Prostredníctvom grantov
treba podporiÈ v˘skumné aktivity
v tejto oblasti a ich publikáciu 
a ão najefektívnej‰iu propagáciu.
Neustále zdieºanie a prezentácia
úspe‰n˘ch podnikateºsk˘ch a ma-
naÏérskych praktík je neoddeliteº-
nou súãasÈou najúspe‰nej‰ích sve-
tov˘ch znalostn˘ch ekonomík.

Je nevyhnutné vytvoriÈ nov˘ fi-
nanãn˘ program urãen˘ pre pod-
nikateºov a manaÏérov zameran˘
na podporu ich vzdelávania a cie-
len˘ rozvoj lídrov a manaÏérov

úspe‰n˘ch organizácií. Tento krok
súãasne pomôÏe zlep‰iÈ ich v˘-
sledky, ão zároveÀ priaznivo ov-
plyvní aj tvorbu nov˘ch pracov-
n˘ch miest. Na tento typ podpory
sa môÏu vo väã‰ej miere vyuÏiÈ aj
finanãné prostriedky z Európske-
ho sociálneho fondu (ESF), pre-
toÏe najmä od kvality a v˘sledkov
slovensk˘ch podnikateºov a ma-
naÏérov závisí zvy‰ovanie zamest-
nanosti v krajine.

Pre stredné a veºké organizácie
treba vytvoriÈ stály program stra-
tegického a krízového manaÏmen-
tu. Jeho úlohou by na jednej stra-
ne bolo pomôcÈ financovaÈ a po-
silniÈ ich strategickú orientáciu 
a na druhej strane umoÏniÈ ich
vlastníkom profesionálne identi-
fikovaÈ z interného a externého
prostredia ãlenov vrcholov˘ch exe-
kutívnych tímov, ktorí budú schop-
ní riadiÈ zverené organizácie ão
najefektívnej‰ie, prípadne ich do-
káÏu previesÈ strategickou zmenou
ãi ozdravením. Tento program by
zároveÀ umoÏÀoval podporu stra-
tegick˘ch poradensk˘ch nástrojov
pri transformácii alebo rozvoji ºud-
ského kapitálu (napríklad mana-
Ïérsky a personálny audit, poten-
ciálová anal˘za, kouãing a pod.),
ktoré ho nastavia na budúce ús-
pe‰né dosahovanie v˘sledkov.

V slovensk˘ch podmienkach
treba tieÏ predefinovaÈ úlohu ne-
závisl˘ch ãlenov predstavenstiev
ãi dozorn˘ch rád a zaviesÈ moder-
né a profesionálne princípy pri ich
v˘bere a zostavovaní. Táto oblasÈ
sa ukazuje ako kºúãov˘ faktor 
a pridaná hodnota úspechu, ino-
vácií a dynamiky nielen súkrom-
ného sektora. ZároveÀ  treba viac
podporovaÈ organizácie, ktoré
propagujú a presadzujú medziná-
rodne osvedãené a uznávané
„správne praktiky“, etické normy
a inovácie v oblasti správy a ria-
denia spoloãnosti (Corporate Go-
vernance).

MARTIN KREKÁâ,
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SpoloãnosÈ poháÀaná lídrami a talentmi
Nedávny prieskum spoloãnosti Accenture ukázal, Ïe jednou 
z priorít vrcholov˘ch manaÏérov je nielen pritiahnuÈ a udrÏaÈ
skúsen˘ch zamestnancov (35 %), ale ich aj  rozvíjaÈ na
schopn˘ch lídrov (26 %). PochopiÈ v˘znam líderstva a rozvoja
talentov je pre podnietenie celkovej aktivity, zv˘‰enie
v˘konnosti a ur˘chlenie rozvoja nevyhnutné rovnako pre
súkromn˘ a verejn˘ sektor i pre oblasÈ vzdelávania. Hlavnú
úlohu pri tvorbe vhodného systému a úãinn˘ch nástrojov
zohráva ‰tát. PreÀ je toto jediná  cesta, ako zabezpeãiÈ rast 
a dlhodobú konkurencieschopnosÈ.

•  zvy‰ovanie zamestnanosti
(úspe‰nej‰ie organizácie,
roz‰irovanie aktivít, zv˘‰ená
podnikateºská aktivita),

•  rast konkurencieschopnosti
(efektívnej‰ie riadenie, 
pracovná v˘konnosÈ),

•  dlhodob˘ rast (zavádzanie
úspe‰n˘ch a inovaãn˘ch 
rie‰ení).

Podpora líderstva 
a talentov zabezpeãí
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