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25 rokov podnikania

Na úvod

Nehľadáme,  
ale Nachádzame
25. výročie generácie služieb a výsledkov

Martin Krekáč

Č
asové rozpätie 25 rokov sa zvykne 
označovať aj ako obdobie jednej 
generácie. Je to tak aj preto, že za 
štvrťstoročie sa svet, procesy i ľu-

dia, ich očakávania, nároky a aj spôsob ži-
vota viac či menej výrazne obmenia. Pred 
ostatnými 25 rokmi na stredoeurópskom 
trhu odštartovala mohutná politická, eko-
nomická a následne i spoločenská preme-
na. Zásadne zasiahla aj firemný svet a ľu-
dí, ktorí firmy vedú a riadia.

Ak sa vrátime v mysli alebo si aspoň 
predstavíme časy na začiatku roku 1990, 
ocitneme sa v ére bez internetu či mobil-
ných telefónov. Mať telefón, osobný počí-
tač či kvalitné zahraničné vzdelanie bolo 
skôr výnimočné a do istej miery išlo o zna-
menie osobitého spoločensko-politického 
statusu. Hovoriť v tom čase o manažéroch 
a manažmente bolo absolútne nóvum. Tie-
to pojmy mali v našich končinách len hmlis-
tý obsah. Rovnako aj výrazy ako personál-
ny manažment či poradenstvo. 

Formovanie trhu i manažérov
Pred 25 rokmi začali na Slovensku vznikať 
aj prvé personálnoporadenské spoločnos-
ti, ktoré sa sčasti inšpirovali etablovanými 
zahraničnými poradenskými spoločnosťa-
mi (alebo boli ich pobočkami) a začali bu-
dovať lokálny trh personálneho, resp. ma-
nažérskeho poradenstva. Tieto firmy záro-
veň na svoje plecia prebrali zodpovednosť 
aj za formovanie a vzdelávanie trhu i sa-
mých manažérov. Mnohé dnes bežne po-
užívané odborné termíny trpezlivo vysvet-
ľovali, aby ich používatelia mali obsahovo 
zvládnuté a aby ich vedeli úspešne a naj-
mä efektívne používať v praxi. 

Obdobie pred 25 rokmi bolo zároveň ob-
dobím, keď ľudia ovládajúci cudzie jazyky 
a disponujúci otvorenou mysľou, ochotní 
nechať sa školiť a trénovať zahraničnými 
spoločnosťami, ktoré prichádzali aj na náš 
trh, mali pred sebou doslova nepreberné 
množstvo príležitostí. Vlastným vzdeláva-
ním – profesijným i osobnostným rastom 
a prácou v kombinácii s primeranou mo-
tiváciou a chuťou ponoriť sa do neraz ne-
známych vôd sa z nich vyformovali kva-
litní manažéri a dnešní lídri spoločností 
úspešne pôsobiacich na Slovensku i za je-
ho hranicami. 

Popri týchto osobnostiach začala vy-
rastať ďalšia generácia manažérov. Títo už 
neboli vzdelávaní a formovaní za bývalé-
ho režimu, väčšinou ovládali cudzie jazy-
ky a mnohí z nich mali prax a skúsenosti 
z pôsobenia v zahraničí, kam sa ako študen-
ti alebo nadšení účastníci rôznych pobytov 
vybrali po páde železnej opony. Ich pohľad 
na mnohé otázky bol odlišný a v mnohom 
inšpiratívny a doplňujúci voči predchádza-
júcej generácii nadriadených a mentorov.
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Zmena nárokov a požiadaviek
V ostatných rokoch sa do popredia vo sve-
te manažmentu dostali témy ako líderstvo 
a rozvoj líderských schopností. Manažéri 
sa čoraz častejšie začali hodnotiť v líder-
ských kompetenciách, ktoré mali väčšiu vá-
hu ako čisto manažérske schopnosti. Oča-
kávania kladené na vedúcich pracovníkov 
sa v súčasnosti aj preto líšia od tých, ktoré 
sa brali do úvahy v minulosti. Úspešný ria-
diteľ spred 25 rokov by v stroji času pravde-
podobne dnes nebol konkurencieschopný.

Ak sa obzriem o 25 rokov späť na vlastné 
podnikateľské a manažérske začiatky, bo-
lo vzrušujúce sledovať a väčšou či menšou 
mierou sa podieľať na formovaní pracov-
ného trhu, nastavovaní pravidiel či vývoji 
pohľadu na manažérov a lídrov. Dnes bež-
né slová ako headhunting, líderstvo, mana-
žérske kompetencie, riadenie výkonnosti, 
koučing a ďalšie sa len postupne usídľovali 
v povedomí odborníkov i širšej verejnosti 
reprezentovanej zamestnávateľmi, kandi-
dátmi, školami a pod. Hoci sa natrvalo do-
stali aj do slovníka slovenského jazyka, je 

to nikdy sa nekončiaci proces, pretože aj 
dnes musíme zas a znova vysvetľovať nie-
ktoré základné rozdiely medzi rôznymi od-
bornými pojmami a ich obsahmi.

Aj vývoj na slovenskom trhu personál-
noporadenských služieb charakterizuje vy-
soká dynamika. Počas uplynulých 25 rokov 
otvorili svoje zastúpenia mnohé medziná-
rodné poradenské spoločnosti, ktoré zväč-
ša nasledovali zákazníkov. Popri nich vzni-
kali aj lokálne, čisto slovenské spoločnos-
ti. Mnohé z nich už dnes nenájdeme. Tak, 
ako sa sofistikovali klienti, aj poradenské 
spoločnosti museli byť schopné poskytovať 
kvalitné a profesionálne služby. Schopnosť 
opakovaného doručovania najvyššej kva-
lity, neustálej zmeny a inovácií, vnímania 
trendov a v mnohých ohľadoch určovania 
smerov malo len zopár spoločností, ktoré 
na trhu úspešne pôsobia celých 25 rokov. 
Práve ony sú zárukou a nádejou, že profe-
sionálne štandardy, ktoré dlhodobo uplat-
ňujú a ktoré sú základom dlhotrvajúceho 
úspechu, budú neustále prítomné aj na slo-
venskom trhu. Jedno je viac ako isté: bu-
dúcnosť patrí silným hráčom s globálnym 

zázemím a pevnými lokálnymi koreňmi. 
S hrdosťou dnes môžeme na Slovensku ho-
voriť o trhu, ktorý je kompatibilný s inými 
trhmi v EÚ. Nakoniec, potvrdzuje to aj táto 
príloha predstavujúca 27 osobností, ktoré 
dosiahli mimoriadny úspech a zastávali či 
ešte vždy zastávajú riadiace pozície v spo-
ločnostiach pôsobiacich nielen na Sloven-
sku, ale aj v iných krajinách. Aj oni sú spolu 
s radom ďalších lídrov dôkazom, že v mno-
hých oblastiach sú naši odborníci žiadaní 
práve pre špecifický typ skúseností, ktoré 
nadobudli v transformačnom období na dy-
namicky sa rozvíjajúcom slovenskom trhu.

Vzrušujúce a neopakovateľné časy
K časovému rozpätiu 25 rokov sa vrátim aj 
v závere. Presne takú istú dlhú históriu si 
totiž tento rok celoročnými oslavami pri-
pomína aj spoločnosť, pri ktorej zrode som 
pred 25 rokmi stál a na ktorej čele stojím 
dodnes. A keďže výročia či jubileá sú zvy-
čajne dôvodom na zamyslenie, na chvíľu sa 
zastavím pri otázke, aké postavenie dosiah-
la Jenewein Group na trhu poradenských 
služieb, ktorý, ako som spomínal, za uply-
nulé roky zaznamenal vzostup i pád mno-
hých, neraz veľkých a významných značiek. 
V čom spočíva tajomstvo nášho úspechu?

Dvadsiate piate výročie, ktoré Jenewein 
Group spolu s poradenskými spoločnosťa-
mi Amrop a Fipra oslávila v roku 2015, je 
predovšetkým oslavou výsledkov. Neexistu-
je nijaké iné podobné zoskupenie poraden-
ských firiem, ktoré by sa vyrovnalo úspe-
chom postaveným na jedinečných a inova-
tívnych poradenských riešeniach. Za veľkou 
časťou úspešnej histórie Jenewein Group sto-
jí vlastné podnikateľské zmýšľanie, schop-
nosť prispôsobiť sa meniacemu prostrediu 
a určovať nové štandardy na trhu.

V určitých ohľadoch sme sa zmenili na 
nepoznanie. Avšak v jednej dôležitej oblasti 
zostávame rovnakí – ide o naše zásady a hod-
noty a to, že, parafrázujúc výrok Pabla Pi-
cassa, nehľadáme, ale nachádzame. Ten-
to základ obstál v skúške času a je pevným 
bodom a zdrojom inšpirácie a nadšenia pre 
náš úspech i pre úspech našich klientov. 

Dvadsaťpäť úspešných príbehov
Uplynulých 25 rokov formovania trhu a roz-
voja jednotlivých disciplín manažmentu a lí-
derstva bolo na Slovensku vzrušujúcich a po 
mnohých stránkach neopakovateľných. Na-
koniec, potvrdzuje to aj 27 osobností a 25 
úspešných príbehov, ktoré Jenewein Group 
predstavuje s redakciou TRENDU s profesio-
nalitou jej vlastnou. Verím, že nasledujúce 
roky aj ľudia, ktorí do manažérskeho sveta 
prichádzajú, budú minimálne rovnako zau-
jímaví, inšpirujúci a prínosní.
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„Každý deň máme šancu stať sa 
lepším človekom. Prospešnejším 
pre druhých i pre svoju komunitu. 
Niektorým povolaniam (napríklad 
lekárom či učiteľom) sa táto možnosť 
pri práci ponúka takmer neustále. 
V biznise, kde platia nekompromisné 
pravidlá a často tvrdá rivalita, je 
často náročné nestratiť ľudskú tvár. 
Som konzultantkou a koučkou, ktorá 
klientov vracia na cestu samých 
k sebe. Človekom, ktorý sa pýta 
najotvorenejšie, ako sa dá, aby dostal 
odpovede, ktoré slúžia rovnako srdcu 
ako rozumu. Klientom ukazujem, 
čo robiť, aby veci, ktoré robia, boli 
vyjadrením ich samých. Aby ich 
riešenia dávali nielen ekonomický 
zmysel, ale aby aj zlepšili životy 
iných ľudí. Pomáham im byť lepším 
človekom. 
Mám rada jednoduché veci, ktoré 
overil čas. Jenewein Group pre 
mňa vždy taká bola. Jej zakladateľ, 
zamestnanci a spolupracovníci 
sú pre mňa synonymom slušnosti 
a korektnosti. Táto spoločnosť mi 
po nežnej revolúcii imponovala 
mladíckym nadšením a entuziazmom 
a aj po dvadsiatich piatich rokoch 
sa mi na nej rovnako páči súčasná 
striedmosť i zrelosť. Aj preto je pre 
mňa poctou byť ambasádorkou osláv 
dôležitého výročia firmy, jej životnej 
púte a stopy, ktorú zanechala v oblasti 
svojho pôsobenia. 25 rokov Jenewein 
Group je úspešným príbehom ľudí, 
ktorí sa chopili príležitosti a chcú 
poctivo pracovať a dosiahnuť úspech 
tak, aby nikdy nezabudli byť ľuďmi.“

Andrea Vadkerti, ambasádorka osláv  
25. výročia personálneho poradenstva na 
Slovensku 
(A. Vadkerti je Executive Business Coach, 
Talent Dynamics Master Coach a členka 
Medzinárodnej konfederácie koučov 
v Singapure)


