
Niekto by najradšej prežil život kdesi na 
ostrovčeku uprostred oceánu, iného láka 
žiara reflektorov a bez ľudí si nedokáže 
život predstaviť. Každý sme nejaký. 
A predsa sa od nás očakáva to isté! Stačí 
povedať – muž v produktívnom veku 
a hneď si predstavíte chlapa s rednúcimi 
vlasmi a rastúcim bruškom, s viazankou 
na krku, otca, manžela, úspešného 
manažéra, pána riaditeľa alebo aspoň 
inžiniera s aktovkou pod pazuchou. 
„Je to zavádzajúce, už samotné 
spájanie niekoľkých očakávaní do 
jediného neurčitého pojmu – muž 
v produktívnom veku – evokuje 
u ľudí úspech a schopnosť realizovať sa na 
trhu práce. Automaticky predpokladáme, 
že tento človek ukončil svoje vzdelávanie, 
do dôchodku má ešte ďaleko, zarába, 
darí sa mu v práci, štandardne sa stará 
o svoje dospievajúce deti,  jednoducho 
„produkuje“. Je to modelová predstava 
a od reality môže byť veľmi vzdialená. 
Je predsa možné a obvyklé zvoliť si aj 
iný, odlišný spôsob života, na niektoré 
ciele rezignovať, iné posunúť na neskôr 
či na neurčito – subjektívna predstava 
„úspešnosti“ tak môže byť úplne iná než 
zaužívané očakávania,“ hovorí sociologička 
Silvia Porubänová. 

V našich troch príbehoch 
vystupujú traja muži. Jeden 
z nich je podľa spoločenského rebríčka 
hodnôt nesmierne úspešný, ďalší našiel 
svoje miesto a šťastie na horskej chate 
a tretiemu, ako by povedala väčšina, sa 
veľmi nedarí. Zasa sme však pri voľbe, pri 
hľadaní toho, čo robí človeka šťastným. 
„Verejná mienka je nastavená na 
priemer,“ vysvetľuje Silvia Porubänová. 
„A väčšina mužov v stredných rokoch 

sa usiluje aj urobiť zadosť priemerným 
nárokom, ktoré vnímame ako isté 
usmerňujúce mantinely,“ dodáva. 
Vytŕčať z radu sa neoplatí, stará známa 
ľudová múdrosť. „Na oboch opačných 
spoločenských póloch môžu muži trpieť 
sociálnou izoláciou. Priveľa peňazí neraz 
môže znamenať, že sa človek stýka iba 
s istou vyhranenou skupinou a stráca 
sa tak spätná väzba s väčšinou. Primálo 

peňazí zasa niekedy znamená, že 
nemám dostatok prostriedkov 
na to, aby som žil podľa 
svojich predstáv, takže som 

nútený orientovať sa na zabezpečenie 
elementárnych potrieb. Mnohí úspešní 
muži sa zvyknú venovať filantropii alebo 
charite. Nemusí to byť výhradne len 
gesto dobrej vôle, ale zároveň aj snaha 
nadviazať na určité stratené sociálne 
kontakty, spolupatričnosť s väčšinou, 
túžba začleniť sa...“ dodáva.

Naplánovať si svoj život od začiatku 
do konca, to sa jednoducho nedá. Do 
hry vždy budú vstupovať objektívne 
i subjektívne faktory, ktoré naše 
predstavy od základu zmenia. A máme 
tu nový model, stovky, tisícky nových 
modelov najrôznejšieho druhu. „Možno 
predpokladať, že v budúcnosti to bude 
ešte rôznorodejšie a čoraz viac budeme 
svoje životy členiť na etapy, fázovať,“ 
vysvetľuje sociologička. „Napríklad 
štúdium nezavŕšime v dvadsiatich piatich 
rokoch, ale o desať neskôr, rodiny si 
nebudeme zakladať okolo tridsiatky, 
ale až okolo štyridsiatky, a to, čo si dnes 
predstavujeme pod pojmom produktívny 
vek, bude typické pre každú zo 
spomínaných etáp samostatne. Vždy inak 
a vždy v inej podobe či forme.“

K eď vypukla nežná re-
volúcia, Martin Krekáč 
ešte len študoval pe-

dagogiku, ale spolu s kamarátom 
Martinom Novotným si po-
vedali, že sa práve otvorili dvere 
k podnikaniu. Nelákal ich však 
vtedy veľmi prosperujúci „tr-
hovnícky biznis“, kúpim kávu 
v Hainburgu a predám drahšie 
v Bratislave, vychádzali z toho, 
že nová doba bude potrebovať 
– mozgy. Vybrali sa teda po ne 
do Rakúska, najskôr chceli pri-
viesť tamojšie kapacity k nám, 
ale na Troch kráľov v roku 1990 
bolo zrazu všetko inak.

„V Rakúsku bolo cielené vy-
hľadávanie ľudí schopných za-
stávať kľúčové pozície veľmi 
rozšíreným biznisom. My sme 
sa dostali priamo k majiteľovi 
firmy Jeanovi-Francoisovi Je-
neweinovi a zhovárali sme sa 
s ním dve hodiny. Stal sa naším 
učiteľom, viedol nás, vo febru-
ári toho istého roku otvoril re-
prezentáciu svojej firmy v Bra-
tislave a o rok neskôr dcérsku 
firmu, ktorej konateľmi sme 
sa stali práve my dvaja. O dva 
roky sme boli jej minoritnými 
vlastníkmi, o desať rokov neskôr 
– majiteľmi. Keď si spomeniem 
na to prvé stretnutie s pánom 
Jeneweinom, ešte ani dnes, hoci 
sme už súčasťou globálnej or-
ganizácie, sa nemôžem ubrániť 
pocitu, že to bol zázrak. Prijal 
nás, hoci sme boli študenti, na-
vyše z Bratislavy, v čase, keď prvé 
husle patrili Prahe. A skúsil to 
s nami,“ hovorí Martin Krekáč. 

Štyridsaťpäťročný muž, ktorý je 
spoluzakladateľom a vedúcim 
partnerom poradenskej skupiny 
AJG – Amrop Jenewein Gro-
up, prezidentom Podnikateľskej 
aliancie Slovenska, členom-rad-
com Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru v Bruseli. 
Veľmi úspešný podnikateľ.

Keď sa ho spýtate, či je dnes 
na Slovensku ťažké nájsť „mo-
zog“, odpovie: „Nie, len 
treba poznať spôsob, ako 
sa k nemu dostať. Slo-
vensko má ľudí, ktorí do-
kážu pracovať pre blaho 
tejto krajiny.“ Na otázku, 
ako sa na Slovákov pozerá, vra-
ví: „Sme vytrvalejší a bojovnejší 
než mnohí ľudia v západných 
krajinách. Azda aj preto, že stále 
máme kdesi vo svojom vnútri 
pocit, že si všetko musíme za-
slúžiť viac ako tí ostatní. Do-
konca aj ten hospodársky zá-
zrak, ktorého sme práve sved-
kami. Akoby sme nemohli uve-
riť, že aj u nás už dnes panuje 
štandardné európske prostre-
die. A pritom sa naši ľudia už 
veľakrát osvedčili aj ako vedúci 
manažéri v Európe a vo svete. 
Slovák dokázal postaviť na nohy 

nemeckú automobilovú firmu 
v Portugalsku. Aj to je fakt.“

Vízia a cieľavedomosť. Bolo 
to práve to, čo pomohlo Mar-
tinovi Krekáčovi k úspechu? 
„Zostal vo mne pocit, že ne-
smiem sklamať dôveru, ktorú 
nám pán Jenewein kedysi pre-
javil. Majetky tým cieľom určite 
neboli. Viem, že peniaze sú ces-
tou k slobode, ale rovnako dob-

re si uvedomujem, že sloboda je 
veľmi krehká záležitosť. Môžem 
si to dovoliť, ešte neznamená, že 
smiem prekračovať pravidlá. Ur-
čil som si vlastné pravidlá hry. 
Mohol by som si napríklad kú-
piť jachtu, ale načo? Radšej si 
ju prenajmem aj s kapitánom 
a vezmem na ňu ľudí, ktorých 
mám rád. Viem, že si môžem 
kúpiť topánky za dvadsať- či 
tridsaťtisíc korún, a ak ich po-
trebujem na nejakú príležitosť, 
napríklad na dôležité pracovné 
stretnutie alebo večierok s vy-
branou spoločnosťou, aj si ich 

kúpim, ale necítim potrebu nosiť 
obuv za takéto šialené peniaze. 
Pre mňa je oveľa dôležitejšia 
vlastná morálka a ľudská etika,“ 
hovorí Martin Krekáč.

Ženil sa v roku 1993, má dvoch 
synov. „Moja manželka určite 
nie je manažérkou svojho man-
žela, zostala mojou partnerkou, 
ženou, ktorá ma dokáže udržať 
pri zemi. Neraz je to práve ona, 

kto položí otázku – a načo? 
Pracuje ako učiteľka ne-
počujúcich detí, má svoje 
názory, vlastný pohľad na 
svet,“ hovorí Martin Kre-
káč a dodáva, že aj väčšinu 

svojich záľub spája s rodinou. 
Spoločné záujmy, spoločné do-
volenky, na ktoré zvyknú cho-
dievať aj s rodinou Novotných, 
čo je po sedemnástich rokoch 
spoločného podnikania zrejme 
tiež slovenský unikát. 

A motto tohto úspešného 
muža? „Nežiarlim na úspešných 
ľudí, rád okolo seba vidím aj lep-
ších, ako som ja. Ja môžem nie-
čo naučiť ich, oni mňa. Vo firme 
sú i múdrejší a dravší kolegovia, 
a predsa sa dokážem tešiť z ich 
výsledkov. Mojím úspechom sú 
práve títo ľudia!“

Príbeh  
ako z rozprávky

„Peniaze sú cestou 
k slobode, ale sloboda je 
veľmi krehká záležitosť.
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