Myslením i skutkami sme ìaleko za krízou
Pravidlá, ktoré platili e‰te
nedávno, sú minulosÈou,
hovorí Martin Krekáã,
spoluzakladateº a vedúci
partner poradenskej skupiny
Jenewein Group
DvadsaÈ rokov. Presne toºko je na slovenskom poradenskom trhu prítomná
znaãka
Jenewein
pôsobiaca v oblasti
ºudského kapitálu,
strategického poradenstva a verejn˘ch
politík. Tzv. ìal‰í kríÏik na chrbte b˘va
v ºudskom Ïivote
ãasto dôvodom na urãité bilancovanie.
Platí to aj v prípade globálnych poradensk˘ch znaãiek Amrop - Jenewein Fipra, ktoré na Slovensku zastre‰uje
Jenewein Group?
- Urãite áno, av‰ak oveºa rad‰ej ako späÈ
sa pozeráme dopredu. Aj keì si uvedomujeme, Ïe dvadsaÈ rokov je ãas, prekr˘vajúci sa s nemalou ãasÈou jedného ºudského Ïivota. V tejto súvislosti je toto ãíslo dôvodom na spokojnosÈ a hrdosÈ.
Dosiahli sme mnoho úspechov, vychovali
desiatky profesionálov, dnes úspe‰n˘ch
konzultantov, manaÏérov, ale aj kapitánov
vlastného biznisu. Najviac ma v‰ak te‰í,
Ïe v na‰ich spoloãnostiach je silná motivácia napredovaÈ, vyhºadávaÈ nové v˘zvy
a príleÏitosti. Presne ako pred dvadsiatimi
rokmi, keì som stál pri zaloÏení prvej
poradenskej spoloãnosti pre oblasÈ
Executive Search a ºudského kapitálu,
ktorá sa stala základom dne‰nej
Jenewein Group a urãujúcim deter-

nosÈou. Av‰ak ão si musia uvedomiÈ kapitáni?
- Ako som povedal, trh sa zmenil a naìalej
sa prudko mení. Pravidlá, ktoré platili
e‰te nedávno, sú minulosÈou. A presne
nalinkovaná nie je ani budúcnosÈ. Pokles
alebo spomalenie rastu predstavujú príleÏitosÈ na preskúmanie intern˘ch rezerv
a slabín. V poradenskej praxi, kde pomáhame nájsÈ nové strategické nastavenia,
najãastej‰ie naráÏame na komplikované
manaÏérske ‰truktúry, neefektívnu komunikáciu, nejasné reportovanie, zanedbané
riadenie v˘konnosti so strategick˘m zámerom a slabé postavenie firemnej kultúry. Práve toto sú oblasti, ktoré majú ãasto
negatívnej‰í dopad na celkové fungovanie
neÏ vlastná kríza.

minantom personálneho poradenstva
na Slovensku.
Nespomenuli ste krízu. Do akej
miery zasiahla poradensk˘ sektor?
- Pomerne v˘razne. Pokles obratu len
v oblasti Executive Search poradenstva
sa podºa Amrop medzinárodnej ‰túdie
realizovanej v krajinách strednej a v˘chodnej Európy v niektor˘ch prípadoch
vy‰plhal aÏ na 70 percent. Správy o postupnom oÏívaní trhu sú preto vítané.
Potvrdzuje ich aj ìal‰ie zistenie spomínaného prieskumu, podºa ktorého takmer
40 percent osloven˘ch vrcholov˘ch manaÏérov plánuje v tomto a budúcom roku
prijímaÈ nov˘ch talentovan˘ch ºudí.
V jednom z rozhovorov ste pred ãasom povedali, Ïe po kríze uÏ niã
nebude také isté ako predt˘m. O ak˘ch
ºudí budú maÈ organizácie záujem
v pokrízovom období?
- Tradiãné kvality ako nasadenie, energia, oddanosÈ a motivácia budú naìalej patriÈ medzi Ïiadané vlastnosti.
Záujem o pracovit˘ch a rozhodn˘ch
manaÏérov do „dobrého poãasia“ v‰ak
v˘razne klesol. Od talentov a manaÏérov sa vyÏaduje oveºa, oveºa viac.
Hºadajú sa ºudia s integritou, lojálni
a podnikateºsky zm˘‰ºajúci, ktorí stoja
oboma nohami pevne na zemi, neboja
sa riskovaÈ a ãeliÈ ne‰tandardn˘m v˘zvam. ZároveÀ sú lídrami s vysokou
odolnosÈou voãi stresu, ktorí netúÏia ísÈ
s masou, ale chcú byÈ vpredu a ukazovaÈ cestu. Ide predov‰etk˘m o ºudí,
ktorí tieto slová nevnímajú ako pekne
znejúce frázy, ale o ºudí, ktorí im naozaj
veria a, ão je najdôleÏitej‰ie, aj sa podºa
nich správajú.
Pri‰iel ãas na generaãnú v˘menu?
- Nová generácia manaÏérov má vìaka

globalizácii a dostupnosti informácií urãite
oveºa lep‰iu predstavu o tom, ão chce,
a najmä o tom, ão nechce. Navy‰e, vyrástla v turbulentn˘ch a r˘chlej‰ích ãasoch... RátaÈ v‰ak treba aj s t˘m, Ïe mladé talenty sa pri profesijnom uplatnení
chvíºu hºadajú a utrieìujú si informácie,
aby túto predstavu získali. PrilákaÈ a získaÈ talenty na kºúãové pozície bude napriek vysokej nezamestnanosti rovnako
zloÏité, ak nie e‰te zloÏitej‰ie. Práca
s mlad˘mi talentami v‰ak nie je ºahká,
a preto si súãasní manaÏéri musia byÈ vedomí v‰etk˘ch ‰pecifík, aby talenty nielen
na‰li, ale aj získali a udrÏali. Odmenou
za men‰iu ãi väã‰iu dávku trpezlivosti je
nová dynamika a úplne nové cesty a prístupy, ktoré si súãasn˘ a najmä budúci trh
pre preÏitie a rozvoj vyÏadujú.
MaÈ kvalitnú posádku je nevyhnut-

Aké kroky sú pre takto postihnuté
organizácie najúãinnej‰ím liekom?
- DôleÏité je spoznaÈ vlastné slabé miesta,
vedieÈ flexibilne reagovaÈ, inovovaÈ, vyhºadávaÈ investiãné príleÏitosti, tvoriÈ nové
prístupy a rie‰enia. Iniciatívy t˘kajúce sa
zlep‰enia v˘konnosti a celkového oÏivenia v‰ak nemôÏu pochádzaÈ len od vrcholového manaÏmentu. Firmy sa musia
usilovaÈ o zachytenie podnetov aj smerom zdola nahor, teda aj od ºudí na niÏ‰ích
úrovniach organizaãného rebríãka. To isté
platí aj pre konzultaãné spoloãnosti.
Z ná‰ho ãlenstva v EÚ v‰ak vypl˘va potreba ustráÏiÈ si aj európsky rozmer...
- V súkromnom i ‰tátnom sektore je otázkou dÀa sledovanie európskych politík
a legislatívy, spolupráca s extern˘mi konzultaãn˘mi kapacitami, profesionálmi
v oblasti verejn˘ch politík a lobingu, ktorí
rozumejú nielen regulovanému biznisu, ale
disponujú relevantn˘mi vzÈahmi a dokáÏu
priniesÈ rie‰enia... Dnes uÏ to naozaj nie je
len o nás, ale o tom, ako sa bruselské návrhy prenesú na domácu úroveÀ a nao-

pak. Brusel oveºa viac zasahuje do národn˘ch a regionálnych rozhodnutí a v t˘chto
záleÏitostiach treba takpovediac „vedieÈ
chodiÈ“. Som rád, Ïe Fipra je lídrom v tejto
oblasti a Ïe je súãasÈou Jenewein Group.
Líderské postavenie v‰ak majú
v‰etky znaãky, ktoré Jenewein
Group zastre‰uje. Je klubom premiantov alebo ich potiahla hore pod
svojimi krídlami?
- Oboje je správne. V˘sledkom transformácie na poradenskú skupinu s holdingovou
‰truktúrou je silná skupina disponujúca
portfóliom spoloãností, produktov a odborníkov v troch samostatn˘ch oblastiach
poradenstva, ktoré sú zastre‰ené vlastn˘mi globálnymi znaãkami Amrop Jenewein - Fipra. Spojenie s medzinárodn˘mi organizáciami pôsobiacimi vo viac
ako 50 krajinách sveta a 20-roãná prítomnosÈ na slovenskom trhu v‰ak samé
o sebe nestaãia. DôleÏité je neustále udrÏiavanie inovatívnosti poskytovan˘ch rie‰ení a vyuÏívanie synergie v prospech
identifikácie a rozvoja nov˘ch obchodn˘ch príleÏitostí. Na ãele na‰ich poradensk˘ch spoloãností a analytického in‰titútu
EPPP vÏdy stáli skúsení partneri - dnes
reprezentovaní menami ako Patrik
Zoltvány, Igor ·ulík, veºvyslanec (ret.)
Rastislav Káãer a Mario Fondati - opierajúci sa nielen o domáce seniorné tímy
manaÏérov, konzultantov a re‰er‰erov, ale
aj o stovky medzinárodn˘ch kolegov
a skúsen˘ch odborníkov z praxe zdruÏen˘ch v sieti Business Innovation Network.
Vìaka tomu sme schopní byÈ vpredu,
udávaÈ smer, potieraÈ zauÏívané postupy,
tvoriÈ nové hodnoty a poskytovaÈ klientom
efektívne rie‰enia nielen v ãase rastu, ale
najmä v krízovom období. Na kríze - nech
ju vnímame akokoºvek - moÏno len a len
získaÈ. Treba v‰ak poznaÈ recept.
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