
Tak, ako je každá organizácia originálom, je aj
originálom každý manažér. Touto jedinečnosťou
svojej osobnosti prináša na manažérsky post pri-
danú hodnotu. Vedúci by sa jej nemal nikdy
vzdať, nemal by nikoho „kopírovať“, aj keď prí klad
hodný nasledovania je príjemnou oporou v ťaž kých
chvíľach manažérskeho chlebíka.

Len tí najskúsenejší, len ľudia dis ponujúci
mravnými hodnotami sú schopní prijať svoju moc
s pokorou, pochopiť, že sa nestali nenahradi teľ -
nými ani neomylnými, že ne môžu všetko, že sú
povinní niesť zodpovednosť za všetkých, ktorým
budú „šéfovať“.

VIE PRACOVAŤ S INÝMI
Manažér predovšetkým nie je osame lý bežec,

svoje ambície môže uspo kojiť len prostredníc -
tvom kolektívu. Manažéri dnes musia vedieť tak
ve ľa ako nikdy doteraz. Je to preto, že ešte ne -
dávno stačilo byť veľmi dob rým vo svojej oblasti 
a o ostatné sa starali iní.

Manažér 21. storočia si s takýmto se pa ra tiz -
mom nevystačí – musí ovlá dať pravidlá orientácie
na zákaz níka, oblasť „pridanej hodnoty“, ale aj
zaobchádzanie s ľuďmi ako s kon kurenčnou vý -
ho dou, a to všet ko s využitím informačných tech-
no  lógií.

DISPONUJE UNIVERZÁLNYMI 
VEDOMOSŤAMI

Tituly, certifikáty, diplomy z prestíž nych uni-
verzít sú predpokladom, ale vôbec nie zárukou
manažérskych úspechov. Konkurencia sa postu -
pom rokov zintenzívňuje, otvorenie globál nych
trhov kladie pred manažérov no vé výzvy. Ute -
šovať sa tým, čo všetko manažér vie, je vodou na
mlyn kon kurencii. Ohrozením konkurencie je čin

– schopnosť urobiť to, čo práve urobiť treba, 
a urobiť to hneď.

VIE, ČO A AKO UROBIŤ
Úspešný manažér je závislý od úspešných

osobných vzťahov. Nefor málny, uvoľnený a pria -
teľský štýl ko munikácie s ľuďmi je predpo kladom,
že sa správne správy dostanú k správ nym ľuďom
v správnom čase. Zrozu miteľnosť každého pí sa -
ného slova, kvalifikované a pri pravené vystúpe -
nia, efektívne zvolávanie a vedenie porád, schop-
nosť rokovania s výsledkom „výhra – výhra“,
schopnosť a ochota počúvať iných.

SEBAVZDELÁVANIE
Mnoho manažérov je presvedčených o tom, 

že teraz nie je čas na ďal šie vzdelávanie, čítanie
kníh, to bôž na ďalšie štúdium. Sú presved čení 
o tom, že ich prvoradou a jedinou úlohou je konať
a že sa nemôžu ničím iným „rozptyľovať“. Sú neu-
veriteľne zaneprázdnení, permanentne sú v ča so -
vom strese. 

Žiadne „potom“ však nebude. Pra covná pozícia
manažér má na poprednom mieste požiadavku
„permanentný rozvoj a sebavzdelá vanie“. Dnes
už nie je zriedkavé, že doktorandské štúdium nie
je zákla dom len pre kariéru na akademickej pôde,
ale serióznou prípravou mana žéra na náročnejšie
posty v manažér skej praxi.

VLASTNÝ ROZVOJ
Sústavné štúdium cudzích jazykov, znalosť

problematiky biznisu v eu rozóne, orientácia 
v globálnych problémoch sveta, ale aj všeobec ný
prehľad o situácii v okolí svojej organizácie 
a v najbližšom podnika teľskom prostredí – to
všetko sú zá klady, na ktorých stojí úspech. Ma -

nažér musí komunikovať so svojím okolím 
v brandži, ale aj mimo nej.

OVERENÉ V PRAXI!
Aktívna účasť v profesionálnych a iných od -

borných združeniach, účasť na rôznych pro -
jektoch, ale aj aktív ne vystúpenia na seminároch
a kon ferenciách, publikačná činnosť – to všetko
sú kamienky mozaiky, z kto rej sa skladá mana -
žérska osobnosť.

VŠESTRANNÁ OSOBNOSŤ
Manažérom 21. storočia hrozí veľké ne bez -

pečenstvo, voči ktorému sa nie vždy dokážu brá -
niť – prepracova nosť, strata súkromia, neschop-
nosť odpočívať, silná orientácia na ciele pohlcu -
júca ich zmysel, nakoniec až fyzické a psychické
problémy.

Je potrebné dodržiavať psychohygienu –
striedať prácu s odpočinkom. Nepo nechať túto
záležitosť tomu, „ako sa vyvinie“, ale svoj životný
rytmus cie lene organizovať. Aj to je dôkaz ma -
nažérskych schopností. Zabezpeč te si kvalitnú
preventívnu zdravotnú starostlivosť, „pestujte“ si
okruh priateľov, s ktorými sa dá otvorene komu-
nikovať aj o starostiach, neza nedbávajte súkrom-
ný život.

BUĎTE PRÍJEMNÝM 
SPOLOČNÍKOM

Kariéra je celoživotný proces, ne oddeliteľný 
od osobného a profesio nálneho rozvoja. Ma -
nažérska pozícia obsahuje množstvo výziev, 
podnetov a šancí naplniť osobné ambície v tom
naj lepšom slova zmysle. To si vyžadu je mnoho
ener gie, odriekania, vytr valosti, pochopenia a nad -
šenia.
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