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Manažér na objednávku

Ako si prenajať 

úspech
Urobiť zmenu vo firme je rovnako ťažké ako v živote. A nielen ťažké, 

niekedy je to aj nevyhnutné. Podnikatelia skôr i neskôr narazia na 
limity, zasiahnu ich obavy z toho, že už nevidia za roh. Ocitnú sa 

akoby v bludnom kruhu. Cestu z neho ponúka aj interim manažment. 
Profit vyhľadal niekoľko príkladov toho, ako vlastne funguje.

autor – Eduard Žitňanský
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Manažér na objednávku

F O T O    E D U A R D  Ž I T Ň A N S K Ý ,  A R C H Í V  S .  K R Á T K E H O

Šéf na chvíľu
Stanislav Krátky, majiteľ 
a konateľ spoločnosti 

SK Consulting, patrí na Slovensku 
k pionierom interim manažmentu. V čom 
je jeho podstata?

Trocha zjednodušene možno povedať, že 
do tímu prichádza „cudzí“ človek v oka-
mihu, keď firma narazí na problém. Ten 
môže mať aj pozitívny charakter, naprí-
klad keď spoločnosť prudko rastie. Taký-
to manažér na objednávku má konkrétny 
cieľ a projekt, jeho pôsobenie býva krátko-
dobé, najčastejšie sa pohybuje od troch do 
dvanástich mesiacov. Ukončenie projektu 
znamená pre dočasného manažéra buď 
odchod do inej spoločnosti, alebo defino-
vanie ďalšieho projektu v tej istej firme.
S. Krátky vysvetľuje, že história interim 
manažmentu siaha do sedemdesiatych ro-
kov, keď v Holandsku prijala vláda silné 
ochranárske opatrenia pre zamestnancov, 
zaviedli sa dlhé výpovedné lehoty a vyso-
ké odstupné. Firmy si drahších ľudí začali 
najímať. Vedeli, že keď problém vyriešia, 
manažér odíde bez toho, aby mala firma 
vysoké náklady na odstupné.
Využitie dočasného manažmentu sa rých-
lo rozšírilo. Najväčším trhom je dnes Veľ-
ká Británia, kde funguje 25- až 30-tisíc ma-
nažérov na objednávku, pričom najväčším 
zákazníkom je verejný sektor. V západnej 
Európe sa interim manažment považuje 
za štandardnú metódu manažérskeho ria-
denia spoločností. V strednej a východnej 
Európe je zatiaľ relatívne novým pojmom.

CUDZÍ, ALE AJ NÁŠ. S. Krátky má skúse-
nosti z pôsobenia v medzinárodných ob-
chodných spoločnostiach. K interim ma-
nažmentu ho priviedla túžba po nezávis-
losti. V minulosti boli takíto, najmä star-
ší manažéri vnímaní ako „osekávači“ ná-
kladov. Dnes sa veková hranica znížila 
na 40+, sú to ľudia so skúsenosťami, ktorí 
chcú byť nezávislí a vyhľadávajú zmenu.
Dočasní manažéri rokmi získajú cit pre to, 
aby dokázali počas niekoľkých týždňov 
identifikovať, ako firma funguje, poznať jej 
slabé stránky a na druhej strane potenciál. 
V krátkom čase by mali dokázať majiteľom 
predostrieť svoj pohľad a názor, čo treba 
urobiť a čo zmeniť. Dôležité je, aby sa vlast-
níci a interim manažéri zhodli a aby mala 
firma záujem zmeny uskutočniť.
Majitelia potrebujú vedieť počúvať a je 
len na nich, do akej miery sa s pohľadom 
zvonka stotožnia. „Keď sa dohodnú, tak in-

terim manažér pôsobí vo firme od rána do 
večera, má príležitosť detailne poznať pro-
cesy a navrhovať zmeny. Je zásadné, aby 
ho majitelia podporovali, dali mu kompe-
tencie a vo firme ho správne uviedli. Aby 
zamestnanci nevnímali interim manažé-
ra ako cudzieho človeka, ktorý prišiel iba 
znižovať náklady, a teda ich priamo ohro-
zoval,“ pripomína S. Krátky.

JASNÉ NÁKLADY. V najbližšom období 
sa očakáva veľký rast využívania kapacít 
skúsených manažérov formou dočasného 
manažmentu. Spoločnosti sú po tom, ako 
sa v kríze očistili, veľmi opatrné. Drahých 
ľudí si budú radšej najímať na projekty, 
kde sú vopred stanovené náklady. Záujem 
je najmä o takých manažérov, ktorí majú 
skúsenosti z viacerých odvetví a krajín.
„Interim manažér, na rozdiel od konzultan-
ta, zmenu nielen navrhne, ale ju aj reali-
zuje,“ vysvetľuje S. Krátky. Funguje to tak, 
že majitelia popíšu svoj problém napríklad 
s odbytom výrobkov. Dočasný manažér si-
tuáciu analyzuje a navrhne riešenia. Keď 
si zmenu navzájom odsúhlasia, tak interim 
manažér dostane kompetencie, aby mohol 

zmeny uskutočniť. Vystupuje ako interný 
zamestnanec. Má však výhodu v tom, že 
zamestnancom v skutočnosti nie je a ne-
má záujem prenikať do štruktúr firmy. Je 
objektívny, nemusí robiť kariérne rozhod-
nutia a môže byť veľmi otvorený, lebo ho 
neviažu osobné väzby.
Interim manažment je podľa S. Krátkeho 
vhodný pre menšie a stredne veľké spoloč-
nosti, ale môže nájsť uplatnenie aj v úplne 
malých firmách. „Veľké spoločnosti, naj-
mä tie medzinárodne pôsobiace, si nají-
majú služby veľkých renomovaných pora-
denských spoločností.“ Môže si však ma-
lá firma takéhoto manažéra dovoliť, keď 
jeho služby nie sú na prvý pohľad lacné? 
Ak by sa cena za interim manažment po-
rovnávala s celkovými nákladmi, ktoré 
má spoločnosť na interne zamestnaného 
manažéra vrátane odvodov, nákladov na 
služobný automobil či používanie mobi-
lu, možno by sa ukázalo, že cena nie je až 
taká vysoká. Navyše to nie je klasický ná-
klad, ale investícia.

DÔVERA VO VZŤAHU. Vo firmách sa často 
zdôrazňuje dôležitosť lojality manažérov 
a zamestnancov. Interim manažéri však 
nemajú dôvod byť lojálni ani v dobrom, 
ani v zlom. „Interim manažér by si mal 
zachovať odstup najmä od rôznych vzťa-
hových záležitostí, neformálnych štruktúr, 
ktoré vo firmách vznikajú. Na druhej stra-
ne idú takíto manažéri do rizika, musia sa 
koncentrovať na dosiahnutie výsledku. Je 
to pre nich dôležité aj kvôli referenciám 
pre budúce uplatnenie,“ hovorí S. Krátky.

Uspokojený zmenou
Pred zhruba dvoma rokmi začal 
Rastislav Mydlár rozmýšľať nad tým, 
že musí vo firme niečo zmeniť. Niekedy 
nestíhal riešiť veci včas a najmä systém 
riadenia nebol taký, ako si predstavoval. 
Tak sa dostal k interim manažmentu.

„Uvažoval som, že sa dám koučovať, aby 
som sa zdokonalil,“ spomína Rastislav 
Mydlár a dodáva, že práve v tom období sa 
dočítal o manažmente na objednávku. Za-
ujalo ho to. „Vyžiadal som si ponuky kou-
čov, vypočul som si, čo mi ponúkajú. Oslo-
vil som aj interim manažérov a od nich 
som si takisto vypočul ponuky. Napokon 
som sa rozhodol pre dočasného manažéra. 
Myslel som si, že bude lepšie, keď vo fir-

Interim manažér by mal 
vedieť rýchlo odhaliť slabé 
stránky aj potenciál firmy

Stanislav Krátky
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me bude niekto pôsobiť aktívne od rána 
do večera. Tak sme v máji minulého roka 
začali,“ vysvetľuje.
Spoločnosť Stabo založil R. Mydlár v roku 
1995 v Slovenskej Ľupči. Dnes má „hlavný 
stan“ vo Zvolene. Venoval sa špedícii a do-
prave, neskôr pribudol aj predaj a servis ná-
kladných áut, kamiónov a návesov. „Firma 
sa rozrástla, v roku 2011 sme otvorili ser-
visné stredisko v Šuranoch, pribudli ľu-
dia. Novú pobočku sme riadili na diaľku, 
fyzicky tam nebol nik z kmeňového ma-
nažmentu,“ hovorí R. Mydlár.
Bola to nová skúsenosť a možno aj ona 
urýchlila potrebu zmien vo firme. Dovtedy 
mal majiteľ a konateľ v jednej osobe všet-
ko pevne v rukách. Na otázku, či sa ne-
obával straty kontroly, reaguje spontánne. 
„Naopak, videl som na sebe, že niekedy sa 
venujem drobnostiam, ktoré som mohol 
pokojne presunúť na iných ľudí. Potrebo-
val som, aby sem prišiel človek zvonka, 
aby sa nesprával ako môj kamarát a nebral 
ohľad na to, či sa ma nejako dotkne alebo 
ma urazí, keď upozorní na chyby. Myslím, 
že som si vybral dobre,“ približuje začiatky 
pôsobenia interim manažéra Ivana Ruska. 

Ten podľa majiteľa Staba odviedol kus dob-
rej práce. „Vážim si, že bol vecný, presne 
popísal problémy, upozornil ma na chyby, 
nebral si servítku,“ spomína.

POVZBUDENIE Z HOLANDSKA. R. Myd-
lár nemal obavy aj preto, že si o dočasnom 
manažmente veľa načítal. Keďže spolupra-
cuje s holandskou firmou DAF, radil sa aj 
tam s niekoľkými manažérmi. „Dozvedel 
som sa, že v Holandsku sa firmy na inte-
rim manažment obracajú zhruba každých 
sedem až desať rokov. Vychádzajú z pozna-
nia, že manažéri si po nejakom čase pre-
stávajú všímať dôležité veci a nechtiac tak 
ubližujú firme,“ hovorí R. Mydlár.
Jedna z prvých vecí, na ktoré dočasný ma-
nažér R. Mydlára upozornil, boli chyby 
v komunikácii. Dovtedy mal pocit, že je-
ho vystupovanie na poradách je v pohode. 
„Nevnímal som emócie, ktoré vo mne boli, 
a neuvedomoval som si, ako som kolegov 
niekedy veľmi zvozil. Necítil som to ako 
problém. Ale bol,“ pripomína a pokračuje, 
že interim manažérovi ľudia povedali ve-
ci, ktoré jemu nehovorili. Zdôverili sa mu 
s tým, čo ich trápi, čo by si predstavovali 

inak. Pred majiteľom sa báli otvoriť. Ten 
si cení, že interim manažér s ním praco-
val, učil ho vnímať veci, ktoré si neuvedo-
moval. Išlo o to, aby ľudí viac viedol, než 
tlačil, aby sa naučil, že niektoré záležitos-
ti treba vybavovať medzi štyrmi očami, 
niektoré so všetkými. Pre majiteľa to bo-
la veľká zmena vo firemnej komunikácii.
Interim manažér začal vo firme rýchlo 
uplatňovať zmeny. Prvé kroky sa týkali po-
rád. Predtým sa vedenie firmy stretávalo 
sporadicky, do porád sa zaviedla pravidel-
nosť. „Naučili sme sa presne určiť čas trva-
nia a obsah porady a zbytočne sa nevyke-
cávať. Problémami, ktoré majú vyriešiť je-
den či dvaja ľudia, sa nezaoberáme všetci. 
Keď predtým bývali porady často aj tri ho-
diny, teraz sa zmestíme do hodiny. Vid-

Potreboval som, aby prišiel 
človek zvonka, aby sa 
nesprával ako môj kamarát 
a nebál sa, že ma urazí, keď 
upozorní na moje chyby 

Rastislav Mydlár
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no aj na ľuďoch, že už na poradách nemajú 
pocit, že strácajú čas,“ opisuje R. Mydlár.
Interim manažér mal vo firme podľa prvot-
nej dohody pôsobiť vlani od mája do sep-
tembra. Napokon spolupracovali do kon-
ca roka. Minimálne od septembra sa veci 
riešia plynulejšie. Každý vie, čo má robiť, 
tok informácií je oveľa lepší, nestáva sa, že 
vznikajú nejasnosti kvôli tomu, že si mana-
žéri nerozumeli. Pôvodné napätie sa uvoľ-
nilo. „Zmenila sa firemná kultúra, problé-
my nehasíme, ale včas identifikujeme a rie-
šime,“ vysvetľuje R. Mydlár.
Za uplynulý rok zaznamenali nárast tržieb 
takmer štyridsať percent. Zatiaľ ťažko po-
vedať, nakoľko to ovplyvnili zmeny v ria-
dení. „Vlani sme mali dobrý predaj náklad-
ných áut, pripravili sme novú prevádzku 
v Bratislave. Očakávame, že získame no-
vých zákazníkov a prejaví sa to v hospodá-
rení firmy,“ uzatvára majiteľ Staba.

ŠŤASTIE A NEŠŤASTIE. Zlomový v živo-
te R. Mydlára bol február roku 2006. Mal 
dopravnú nehodu, ostal na vozíku. „Prvé 
tri roky boli dosť kruté. Na život s postih-
nutím som si zvykal ťažko. Predtým som 
rád lyžoval, jazdil na motorke... To všetko 
prestalo. Pomohli mi kamaráti, ktorí už 
na vozíku žili. Práve šport mi otvoril no-
vý pohľad na postihnutie a život na vozí-
ku. Ľudia, ktorých som pri vozičkárskom 
basketbale poznal, ma naučili, že možno 

o sto vecí som kvôli vozíku prišiel, ale vždy 
mi ostáva ďalších tisíc vecí, ktoré robiť mô-
žem. Pochopil som, že človek nepotrebuje 
nohy na to, aby bol šťastný. Ešte vždy prí-
du chvíle, keď som sklamaný z toho, čo sa 
stalo, ale viac je tých dobrých momentov,“ 
hovorí presvedčivo R. Mydlár.
Postihnutie mu zmenilo život. Musel naň 
prestať myslieť, aby začal naplno žiť, čo 
nebolo ľahké. „Poznám ľudí, ktorí sa s no-
vou situáciou nevyrovnali, uzavreli sa a re-
zignovali. Mal som šťastie, že som stretol 
správnych vozičkárov, ktorí na všetko ne-
nadávajú, ale hľadajú v živote pozitívne 
veci. K tomu, čo sa dá a čo sa nedá, som 
vďaka nim išiel kratšou cestou. Je to najmä 
o hlave,“ pokračuje R. Mydlár.
Po nehode bol pol roka úplne odstrihnu-
tý od firmy. Zamestnanci sa postarali, že 
podnik išiel ďalej, vyčkali, kým sa zotaví 
a spoločnosť udržali. Veľmi mu pomáhala 
manželka a rodina. R. Mydlár si váži prácu 
ľudí v rehabilitačnom centre v Kováčovej. 
„Pomohli mi zmenu spracovať, povzbudzo-
vali ma. Vďaka nim všetkým som začal žiť, 
neumáral som sa v nešťastí,“ hovorí s opti-
mizmom v hlase.

Prekopať kultúru firmy
Bratislavská spoločnosť Eltis vyrába 
samolepiace etikety. Na domácom trhu 
sa jej darilo, ibaže Slovensko je malé. 
Na prelome rokov 2006 a 2007 pocítil 
riaditeľ Marián Haborák potrebu zmeny.

Bolo to v období, keď začala spoločnosť El-
tis pôsobiť medzinárodne. Ocitla sa v štá-
diu, keď už nebolo možné veci riadiť a or-
ganizovať dohovorom medzi kolegami. Po-
trebovala zaviesť štandardné manažérske 
postupy. Ľudia vo firme dovtedy dokázali 
reagovať operatívne na všetky požiadav-
ky, ale nemali medzi sebou ťahúňov, ktorí 
by boli schopní nachádzať systémové rie-
šenia. „Vtedy som sa rozhodol, že si skú-
sim takého človeka prenajať. Urobil som 
si vlastný prieskum, pozbieral informácie 
a dostal som aj odporúčania. Tak som sa 
dostal k Miroslavovi Siváčkovi, ktorý sem 
prišiel. Chvíľu sme sa vzájomne zozna-
movali a napokon sme si zadali základné 
ciele, povedali sme si, kam chceme firmu 
dostať,“ hovorí na úvod Milan Haborák.

KAŽDÝ NA SVOJOM MIESTE. Jeden z hlav-
ných zámerov bol prechod na takzvané 
procesné riadenie. To znamená, že každý 
zamestnanec vie, kde sa jeho práca začí-
na, kde končí a v akej kvalite ju má odo-
vzdať. „Vytvorili sme štruktúru hlavných 
procesov spoločnosti. Každý proces mal 
svojho majiteľa, každý poznal svoju úlohu 
i termín, v ktorom ju musí splniť. Išlo o to, 
aby procesy popisovali činnosť v oddele-
niach, kde ich zasa rozpracovali do vlast-
ných vnútorných procesov. Vytvorenie no-
vého modelu riadenia nám trvalo zhruba 
rok, veľa času sme venovali zaškoľovaniu 
ľudí, aby pochopili, o čom zmeny vo firme 
sú,“ vysvetľuje M. Haborák.
Riaditeľ priznáva, že v Eltise zo začiatku 
trocha bojovali, lebo zmena nebola jed-
noduchá a pre mnohých ťažko stráviteľ-
ná. V podniku sa pohyboval človek, kto-
rého predtým nepoznali, mal iné návyky 
a zručnosti. „Bojovali sme s tým zhruba 
pol až trištvrte roka. Ľudia postupne začí-
nali chápať zmeny v riadení a vnímať oso-
bu interim manažéra ako človeka, ktorý 
im pomáha a vo firme nie je preto, aby ich 
sekíroval, kontroloval a dával príkazy. Po-
stupne zamestnanci pochopili, že pôsobe-
nie interim manažéra je najmä o tom, aby 
oni sami pracovali lepšie,“ opisuje skúse-
nosť M. Haborák.

Postupne ľudia pochopili, že 
interim manažér je najmä 
o tom, aby pracovali lepšie

Manažér na objednávku

Marián Haborák
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HĽADANIE MANTINELOV. Rovnako otvo-
rene hovorí o vlastnom prežívaní zmien: 
„Vo firme sa zrazu začali diať veci, ktoré 
som sám nerozhodol, neprikázal, ktoré 
som sám nevymyslel. Predtým som síce 
tiež spolupracoval s kolegami a presúval 
som niektoré kompetencie, ale išlo vždy 
o viac-menej čiastočné, operatívne veci. 
Celok som mal v rukách ja.“
M. Haborák spomína, že si v hlave musel 
usporiadať priority a nastaviť si paramet-
re vlastného pôsobenia. „Musel som si vy-
medziť mantinely fungovania, potreboval 
som nájsť hranice, v ktorých budem pro-
jekt pozorovať, ale nebudem doň vstupo-
vať. To je veľmi dôležité, lebo keď interim 
manažér príde s koncepciou a vy mu ju 
schválite, tak mu musíte dôverovať. Mu-
síte mu dať čas a priestor na to, aby pre-
svedčil všetkých o zmene, aby mohol zme-
niť myslenie ľudí vo firme,“ pripomína.
Základná kostra spoločnosti stojí na ľu-
ďoch, ktorí sú v nej dlho, sú lojálni, žijú 
a pracujú pre firmu. M. Haborák o nich 

hovorí ako o srdciaroch. Zo začiatku ma-
li niektorí problém prijať zmeny. V niekto-
rých situáciách začali obchádzať dočasné-
ho manažéra a chodili priamo za vlastní-
kom. „Moja úloha bola hrany obrúsiť, ve-
del som, že v prechodnom období musím 
najmä ľuďom, na ktorých mi záležalo, vy-
svetliť, že potrebujeme robiť veci inak. Po-
darilo sa. Z kľúčových ľudí nikto neodišiel, 
všetci transformáciu ustáli,“ konštatuje.
Paradoxne, v prvých troch až šiestich me-
siacoch interim manažmentu žiadnu zá-
sadnú zmenu v hospodárení firmy či pro-
duktivite práce nezaznamenali. Ľudia sa 

hľadali. Úloha dočasného manažéra bola 
nezastupiteľná, denne skenoval postupy 
práce kolegov a hneď vstupoval do proce-
sov a naprával nezhody, ktoré vznikli. Fir-
ma sa výrazne upokojila. Zrazu všetci ve-
deli, čo majú robiť. Vedeli, kde je začiatok 
a koniec ich misie. „Pravidelne sme mera-
li a vyhodnocovali kvalitu práce. Postup-
ne sa veci utriasli, ľudia neboli pod takým 
tlakom ako predtým, keď celé dni ,beha-
li‘ a nič nestíhali. Napokon sme zistili, že 
nás je možno aj trochu viac, ako treba. 
Našli sme miesta, kde vznikali dup-
licity,“ zdôrazňuje M. Haborák.

Je čas prenajať si šéfa
Najčastejšie situácie, keď firmy využívajú interim manažment

zmenový manažment (zásadná zmena fungovania firmy)
krízový manažment (riešenie existenčných problémov firmy)
realizácia projektu (napríklad výber a zavedenie nového softvéru)
dočasné obsadenie náhle alebo plánovane uvoľnenej pozície (choroba, materská dovolenka)

Hlavné výhody angažovania dočasného manažéra
okamžitá dostupnosť seniorských manažérskych skúseností a zručností
rýchly začiatok činnosti u klienta (dostupnosť už počas niekoľkých dní)
poskytnutie objektívneho pohľadu na stav firmy
spoľahlivosť – orientácia na úspešnú realizáciu projektov
efektívnosť – interim manažér venuje svoj čas výhradne dosiahnutiu úspechu projektov
vopred definovaný čas pôsobenia vo firme a náklady s tým spojené
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