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BEAUTY&WOMAN/KARIÉRA

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa dostala 
na takúto pozíciu? Vnímate to ako niečo 
neobvyklé?
Vždy som túžila vystúpiť z davu, no nebolo to 
jednoduché. Pochádzam z robotníckej rodiny. 
Zmaturovala som s dvojročnou dcérkou, a sama. 
Vedela som, že to nebude jednoduché vychová-
vať dieťa, ale možno vďaka tejto mojej životnej 
skúsenosti som musela prekročiť svoj tieň. V živote 
máme na výber. Vzdať sa, alebo bojovať. Vybrala 
som si to druhé. Neskôr prišli ďalšie deti. Dovtedy 
som bola vždy zamestnaná. Ale zamestnať sa pri 
troch deťoch bolo skôr nemožné. Až raz prišla 
ponuka, privyrobiť si ako finančný agent. Využila 
som ju a čoskoro to bola moja hlavná práca. 
Keď mal môj syn tri mesiace stála som pri zrode 
nového oddelenia. V spoločnosti som patrila medzi 
TOP managerov. Pomerne rýchlo, asi päť rokov, mi 

Marta Klačanová: 
,,Len v dobrom 
prostredí sa dajú 
dosahovať vysoké 
méty”

Prečo je dôležité, aby ženy mali šancu na kariérny 
postup a uplatnenie sa vo vedúcich pozíciách? 
Okrem toho, že rovnosť je základným princípom 
demokratických spoločností, má zastúpenie žien 
vo vedúcich pozíciách aj značné praktické pozitív-
ne dôsledky. Spoločnosti, v ktorých ženy pracujú 
vo vedúcich pozíciách, dosahujú okrem iného aj 
lepšie finančné výsledky a diverzita na pracovisku 
prispieva k lepšej výkonnosti tímov. Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne podpo-
ruje vyvážené zastúpenie žien a mužov v rozho-
dovaní prostredníctvom rovnomenného projektu 
„Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo 
vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súk-
romnej sféry“, financovaného z dotačnej schémy 
Európskej komisie Progress. 

Pohľad do reálneho života ponúkajú dva prí-
behy úspešných žien, ktoré môžu byť dobrým 
príkladom a inšpiráciou. Aké sú ich skúsenosti 
s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom po-
stupe stretli, o tom sme sa porozprávali s Miriam 
Letašiovou, ktorá už viac ako desať rokov pôsobí 
v Eximbanke, v súčasnosti zastáva pozíciu vrchnej 
riaditeľky a gestoruje stratégiu banky, a Martou 
Klačanovou, výkonnou riaditeľkou a majiteľkou 
spoločnosti European Financial Corporation.

trvalo, aby som dosiahla strop. A vtedy prišla nová 
ponuka. Otvoriť a rozbehnúť rakúsku spoločnosť. 
Prijala som. V roku 2008 som dosiahla najvyššiu 
pozíciu director. V roku 2010 som otvorila vlastnú 
spoločnosť European Financial Corporation. O rok 
neskôr druhú spoločnosť EFC reality a vlani tretiu 
Verde Valle. Toho času zamestnávame 20 ľudí  
a viac ako 100 sprostredkovateľov.

Čo je podľa vás príčinou toho, že na mana-
žérskych pozíciách prevládajú stále muži?
Je to možno v nás zakorenený zákon prežitia. Muži 
nosia jedlo a ženy rodia deti a varia. Ale keďže 
mne osud nadelil pri narodení dcéry, aby som 
bola nielen žena, ale aj muž, nemala som priestor 
rozmýšľať jednostranne. Muži svojim ženám neradi 
doprajú kariéru (áno, páči sa im to, ale u susedov).  
A v profesiách to berú ako osobnú prehru, keď im 
má šéfovať žena. Môžem uviesť príklad z mojej 
profesionálnej praxe. Môj šéf mi stále kládol 
polienka pod nohy, aj keď som dosahovala vysoké 
výkony. Až raz som sa ho na to priamo spýtala. 
Prečo? Odpovedal: „Mám rád ženy ,ktoré mi 
zobkajú z ruky, a nie príliš múdre, ktoré chcú stále 
niečo inovovať a vedieť príliš veľa.“ No aj to bola 
odpoveď, ktorá ma posunula ďalej...

Existujú predsudky a stereotypy znemožňu-
júce ženám plne sa realizovať. Patrí k nim aj 
takzvaný sklený strop, neviditeľná bariéra, 
ktorá bráni ženám dostať sa v kariére na po-
zície zodpovedajúce ich vzdelaniu a schop-
nostiam. Stretla ste sa počas svojej kariéry 
na vlastnej koži so skleneným stropom alebo 
diskriminačným konaním?
Na túto otázku som viacmenej odpovedala. Máme 
sklenený strop. U žien je ním čas. Žena úspeš-
ná v práci, chce byť aj super matka a ešte aj 
usmievavá manželka. Nie vždy sa to dá zvládnuť. 
Na svojej ceste k úspechu som spoznala mnoho 
žien s neuveriteľnými schopnosťami, ale nemali to 
šťastie, podporu, možnosť ich rozvíjať. V mojej ka-
riére som sa nestretla s diskriminačným konaním, 
ba práve naopak. 

Môžete spomenúť najvážnejšie bariéry, 
ktorým podľa vás ženy na trhu práce a pri 
kariérnom postupe musia najviac čeliť? Ako 
na svoju sťaženú pozíciu reflektujú ženy 
a ako ju vnímajú muži?
Nemáme vytvorené podmienky pre matky. Ako sú 
detské kútiky, jasle. Veď to vidím, ako som ja veľa 
pracovala z domu. Myslím, že sú to hlavne pred-
sudky, s ktorými nás spájajú. My ženy máme jednu 
veľkú výhodu oproti mužom, že dokážeme robiť 
viac vecí naraz. Možno sa toho muži boja, lebo 
ženy podľa štúdii majú tendenciu dosahovať lepšie 
výsledky a sú považované za lepšie v riadení.
 
Došlo v tejto oblasti za posledné roky k neja-
kému posunu?
Určite áno, ide to síce slimačím tempom ale pred-
sa. Myslím si, že treba si brať príklady zo sused-

ných krajín. Mne osobne otvorili oči. Vlani vyšiel 
projekt z Eurofondov práve pre túto skupinu žien. 
Bola to podpora pre zamestnávateľa, pre matky 
s deťmi do 10 rokov a zameriaval sa na pohyblivý 
pracovný čas. Veľmi mi to pomohlo a verím, že aj 
mojím zamestnancom.

Majú ženy na čele firmy tendenciu konať 
rovnako ako muži, alebo v porovnaní s nimi 
majú iné schopnosti, z ktorých môže firma 
ťažiť? Čo je podľa vás tá najväčšia mana-
žérska výhoda žien, ktorú muži všeobecne 
nemávajú?
Ženy na čele firmy zostávajú stále ženami. Čo 
v preklade znamená, že do biznisu vnášajú žen-
skosť a hlavne empatiu, čo je aj moja najsilnejšia 
stránka. Ale zároveň musia byť aj tvrdé a trvať na 
svojich názoroch. Ženy sa nesústreďujú len na 
svoj osobný prospech, ale hľadajú cesty, aby boli 
všetci spokojní. Len v dobrom prostredí sa dajú 
dosahovať vysoké méty. Pomáhať iným je v žene 
tiež hlboko zakorenené. Najväčšou výhodou žien 
v manažérskych pozíciách je pokora, ktorú muži vo 
všeobecnosti nemávajú.

Sú podľa vás ženy na vysokých postoch na 
Slovensku docenené za svoju prácu rovnako 
ako muži?
Neviem úplne presne odpovedať, lebo som bola 
zamestnaná veľmi krátko a v podnikaní je jedno 
kto ste, odkiaľ pochádzate, a koľko máte titulov. 
Možnosť uspieť a výška vášho konta záleží len od 
vás a to sa mi páči.

Keby ste mala napísať manuál, ako sa stať 
úspešnou a rešpektovanou podnikateľkou, 
ako by znela vaša prvá rada ženám, ktoré by 
sa rozhodli váš príklad nasledovať?
Veľakrát som už nad tým rozmýšľala, že ho napí-
šem, ale ešte nie som v dôchodku (smiech) Veľmi 
rada by som ženy vzdelávala, práve o tom, ako 
ostať ženou a zároveň tam kde treba, byť tvrdým 
mužom.

Marta Klačanová, výkonná riaditeľka 

a majiteľka spoločnosti 

European Financial Corporation


