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KARIÉRA/BEAUTY&WOMAN

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa dostala 
na takúto pozíciu ? Vnímate to ako niečo 
neobvyklé?
V EXIMBANKE SR pôsobím vyše desať rokov 
s krátkou prestávkou, kedy som sa venovala aj 
podnikateľským aktivitám. Počas tohto obdobia 
som pôsobila ako riaditeľka odboru. Na pozícii 
vrchnej riaditeľky som od roku 2012. Aktívne 
pôsobím v troch pracovných skupinách Rady vlády 
SR pre podporu exportu a investícií. Ak to môžem 
zhodnotiť, vnímam to ako prirodzený proces, ktorý 
postupným vývojom zodpovedal mojim skúsenos-
tiam a znalostiam.

Čo je podľa vás príčinou toho, že na mana-
žérskych pozíciách prevládajú stále muži?
V našej spoločnosti pretrvávajú zaužívané stere-
otypy a silné rolové modely. To znamená, že od 
predškolského veku sa rozdeľujú typické úlohy 
„vhodné“ pre dievčatá a chlapcov. Súvisí to aj 
s výchovou, ktorú v detstve dostávame. Ženy sú 
oproti mužom vo všeobecnosti menej odvážne, 
oveľa dlhšie premýšľajú a zvažujú pre a proti 
v prípade, ak dostanú ponuku novej funkcie. Ženy 
sú zároveň zodpovedné aj za veľkú časť povin-
ností, spojených s vedením domácnosti a starost-
livosťou o deti. Mužské a ženské svety nie sú už 
natoľko rozdielne, ako ich vnímali naši predkovia. 
Avšak v našej spoločnosti stále chýba prirodzená 
inšpirácia vzorov na príkladoch žien vo vedúcich 
pozíciách vo firmách, ako aj vo verejnom sektore.

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?
Niektoré ženy čelia spoločenským predsudkom, 
aby prijali manažérske posty. Pritom viaceré štúdie 
poukazujú na silnú koreláciu medzi zapojením žien 
do vedúcich pozícií v spolupráci s mužmi. Dnes 
dokážu popredné firmy rovnovážnejším obsadením 
žien na úrovni top manažmentu úspešne zladiť ty-
pické manažérske štýly oboch pohlaví, čo dokazujú 
lepšie výkonnostné parametre aj finančné výsledky 
týchto firiem. Myslím si, že jedno z najťažších roz-
hodnutí v živote ženy je voľba medzi rodinou a ka-
riérou. Akokoľvek sa žena rozhodne, je dôležité, 
aby sa cítila šťastná a spokojná. Či už sa rozhodne 
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pre rodinu, kariéru alebo oboje súčasne. Mám dve 
dcéry a nechcem, aby sme dospeli do štádia, že aj 
o dvadsať rokov budeme konštatovať, že ženské 
talenty dostatočne nevyužívame. Verím, že táto 
téma sa dotýka rovnako žien i mužov. Záleží mi 
na tom aj ako mame, aby sme túto tému posunuli 
ďalej a venovali sa jej aj kvôli našim deťom.

Môžete spomenúť najvážnejšie bariéry, 
ktorým podľa vás ženy na trhu práce a pri 
kariérnom postupe musia najviac čeliť? Ako 
svoju sťaženú pozíciu reflektujú ženy a ako 
ju vnímajú muži?
Zladiť rodinu a prácu je v dnešnej dobe umenie. To 
platí nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Zo strany 
spoločnosti a firiem nie je dostatočne vybudovaný 
rešpekt k rodine, ide o opatrenia pre starostlivosť 
o deti, pre ženy, ale aj pre mužov. Pokiaľ však ne-
budú vytvorené podmienky pre to, aby ženy mohli 
pracovať a súčasne sa venovať rodine, budeme ro-
biť jedno na úkor druhého a v konečnom dôsledku 
tým najviac trpia naše deti.

Podporovať podniky pri vytváraní pracovných 
miest napr. na flexibilný úväzok (čiastočný úväzok, 
zdieľanie pracovného miesta, pružná pracov-
ná doba, práca z domu a pod.), ktoré by mohli 
napomôcť zamestnanosti ľudí s rodičovskými 
povinnosťami. Na Slovensku sú využívané iba 
minimálne, napriek tomu, že právny poriadok SR 
ich umožňuje. Niektoré firmy sú flexibilné a majú 
zastúpené v riadiacich pozíciách aj ženy, ale sú aj 
firmy, ktoré sa touto témou nezaoberajú. Smerova-
nie a signál má vzísť preto od parlamentu a vlády. 
Príkladom by mali byť muži. V parlamente a vo 
vláde by mali byť viac zastúpené ženy. Verím, že 
vzájomná spolupráca mužov a žien môže fungovať 
aj prirodzeným spôsobom, ak si to včas uvedomia 

zúčastnené strany v rámci jednotlivých procesov 
a zaujmú adekvátny postoj. V politike tiež môžu 
využiť potenciál žien a myslím, že by to malo pre 
celú spoločnosť výrazne väčší a pozitívnejší efekt. 

Došlo v tejto oblasti za posledné roky k neja-
kému posunu?
Najväčším aktívom firmy je starostlivosť o zamest-
nanca. V dnešnej dobe takmer každý hľadí na čísla 
a pozerá na rozpočet. Podľa viacerých výskumov 
sú však pre spokojnosť zamestnancov najdôleži-
tejšími benefitmi: pracovné prostredie, medziľud-
ské vzťahy, mzda a rovnováha medzi pracovným 
a osobným životom. Dôležité je, aby sa rodinná 
politika a kroky ústretové k rodine propagovali 
nielen vo veľkých zahraničných firmách, ale aby sa 
prirodzeným spôsobom dostali aj do slovenských 
firiem bez ohľadu na ich veľkosť.

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?
Úspech ženy nespočíva v tom, že preberie mužské 
vlastnosti, skutočný úspech sa dostaví vtedy, ak 
je sama sebou, pretože to je pre ňu prirodzené 
a vyplýva to z jej podstaty. Ženy sú flexibilnejšie 
a ľahšie riešia viac úloh súčasne. Za najväčšiu 
manažérsku výhodu žien považujem skutočnosť, 
že ženám je prirodzené budovať a spájať, sú skôr 
ochotné pristúpiť na kompromis a nechať sa 
inšpirovať aj názormi iných ľudí. Vedia jasnejšie 
odkomunikovať ciele a častejšie ocenia výsledky 
práce. Myslím si, že budúcnosť spočíva práve vo 
vzájomnej spolupráci mužov a žien na všetkých 
úrovniach a prínosom je, ak sa využívajú spoločne 
mužské aj ženské štýly riadenia v celej spoloč-
nosti. 

Sú podľa vás ženy na vysokých postoch na 
Slovensku docenené za svoju prácu rovnako 
ako muži?
Prieskumy poukazujú na rozdiely v platovom ohod-
notení mužov a žien na Slovensku. Myslím si však, 
že to neplatí plošne.

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?
V prvom rade byť sama sebou. Navyše podnikanie 
je spôsob, ako človek môže získať viac sebadôvery 
a schopnosť vedieť sa orientovať v náročných 
situáciách. Na druhej strane to prináša veľkú zod-
povednosť, schopnosť zarobiť si na seba a svojich 
zamestnancov. Veľkou výhodou je pocit slobody 
a možnosti organizácie si času pre seba, rodinu, 
priateľov a prácu. „Šťastný človek je ten, ktorého 
práca je zároveň jeho koníčkom“.

Dvojstranu pripravila Martina Galátová.
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