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Prečo je dôležité, aby ženy mali šancu na kariérny postup a  uplatne-
nie sa vo vedúcich pozíciách? Okrem toho, že rovnosť je základným 
princípom demokratických spoločností, má zastúpenie žien vo vedú-
cich pozíciách aj značné praktické pozitívne dôsledky. Spoločnosti,  

v  ktorých ženy pracujú vo vedúcich pozíciách, dosahujú okrem iného  
aj lepšie finančné výsledky a diverzita na pracovisku prispieva k lepšej výkon-
nosti tímov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne podporuje vyvážené zastúpenie žien a mužov v rozhodovaní 
prostredníctvom rovnomenného projektu Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v or-
ganizáciách verejnej a súkromnej sféry,  financovaného z dotačnej schémy Európskej komisie Progress. 

Pohľad do reálneho života ponúkajú príbehy úspešných žien, ktoré môžu byť dobrým príkladom a inšpiráciou. Aké 
majú skúsenosti s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretli, sme sa spýtali generálnej manažérky 
firmy AV Mobilita Klaudie Valuškovej a Márie Csizmadiovej, generálnej manažérky firmy SPEED Line. 
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Rozvážnosť je najsilnejšou stránkou žien
Klaudia Valušeková

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa dostali 
na takúto pozíciu? Vnímate to ako 
niečo neobvyklé?
Neobvyklé je práve moje nedobrovoľné nastú-
penie na najvyššiu pozíciu vo firme Auto Valušek. 
Keď zomrel môj manžel, som vlastne nemala inú 
možnosť, pretože firma bola vo výstavbe a v úve-
rovom zaťažení. Postupne som vybudovala 7 fi-
riem na predaj a servis motorových vozidiel po 
celom Slovensku. Vydržala som 22 rokov, potom 
som firmy predala. Náš holding patril medzi 10 
najúspešnejších firiem v oblasti automobilovej 
brandže na Slovensku. Vo firme AV mobilita som 
si túto pozíciu vytvorila sama s projektom integ-
rácie ZŤP, pretože tentoraz som tento typ práce 
chcela robiť dlhodobo. 

Čo je podľa vás príčinou toho, že na manažérskych 
pozíciách prevládajú stále muži?
Často som sa v minulosti stretávala a aj stretávam so skutočnosťou, 
že historicky na manažérskych pozíciách prevládajú muži, ale ich 
pravou rukou spravidla býva žena. Tá však v skromnosti čaká na svo-
ju príležitosť, ktorá sa jej často nedostáva. A povedzme si úprimne, 
že komplexný servis starostlivosti pre mužov manažérov je väčšou 
prioritou, než vnímať ženu ako manažérku či už doma alebo na pra-
covisku.

Stretli ste sa počas svojej kariéry so skleneným 
stropom alebo s diskriminačným konaním?
Ja osobne nie, pretože v súkromnej sfére som bola na najvyššej po-
zícii. Stretla som sa však s podceňovaním, ktoré mi bolo neraz pod-
súvané ako skutočnosť. Veľa rokov mi trvalo, kým ma rešpektovalo 
interné prostredie a aj konkurencia. Musela som vynaložiť oveľa viac 
energie a snahy na presadenie jednak seba samej, ako aj progresív-
nych projektov, o ktorých úspešnosti som bola presvedčená.

Môžete spomenúť najvážnejšie bariéry, ktorým podľa 
vás ženy na trhu práce a pri kariérnom postupe musia 
najviac čeliť? 
Najviac musia bojovať s vlastným domácim prostredím, ktoré ich 
nevie – a dá sa povedať nechce – podporiť. Ak sa im podarí preko-
nať túto prekážku, často sa už v zamestnaní, ak sú navyše aj matky, 
hľadajú dôvody, pre ktoré sa vopred odsúdi ich snaženie na ne-
úspech. Pripadalo mi to často, ako keby sa riešil katastrofický sce-

nár, ale katastrofa nikdy nenastala. Potom bojujte 
a riešte, čo sa nestalo.

Došlo v tejto oblasti za posledné roky 
k nejakému posunu?  
Ako to ja vnímam, veľmi, ale ozaj veľmi málo. 
Nie veľmi pozitívne prijmú čitatelia môj názor na 
skutočnosť, že ak sa dostane na významnú ma-
nažérsku funkciu svojou usilovnosťou a schop-
nosťou žena, zabúda ona sama na boj, ktorý mu-
sela podstúpiť, a nie je ochotná v ďalšom období 
pomôcť ženám v podobnej situácii. A tým im 
svojimi skúsenosťami pomôcť prekonať prekáž-
ky v dosiahnutí cieľa, prípadne ich pripraviť na 
úskalia. Akoby jej filantropia zo širšieho okruhu, 
ako je jej rodina, vyhasla.

 
Čo je podľa vás tá najväčšia manažérska výhoda žien, 
ktorú muži všeobecne nemávajú?
Ženy na čele firiem konajú úplne inak. Záleží však skutočne na záze-
mí a osobných vlastnostiach. V každom prípade vidím ženu v riadia-
cej funkcii pozitívne jednak z hľadiska rozvážnosti a citovej prevahy 
voči mužom. Rozvážnosť je najsilnejšou stránkou žien. Nikdy neris-
kujú natoľko, aby dostali do rizika svoju rodinu. Tento fakt je im daný 
aj vo vzťahu k firme. 

Sú podľa vás ženy na vysokých postoch na Slovensku 
ocenené za svoju prácu rovnako ako muži?
Určite nie. Tí, ktorí rozhodujú o finančných oceneniach, už v počiatku 
kalkulujú so skromnosťou ženy, ktorá často chce najskôr niečo doká-
zať, a až následne chce, aby bola jej práca a schopnosti aj ohodnote-
né. K tomuto záveru však už málokedy príde, pretože sa znova budú 
hľadať  dôvody, prečo nie, alebo prečo iba v minimálnej forme. 

Keby ste mali napísať manuál, ako sa stať úspešnou 
a rešpektovanou podnikateľkou, ako by znela vaša 
prvá rada ženám, ktoré by sa rozhodli nasledovať váš 
príklad?
V každom prípade by takáto žena mala byť príkladom pre svojich za-
mestnancov v tých oblastiach, ktorých plnenie si vyžaduje aj od nich. 
Uprednostňovať tímovú prácu, aby dala šancu všetkým zúčastniť sa 
na rozhodovaní a smerovaní firmy. Zamestnanci musia mať pocit, že 
sú súčasťou rastu firmy. Jej slovo musí byť zákonom tak pre ňu samot-
nú, ako aj pre jej zamestnancov, kolegov, partnerov. n

Ako dlho vám trvalo, kým ste sa 
dostali na dnešnú pozíciu? Vnímate 
to ako niečo neobvyklé?
Trvalo  mi pomerne krátko (3-4 roky), kým 
som sa dostala do vedúcej funkcie v danej 
spoločnosti, kde som v tom čase začínala. 
Neskôr som  otvorila vlastnú firmu, ktorá 
momentálne zamestnáva vyše 80 ľudí.   Mô-
žem však povedať, že za posledných desať 
rokov sa čoraz viac stretávam aj so ženami 
vo vedúcich funkciách, už to nepociťujem 
ako niečo neobvyklé. Ak je žena odborne 
zdatná v danom odvetví, je ochotná podá-
vať výkon aj nad 100 %, má schopnosť viesť 
ľudí, dosiahne kariérny rast.

Čo je podľa vás príčinou toho, že na manažérskych 
pozíciách stále prevládajú muži?
 Jednoznačne stojím za tým, že to nie je ovplyvnené horšou od-
bornou pripravenosťou žien. Je to skôr zapríčinené predsudkami, že 
ženy majú viac starostí, s deťmi, s rodinou, pričom však pravdou je, 
že kariéra sa dá skĺbiť aj s rodinným životom. Dokonca mám pocit, 
že cit pre vedenie ľudí majú práve tie ženy, ktoré dennodenne ma-
nažujú ešte aj rodinu. Firmy nerady zamestnávajú ženy vo vedúcich 
funkciách práve pre obavy, že nebudú dostatočne flexibilné, budú 
„vypadávať“ kvôli chorému dieťaťu, nedajbože pôjdu na materskú 
dovolenku.   
 
Stretli ste sa počas svojej kariéry so skleneným 
stropom alebo s diskriminačným konaním?
Existujú predsudky a stereotypy znemožňujúce ženám plne sa reali-
zovať. Patrí k nim aj takzvaný sklený strop, neviditeľná bariéra, ktorá 
bráni ženám dostať sa v kariére na pozície zodpovedajúce ich vzde-
laniu a schopnostiam. Na druhej strane ma však teší, že dosiahnuté 
dobré  výsledky veľakrát prepíšu tieto predsudky a umožnia ženám 
postúpiť na vyššie pozície. Osobne som sa nikdy nestretla ani s dis-
krimináciou, ani s takzvaným skleneným stropom.  

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?
Skôr by som tu spomenula neustále dokazovanie si vlastných 
schopností. Žena vo vysokých funkciách vždy odvedie väčší výkon, 

je neskutočne lojálna, je skutočnou prida-
nou hodnotou spoločnosti. Je si vedomá 
toho, že musí tvrdo pracovať na sebe a po-
dávať dobré výkony, aby si svoje miesto 
udržala. No a aby bol pokoj aj doma, chce 
byť stopercentnou matkou/manželkou, tak-
že tých očakávaní od nich je viac. Muži tie-
to tlaky zväčša neprežívajú, ak sú ťahúňom 
domáceho rozpočtu, menej vecí sa od nich 
očakáva v rodinnom živote.    
 
Došlo v tejto oblasti za posledné 
roky k nejakému posunu?
Určite áno, v strednom manažmente je dnes 
oveľa viac žien ako pred desiatimi rokmi. Na 
vrcholových pozíciách môžeme tiež hovoriť 

o zmenách. Poznáme veľa svetových renomovaných firiem, kde ve-
dúci  tón udávajú ženy.   

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, ako ženy, 
tá najväčšia manažérska výhoda? 
Ženy majú veľmi dobré komunikačné  schopnosti a skôr vycítia ne-
zhody  v kolektíve. V dnešnej dobe takzvané softskill vlastnosti musia 
byť neoddeliteľnou súčasťou odbornej vedomosti lídra. Konajú síce 
niekedy emocionálne, ale v niektorých prípadoch je aj dobré, keď sa 
racionalita zmieša s emóciou. Sú lojálne a vytrvalé, chcú dokázať, že 
dané miesto si zaslúžia. Je to všeobecne známe, že sa vedia sústrediť 
v jednom okamihu na viaceré veci. To u muža márne hľadáte.
  
Sú podľa vás ženy na vysokých postoch na Slovensku 
ocenené za svoju prácu rovnako ako muži?
Myslím si, že áno. Zatiaľ som sa nestretla s tým, že by si dobrú mana-
žérku nevážili tak ako jej kolegov.   

Keby ste mali napísať manuál, ako sa stať úspešnou 
a rešpektovanou podnikateľ‘kou, ako by znela vaša 
prvá rada ženám, ktoré by sa rozhodli váš príklad 
nasledovať?
Treba v prvom rade tvrdo pracovať, neuspokojiť sa s priemerným 
výkonom. Mať sebadisciplínu a trochu zabudnúť na typické ženské 
vlastnosti ako klebetenie, intrigovanie. Neustále sa zdokonaľovať 
v odbore, ale hlavne mať víziu a sebavedomie.  n

Žena musí mať víziu a sebavedomie
Mária Csizmadiová


