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Čo čítajú úspešní manažéri
Podnikajú, šéfujú – a čítajú. Bill Gates, Ivana Molnárová,   

 Jannis Samaras i Maroš Ovčarik majú radi kvalitnú literatúru

 Katarína Dobrovodská

Kto veľa číta, má úspech aj peniaze. 
Najbohatší ľudia sú vášniví čitatelia 

Bavorské elektrické coupé je 
najlepšie naladený elektromobil

KNIŽNÁ ROVNICA IMIDŽOVÉ GRAN TURISMO

Dobrá kniha  
je jedna 

z najlepších 
investícií
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byvatelia Slovenska minú 
v rámci Európskej únie 
podľa prieskumu Euro
statu na knihy a tlač naj

vyšší podiel zo svojho priemerné
ho príjmu, až 2,1 percenta. Nemec 
vytiahne z peňaženky 1,6 a Poliak 
1,4 percenta zo zárobku. Pritom pod
ľa iného prieskumu si u nás knihy ku
puje len tretina obyvateľov a pravi
delne číta len desatina Slovákov. Je to 
paradox. Možno Slováci knihy po kú
pe darujú alebo sa prieskumy mýlia. 
Jedno je však isté: teória aj prax po
tvrdzujú, že kto číta, býva úspešnejší 
a bohatší. Čím viac číta, tým je úspeš
nejší. Nie div, že takí bohatí a vplyv
ní ľudia ako Bill Gates, Warren Buf
fett či Elon Musk sú vášniví čitatelia, 
ktorí s knihou v ruke trávia more ča
su. „Čítanie je môj obľúbený spôsob, 
ako uspokojiť svoju zvedavosť,“ píše 
B. Gates vo svojom blogu o knihách, 
kde každý rok odporúča päť najlep
ších. W. Buffett trávi čítaním aj päť 
hodín denne, E. Musk ako dieťa číta
val desať hodín každý deň, dnes zhlt
ne jednu knihu za týždeň. 

Aj úspešní na 
Slovensku veľa a radi 
čítajú. Opýtali sme sa 

čo a prečo

„Vždy máme na výber, ako 
zareagujeme. Či ako obeť alebo 

ako tvorca.“
Ivana Molnárová

„Každý rok prečítam niekoľko desia
tok kníh,“ hovorí pre TREND výkon
ná riaditeľka portálu Profesia Ivana 
Molnárová. „Kniha Good to Great od 
Jima Collinsa bola pre mňa bibliou 
pri mojich začiatkoch v riadiacich po
zíciách. Vnímala som, ako málo sta
čí, aby firma zlyhala, a naopak, ako 
veľa závisí od lídra, hodnôt a toho, či 
veci, ktoré robíme, dávajú zmysel,“ 
vyznáva šéfka Profesie a dodáva, že 
práve číta štvrtý diel eknihy Rozho
vory s Bohom. „Je tam veľa odpove
dí aj na dnešnú situáciu na Ukrajine. 
Núti ma to zostať v strede, nepodľah
núť kolektívnemu strachu a skôr hľa

Jannis 
Samaras

Ivana 
Molnárová
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dať riešenia, ako pomôcť.“ Čitateľom 
TRENDU odporúča titul Máme na vý
ber od psychologičky Edith Egero
vej. „Ide o silný príbeh autorky, kto
rá prežila koncentračný tábor, ako 
sa dostávala z roly obete a ako s tým 
pracovala. Silný odkaz pre nás je, že 
vždy máme na výber, ako zareaguje
me. Či ako obeť alebo ako tvorca. Aj 
dnes máme možnosť rozhodnúť sa.“

„Z môjho pohľadu knihy   
 nič nenahradí.“

Jannis Samaras

„Milujem knihy. Z môjho pohľadu ich 
nič nenahradí,“ zamýšľa sa generál
ny riaditeľ a predseda predstavenstva 
skupiny Kofola Jannis Samaras. „Kni
hy sú základom duševnej práce bez 
ohľadu na vek. Knihou, ktorá mi da
la základy chápania, ako funguje biz 
 nis, je Competitive Strategy od Mi
chaela Portera,“ hovorí a dodáva, že 
kniha, ku ktorej sa vracia, je Nespú
taná duša od Michaela A. Stingera. 
„Vždy v nej nájdem ďalšiu vrstvu ži
vota. Asi podľa toho, v akom rozpo
ložení sa moja duša práve nachádza 
a čomu už je schopná porozumieť,“ 
hovorí šéf Kofoly, ktorý rád spája his
torické súvislosti a hľadá odpovede 
na nezodpovedané otázky. „Aktuál
ne čítam Husitskú epopeju, sedem
dielnu ságu Vlastimila Vondrušku 
z čias 15. storočia, a románovú kroni
ku Ludmily Vaňkovej Karel IV. (Otec Fo
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Michal 
Meško
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vlasti).“ Čitateľom TRENDU odporú-
ča svoje obľúbené tituly Egypťan Si-
nuhet, Lenivý rodič, Vy ste placebo 
či Rozhovory s bohom. 

„Okrem vedomostí čítanie kníh 
cibrí kritické myslenie.“

Maroš Ovčarik

Generálneho riaditeľa Partners In-
vestments Maroša Ovčarika v posled-
ných rokoch najviac ovplyvnila kni-
ha nositeľa Nobelovej ceny Daniela 
Kahnemana Myslenie rýchle a poma-
lé. „Autor pútavo opisuje ľudskú my-
seľ. Ako sa rozhodujeme v rôznych si-
tuáciách, kedy môžeme veriť intuícii 
a prečo a kedy nastupuje analytic-
ké myslenie. Je to naozaj dobré číta-
nie,“ nadchýna sa. Aktuálne číta ži-
votopis Alberta Einsteina. „Je neuve-
riteľné, že nositeľ Nobelovej ceny mal 
po škole problém nájsť si prácu uči-
teľa. Aj tento príklad poukazuje na 
to, aké ťažké je odhadnúť ľudí. Často 
sa nad tým zamýšľam počas prijíma-
cích pohovorov a viackrát sa mi sta-
lo, že ani trojmesačná skúšobná le-
hota nemusí stačiť na vyhodnotenie, 
s akými ľuďmi pracujete,“ konštatuje 
riaditeľ, ktorý čítanie kníh považuje 
za povinnú jazdu ambicióznych ľu-
dí, pretože okrem vedomostí pomá-
ha získavať nadhľad a cibrí kritické 
myslenie. Čitateľom TRENDU odpo-
rúča knihu Ako sa vyhnúť klimatickej 
katastrofe od Billa Gatesa, ktorá uka-
zuje, že dosiahnutie nulovej uhlíko-
vej stopy nemusí byť science fiction.

„Knihy sú zdrojom poznávania 
seba a sveta, rozširujú obzory, 

nútia rozmýšľať.“
Karin Marková

„Knihy hltám odmalička. Dokázala 
som sa do nich zahĺbiť na niekoľko 
hodín a zostalo mi to dodnes,“ pre-
zrádza riaditeľka ľudských zdro-
jov spoločnosti Kaufland Slovensko 
Karin Marková, ktorú v začiatkoch 
z profesionálnej stránky ovplyvnila 
filozofia profesora Fredmunda Ma-
lika a kniha Viesť, konať, žiť. „Malik 
v nej objasňuje základné pravidlá ve-
denia ľudí a organizácií z pohľadu ce-
lostného manažmentu,“ hovorí ria-
diteľka, ktorá sa rada vracia ku kni-
hám z vydavateľstva Absynt. „Mám 
takmer všetky tituly z ich edície Pre-
kliati reportéri a najviac ma oslovili 

diela Svetlany Alexejevičovej.“ Aktu-
álne sa zahĺbila do knihy Brené Braw-
novej Dare to Lead. Knihy sú pre ňu 
zdrojom poznávania seba a sveta, mi-
nulosti, rozširujú obzory, nútia roz-
mýšľať. Ktorú odporúča čitateľom 
TRENDU? „Mám rada knihu od Simo-
na Sineka Začni otázkou prečo a je-
ho poslednú knihu Nekonečná hra. 

Objavila som i jeho podcast A Bit of 
Optimism, kde sa rozpráva s inšpi-
ratívnymi osobnosťami. A vzhľadom 
na súčasnú situáciu nezaškodí oprá-
šiť klasiku – 1984 od Georgea Orwe-
lla alebo niektorú z kníh Alexand-
ry Alvarovej, ktorá sa venuje téme 
politickej propagandy, manipulácie 
a hybridnej vojny.“
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„Knihy sú pre mňa absolútne 
kľúčová súčasť života.“

Michal Meško

Pre spoluzakladateľa a riaditeľa kníh-
kupectva Martinus Michala Meška sú 
knihy absolútne kľúčová súčasť živo-
ta. „Bolo to tak odmalička. Najprv 
som hltal encyklopédie, potom som 
prelúskal domácu knižnicu a ani môj 
čitateľský preukaz sa nenudil. V sú-
časnosti čítam asi pol na pol belet-
riu a populárno-odborné knihy. Na 
mojej ‚biznisovej‘ poličke majú špe-
ciálne miesto napríklad knihy Deli-
vering Happiness, Drive, Grit, Atomic 
Habits, Extreme Ownership či Radical 
Candor. Z beletrie sú to Kvety pre Al-
gernona, Krstný otec, nesbovky, ale 
aj Klub nenapraviteľných optimis-
tov a Džentlmen v Moskve,“ vyratú-
va knižný profesionál, ktorý má zvy-
čajne rozčítané dve-tri knihy naraz. 
Čo to práve je? „Z beletrie pomalič-
ky čítam, priam vychutnávam knihu 
V korunách stromov, ktorá ma uchvá-
tila, zvláštne ma upokojuje. Zároveň 
čítam Good Economics for Hard Ti-
mes, z biznisových som práve zhltol 
It Doesn’t Have to Be Crazy at Work 
o tom, ako rozmýšľať o podnikaní, 
manažmente a práci.“

„Kto nečíta, nemá žiadnu výhodu 
oproti tomu, kto čítať nevie.“

Michal Rybovič

„Charlie Munger z  Berkshire 
Hathaway má slávny výrok o čítaní, 
hovorí, že človek, ktorý nečíta, nemá 
žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý čí-
tať nevie,“ uvažuje investor v spoloč-
nosti Sandberg Capital Michal Rybo-
vič, ktorý ročne prečíta viac než päť-
desiat kníh. „Toho sa držím a čítam 
veľa,“ ozrejmuje a dodáva, že pre je-
ho kariéru bola kľúčová úplne prvá 
biznisová kniha, autobiografia zakla-
dateľa Walmartu Sama Waltona. Vďa-
ka nej si totiž uvedomil, že sa chce 
venovať biznisu. Drží sa aj toho, že si 
radšej znova prečíta kvalitnú knihu, 
ako by mal tráviť čas čítaním béčko-
vej. Okrem toho knihy nečíta, ale štu-
duje, takže aj pri opakovanom čítaní 
objaví niečo nové. „Pri stanovovaní 
stratégie v Sandbergu vždy siahnem 
po strategickej biblii Playing to Win 
od A. G. Lafleyho a Rogera Martina. 
Zároveň som veľký fanúšik kníh za-
kladateľa Intelu Andyho Grova a je-
ho High Output Management čítam 
každý rok.“ M. Rybovič strieda bizni-
sové knihy s biografiami a historic-
kými knihami. „Aktuálne som dočí-
tal historickú knihu od amerického 
profesora z UCLA Jareda Diamonda 
Otrasy (Ako národy riešia svoje krí-
zy). Zameriava sa na sedem krajín, 
ktoré prešli výraznou zmenou, naprí-
klad Fínsko po útokoch Sovietskeho 
zväzu či Nemecko po druhej svetovej 
vojne. Vďaka takýmto knihám si do-
kážem lepšie uvedomiť historický vý-
voj a súvislosti,“ vysvetľuje investor 
a dodáva, že dobrá kniha je jedna 

z najlepších investícií, aké môže člo-
vek pre seba alebo blízkych urobiť. 

„Keby ľudia čítali viac,   
 celý svet by sa stal lepším.“

Marcela Tokošová

Riaditeľku výrobného družstva Ko-
votvar Marcelu Tokošovú upokojí už 
len pohľad na knihu, no ako jedna 
z mála hovorí, že v pracovnom živo-
te ju knihy výrazne neovplyvňujú. Čí-
ta radšej literatúru faktu, odžité prí-
behy skutočných dôb, prípadne ro-
mány, ktoré sú skutočnosťou aspoň 
inšpirované. „Takéto knihy ovplyv-
ňujú môj pohľad na svet, udalosti, 
osobnosti.“ Aktuálne má rozčítanú 
Sofiinu voľbu od Williama Styrona, 
ktorú čítala pred dvadsiatimi rokmi. 
„Je zaujímavé, ako inak na mňa pôso-
bí dnes. Kniha je to výnimočná, pre-
to som aj spravila tento pre mňa vý-
nimočný krok. A preto, aké veci sa 
dnes dejú u našich východných suse-
dov. Som presvedčená, že keby ľudia 
na celom svete čítali viac, celý svet 
by sa stal lepším a nerobili by sa do-
okola tie isté chyby,“ uvažuje riadi-
teľka, ktorá čitateľom TRENDU od-
porúča prečítať si niektorý zo živo-
topisov M. R. Štefánika. 

Marcela 
Tokošová

Michal  
Rybovič



 

K N I H Y

24. M A R C A 2 02 2 6 1

Fo
to

 –
 a

rc
hí

v 
S.

 B
al

og
a

„Život bez kníh   
 si neviem predstaviť.“

Lukáš Bakoš

Výkonný riaditeľ Maxmann Consul-
tants Lukáš Bakoš si život bez kníh 
nevie predstaviť, vďaka rodičom totiž 
vyrastal obklopený knihami. „V mla-
dosti formovali môj pohľad na svet 
francúzski existencialisti a ruskí kla-

sici, neskôr som hltal jedného Stein-
becka za druhým,“ spomína. V roku 
2004 sa k nemu dostala kniha Mave-
rick od Ricarda Semlera. „Keď som si 
vtedy čítal o samoriadiacich tímoch, 
o firme bez hierarchickej štruktúry, 
myslel som si, že to je rozprávka pre 
manažérov. Odvtedy mi tá kniha vŕ- 
tala v hlave a viedlo to až k tomu, že 
o niekoľko rokov neskôr sme začali 
budovať samoriadiacu firmu a fun-
gujeme tak dodnes,“ konštatuje ria-
diteľ, ktorý sa často vracia k odbor-
ným knihám. „Jednou z často listo-
vaných kníh je Good to Great od Jima 
Collinsa, práve končím Ultralearning 
od Scotta Younga. Je to kniha, ktorú 
som mal čítať pred dvadsiatimi rok-
mi, ale lepšie neskoro ako nikdy. Či-
tateľom TRENDU odporúčam Black 
Box Thinking od Matthew Syeda. Pú-
tavo písaná kniha, ktorá mi pomohla 
uvedomiť si mnohé o potrebe spätnej 
väzby na individuálnej úrovni, v tí-
moch i spoločnosti.“  

„Čítanie kníh   
 človeka poľudšťuje.“

Stanislav Balog

Regionálny manažér Stanislav Ba-
log z firmy Dachser hovorí, že číta-
nie kníh človeka poľudšťuje. Číta ve-
ľa, naraz má rozčítaných aj niekoľko 
kníh. „Ovplyvnili ma knihy od An-
tona Srholca, napríklad Bezdomovec 
z povolania, Flourishing od zakladate-
ľa pozitívnej psychológie Martina Se-
ligmana a Alchymista od Paola Coel-
ha,“ prezrádza manažér, na ktorého 
kariéru mali vplyv knihy ako Mysle-
nie rýchle a pomalé od Daniela Kah-
nemana či Leader od Alexa Ferguso-
na. „Práve čítam v angličtine a nemči-
ne duálne napísanú knihu The power 
of logistics od profesora Martina Göb-
la a Andreasa Froschmayera s podti-
tulom From strategy to logistics busi-
ness plan o tom, ako sa logistika stáva 
určujúcim faktorom ziskovosti firiem, 
vypĺňa medzeru na trhu odbornej lite-
ratúry v našom odvetví podnikania,“ 
vysvetľuje. Čitateľom TRENDU odpo-
rúča dnes aktuálnu Operáciu Dunaj 
od Daniela Povolného, ktorá prináša 
podrobný pohľad na okupáciu našej 
krajiny vojskami piatich štátov v roku 
1968 a približuje ich podiel na operá-
cii. Už z letmého pohľadu na obsah je 
jasné, že podobnosť so situáciou, kto-
rá predchádzala útoku na Ukrajinu, 
nie je náhodná. 

Osem kníh, ktoré najčastejšie 
čítajú milionári

1. Dale Carnegie: Ako si získavať 
priateľov a pôsobiť na ľudí 
Ako si vybudovať silné 
profesionálne aj iné vzťahy 
s ostatnými. Poznatky z tejto knihy 
môžu okamžite ovplyvniť život 
človeka.

2. Yuval Noah Harari: Sapiens, 
stručná história ľudstva
Kniha sa zaoberá ľudskou evolúciou 
v širšom kontexte. Pomáha 
pochopiť, prečo ľudia konajú, ako 
konajú.

3. Daniel Kahneman: Myslenie 
rýchle a pomalé
Kniha ukazuje spôsob, 
akým premýšľame o svojich 
rozhodnutiach, v inom svetle. Ak si 
človek uvedomí svoje predsudky 
a vplyvy, môže robiť racionálnejšie 
a lepšie rozhodnutia.

4. Robert D. Cialdini: Vplyv 
(Psychológia presviedčania)
Ako využiť princípy marketingového 
a politického ovplyvňovania vo svoj 
prospech alebo, naopak, ako sa proti 
nim obrniť.

5. Adam Grant: Originálni (Ako 
neprispôsobiví hýbu svetom)
Najúspešnejší podnikatelia nemusia 
byť rodení vodcovia, ktorí sa 
bezhlavo vrhajú do rizika. Kniha 
je plná cenných rád a dodá ľuďom 
odvahu bojovať za svoje nápady 
a lepší svet.

6. Charles Duhigg: Sila zvyku 
(Prečo robíme, čo robíme,  
a ako sa zmeniť)
Ako niektorí ľudia, podnikatelia či 
vlády dokážu meniť veci k horšiemu 
alebo lepšiemu. Ak človek pochopí, 
ako fungujú zvyky, môže ich ľahko 
zmeniť a využiť vo svoj prospech.

7. Paulo Coehlo: Alchymista
Jednoduchý príbeh chlapca, 
z ktorého sa môže poučiť každý, 
pretože každý má právo usilovať sa 
o svoje najlepšie ja.

8. Sun-c’: Umenie vojny
Umenie zvíťaziť bez použitia 
jediného výstrelu a straty jediného 
vojaka. Aplikuje sa v politike, 
obchode aj manažmente.
(kd)

Stanislav 
Balog


