
      ZODPOVEDNOSŤ MANAŽMENTU ,  ZODPOVEDNÉ            

 PODNIKANIE , SYSTÉMOVÉ RIADENIE FIRMY  

                     MALÝCH A STREDNÝCH FIRIEM  

 

Úspešnosť firmy  spočíva v kvalitne vytvorenom súhrne procesov.   

5.6.2012 



„ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE JE KLÚČOM K  DLHODOBÉMU ÚSPECHU“ 

 Aj keď hovoríme o negatívnych vplyvoch  hospodárskej krízy v predošlých 

 rokoch, zmenené podmienky trhu priniesli so sebou aj silnú  selektáciu 

 firiem – očistenie sa trhu.   Firmy začali riešiť aj otázku  plánu B... 

 

 Dôsledkom hospodárskej krízy si podnikateľské subjekty zreteľnejšie 

 uvedomujú potrebu redukcie neefektívnych  procesov, ako aj obnovu 

 lojality a  opätovné získavanie dôvery zákazníkov.  

 V neposlednom rade zodpovedný prístup k podnikaniu sa musí  odzrkadliť  aj 

 v zodpovednom prístupe k zamestnancom, k okoliu a k spoločnosti.   

 Aby sa problémy mohli riešiť na ktorejkoľvek úrovni vo firme , a v hocijakej 

 turbulentnej ekonomickej situácii, treba sa zodpovedne postaviť k 

 podnikaniu  a vytvoriť pevné základy pri budovaní firmy.  

 Zodpovedný prístup k riadeniu firmy musí byť základným princípom manažmentu 

 na dosiahnutie konkurencieschopnosti a  trvalo udržateľného rozvoja  

 firmy.  



POČET KONKURZNÝCH A REŠTRUKTUALIZAČNÝCH KONANÍ  NA SLOVENSKU  

  ZA POSLEDNÝCH ŠESŤ ROKOV 
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SPOLOČNÁ CHARAKTERISTIKA  SKRACHOVANÝCH FIRIEM  : 

Ak niektoré z hore uvedených  prvkov  zlyhá , výsledky  hospodárenia sa dostávajú z 

kladných do záporných čísiel  a tak dopadom  môže  byť aj úplný koniec firmy.   

 nefunkčná organizačná štruktúra – nedostatočné  rozdeľovanie zodpovednosti 
 

 nedefinované stratégie spoločnosti 
 

 chýbajúce systémové budovanie firmy   
 

 nedostatočný ekonomický prehľad  
 

 neschopnosť adaptovať sa k zmenenému trhu  
 

 nedostatky v kontrolingu   

Podnikanie bez konceptu : 



PREMIETNUTIE DISFUNKČNÝCH PROCESOV DO REALITY  :  

 

 Úbytok objednávok , strata klienta , silná konkurencia, nedobytné pohľadávky, 

nedostatok kvalifikovaný ľudských zdrojov, navýšenie výrobných nákladov, 

problémy s financovaním... 

 Vonkajšie vplyvy na podnikanie budú vždy menej závažné, ak vnútro firmy bude 

zdravé a systematicky sa odsleduje funkčnosť jednotlivých procesov. 

 Treba si uvedomiť že postojom, či pohľadom 

 na danú problematiku,  akým sme sa 

 dostali do danej situácie, nie je 

 možné problematiku vyriešiť. Ak sa 

 nezmení  uhol pohľadu alebo 

 postoj, je to len  krútenie sa okolo 

 nepriaznivej situácie – bez  riešenia. 

 Najdôležitejšie je nadefinovať nefunkčný proces v čas.  



SYSTÉMOVÉ BUDOVANIE FIRMY – VYTVÁRANIE ORGANIZAČNEJ   

 ŠTRUKTÚRY PODNIKU  

    

 

Keď firma začne rásť... ( Disfunkcia tohto procesu sa  najčastejšie podpíše  pod 

stagnáciu firmy  )   

 Organizovanie - je proces stanovenia potrebných činností vo vzájomných    

 väzbách  podmienenosti v priestore, čase a následnosti . Je to určitá 

 deľba práce (delegovanie úloh) , vytváranie systému  pravidiel, ktoré   

 vytvárajú poriadok v rámci podniku a dávajú návod, ako sa má v určitých 

 situáciách postupovať. 

 Tvorba organizačnej štruktúry je duálny proces. Na jednej strane sa rieši 

 problematika deľby práce, t.j. diferenciácie, na druhej strane sa  rieši 

 problematika spájania jednotlivých organizačných prvkov do 

 fungujúceho celku, t.j. integrácie.      

 Plánovanie  Organizovanie   Prikazovanie   Koordinácia  Kontrola 

 Nie všetky pravidlá ktoré majú v podniku platnosť sa vytvárali oficiálnou 

 cestou - často vznikajú spontánne a osvedčujú sa . 



CHYBY PRI VYTVÁRANÍ ORAGNIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY FIRMY: 

Firma jednej osoby – 

Jej typickým príkladom je, keď samotný majiteľ, resp. riaditeľ – nemá organizačné  

schopnosti, nemá záujem vytvárať stredný manažment. Je tam pomerne vysoký 

potenciál pre ďalší rast, ale nevytvárajú sa podúrovne. Delegovanie úloh je bez  

právomoci. Proces rozhodovania je v jednej ruke. 

Firma organizovaného chaosu -  taktiež vidíme rýchly rozvoj firmy, kde sa rýchlo 

vytvára systém riadenia tak, ako aj rozsiahla 

organizačná štruktúra ale bez silných 

zadefinovaných základov. Právomoc  

a zodpovednosť nie sú v súlade. 

Spätná kontrola právomoci existuje len ojedinele, integrácia prvkov do ucelenej 

štruktúry je nefunkčná, tok informácií ako aj komunikácia medzi prvkami štruktúry 

je nedostatočná. Chýba nadväznosť delegovaných úloh (koordinácia). 

keď sa firma – za pomerne krátky čas, rýchlo rozvíja. 

Je prosperujúca, ale po dovŕšení určitej úrovni 

príde k stagnácii. 



 STRATEGICKÝ MANAŽMENT – VYTVÁRANIE FIREMNEJ STRATÉGIE:  

Skúmania prostredia    

Formulácie stratégie 

Implementácie stratégie 

Hodnotenia a kontroly 

 Stratégia – je jednotný , súhrnný a integrovaný plán, ktorý je navrhnutý tak, aby  

         zabezpečil  dosiahnutie základných cieľov firmy . Strategický   

         manažment musí udávať smer k riadeným činnostiam.   

 

 Je to  stanovenie cieľov   - krátkodobých a dlhodobých , spôsobu  ich dosiahnutia , s 

   prihliadnutím externého a interného prostredia firmy , pričom 

   veľakrát sú firmy  vystavené časovému stresu.  

 Vyžaduje aj vysokú mieru intuície  a konformizmu.  

 

 Strategický manažment založený  na zmene, je schopnosť sa prispôsobovať neustále 

 sa meniacemu prostrediu.  

 

 Strategické riadenie firmy je nepretržitý proces: 



NAJVÄČŠÍ PROBLÉM VO FIRMÁCH PRI STRATEGICKOM PLÁNOVANÍ JE PREMENA VÍZIE DO 

REALITY - IMPLEMENTÁCIA 

 
1. Je  potrebné aby stratégia bola neoddeliteľnou súčasťou každého procesu a prejavu  

danej firmy – „strategické zosúladenie“. Pri  formulovaní a presadzovaní  vašich vízií a 

stratégií  treba zosúladiť celý proces s motiváciou  zamestnancov , čo napomáha 

manažmentu „tlačiť“ organizáciu  určeným smerom. (kvalita, cena, servis, prístup, 

reklama...) 

 

2. Stratégiu firmy zamestnanci musia pochopiť, musia  sa s ňou stotožniť – a  v 

neposlednom rade ju musia aj prijať! Stratégia firmy  musí byť pre nich výhodná a 

prirodzená.  

 

3. Stratégia sa musí odrážať v organizačnej štruktúre  firmy  ako aj vo vytvorení 

jednotlivých pracovných miest – správni ľudia na správnych miestach . 

 

4. Strategické  zosúľaďovanie musí zasiahnuť celú organizáciu v jej plnej štruktúre. 

Dôležité  je aj vybudovanie  informačného systému  na základe  hlavných stratégií 

firmy -komunikácia, zdieľanie informácií...  

 

5. Je veľmi  dôležité aby spôsob prijímania, trénovania , a odmeňovania pracovníkov v 

kľúčových strategických oblastiach bol v súlade so stratégiou firmy. 



SYSTÉMOVÉ  RIADENIE FIRMY 

„Schopnosť presadiť sa kvalitnými výrobkami a službami na trhoch sa stáva 

problematikou ekonomického prežitia. Kvalita sa  stala základom konkurenčnej 

schopnosti organizácie .„ 

  

 

  Systémové riadenie firmy je jedným zo základných kľúčov k  dosiahnutiu jednak 

nepretržitého rozvoja firmy, ako aj k vytváraniu vysokej kvality výrobkov a služieb.  

  

 

Riadiaci systém musí sledovať vývojové procesy v riadenom systéme a stimulovať 

ich vzostupný vývoj.  Procesy musia byť správne nadefinované   a rozhodnutia musia 

vychádzať vždy zo záverov analýzy údajov jednotlivých  procesov .    

 

 

Systém manažérstva kvality - ISO ( medzinárodná organizácia pre normalizáciu) 



FIREMNÁ KULTÚRA  

 
 Napriek finančnej a hospodárskej krízy , ktorá so sebou prináša obmedzovanie 

produkcie v dôsledku straty odbytu , okresávanie rozpočtov , redukciu nákladov – 

aj v podobe znižovania pracovných miest , sa musí venovať veľká pozornosť k 

udržiavaniu zdravej  firemnej kultúry. 

 Úspešná firma funguje ako komplexný organizmus a jej základné hodnoty  sa 

odzrkadlia vo firemnej  kultúre .  

   

  

  Komunikácia v rámci firmy  (vertikálne horizontálne) 

 

  Firemné prostredie  

 

  Medziľudské vzťahy 

 

  Nefinančné benefity pre zamestnancov  

 

  Spôsoby a možnosti vzdelávania sa  

 

  Vzťah podniku k spoločnosti, firemná filozofia 



ÚČINNÁ , NA HODNOTÁCH STAVANÁ  FIREMNÁ KULTÚRA: 

 pre organizáciu je strategickým nástrojom riadenia 

 

 podporuje dosahovanie obchodných, či firemných cieľov 

 

 je citlivo vnímaná externým prostredím – zákazníkmi 

 

 je citlivo vnímaná interným prostredím - zamestnancami  

 (zvyšovanie platov nevedie automaticky k zvyšovaniu výkonu !)  

 

 je významnou pridanou hodnotou služieb a produktov ponúkaných 

 organizáciou na trhu.     

Formovanie  či zmena firemnej kultúry si vyžaduje zvláštnu pozornosť, pretože 

žiadny firemný   informačný systém nevie vyčísliť jeho finančný efekt , ale napriek 

tomu  ovplyvňuje všetky činnosti a procesy  vo firme  a tým aj výsledky firmy .     



Ďakujem za pozornosť . 
 

maria.csizmadiova@speed-line.sk   

              0905  753  477 
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