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ABSTRAKT 

Publikácia sa cielene zaoberá problematikou výskumu a navrhovania interného vzorového 

Programu inovatívnosti a kvality pre typickú vzorovú firmu s vyhradeným predmetom 

podnikania, danou veľkosťou a organizačnou štruktúrou, pôsobiacu v riadení, organizovaní 

a projektovaní energetických a environmentálnych investícií. 

Obsah je vyslovene stavaný pre podporu a rozvoj malého a stredného podnikania v oblasti 

inžinierskych produktov, konzultačnej činnosti, riadenia inžinierskych služieb a tvorby 

projektov a to so zreteľom na priemyselné odvetvia energetiky a ekológie. Predpokladá sa, že 

zistenia, návrhy a riešenia vytvorené v tomto elaboráte budú adresnou pomôckou a značným 

prínosom pri rozvoji tohto segmentu podnikov v náročnom a meniacom sa konkurenčnom 

prostredí a pomôckou pre presadzovanie a uplatňovanie zásad inovatívnosti skúmaného 

podnikateľského subjektu, a to pri dosiahnutí stavu, keď aplikácia poznatkov do praxe 

prispieva k rozvoju jeho podnikania, prosperite, úspešnosti a zisku, ako aj nastavení budúceho 

systému trvalej udržateľnosti u takejto firmy.  

Na základe predstavenia vzorových výsledkov z analytickej časti, ktorá overila súčasný stav, 

potreby i očakávania a úroveň riadenia portfólia projektových inovácií a kvality sú 

predvedené a vykonané ďalšie postupy, ktorých výsledkom sú samostatné vzorové návrhy 

zásad a parametrov pre program inovatívnosti, vypracovanie stratégie a projektového 

manažérskeho riadenia, vytvorenie pravidiel personálnej práce, motivácie, organizačnej 

kultúry, výberu segmentov trhu, návrh aktivít plánovania jednotlivých projektov a na záver aj 

prispôsobivej techniky predaja. Publikácia uvádza v texte aj prílohách  rôzne konkrétne vzory 

reálne používaných dokumentov  z oblasti riadenia stavebných projektov v územných 

a stavebných konaniach. 

 

 

 

KĽÚČOVÉ POJMY 

Audit riadenia, inovácia, implementácia, ekológia, kvalita, marketingový mix, organizačná 

kultúra, projektový manažment, udržateľná energetika,  stratégia, technika predaja, typológia 

klientov.  
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ÚVOD 

Čarovné a mnohokrát s obavami vyslovovaný terminus technicus globalizácie je dôvodom 

toho, že sa vo svetovej ekonomike rozvíjajú nové organizačné štruktúry a siete podnikania a 

informácií, ktorých súčasťou v stále rastúcej miere sú aj malé a stredné podniky. 

Dnes je každému čitateľovi jasné, že postavenie každého jednotlivého  národného štátu 

s relevantným podnikateľským prostredím bolo globalizáciou, internacionalizáciou 

a postupnou transformáciou do značnej miery vážne ovplyvnené, no zároveň je zrejmé aj to, 

že štát i v tejto dobe zatiaľ zostáva základnou inštitúciou vládnutia a rozhodujúcim subjektom 

ovplyvňujúcim dané domáce podnikateľské prostredie. 

Jedným z prejavov moderného manažmentu je zásadná zmena prístupu k riadeniu, organizácii 

a tvorbe moderných podnikateľských programov obchodných spoločností na trhu. 

Spoločenské, technické, podnikateľské a vzdelanostné prostredie je charakterizované 

vyspelými trhmi, silnou konkurenciou, vysokou mierou zodpovednosti za vlastné podnikanie, 

kvalitatívne a odborne zdatnou pracovnou silou  a zároveň potrebou používať odskúšané 

metódy a postupy marketingovej stratégie a riadenia firiem, ale aj stále kreatívne tvoriť 

a zavádzať nové – inovované produkty a procesy. Hovorí sa dnes vo všeobecnosti o diktáte 

spotrebiteľa a o uspokojovaní jeho potrieb a očakávaní. 

Podnikateľské prostredie je dnes definované ako stav, kedy každá firma musí byť spôsobilá 

žiť s rizikom úspešnosti v turbulentnom prostredí, mať systém včasného varovania 

a rozpoznávania problémov, krízové záchranné scenáre a určené pravidlá pre pružné 

zvládnutie chaosu a operatívnosť v riadení firmy. Súčasné trendy sa dajú pomenovať ako 

prechod od firmy produkcie k firme inovácie. Včerajšku boli príznačné dlhé obdobia 

prosperity a krátke periódy chaosu a krízy, zatiaľ čo dnes je to o dlhých obdobiach krízy 

a stagnácie, a len krátkych zábleskoch prosperity a rastu. Mnohým podnikateľom 

a manažérom v tvrdom konkurenčnom prostredí v snahe prežiť neostáva iba kopírovať, či 

napodobňovať nápady a produkty iných. Napodobňovanie je impulzom k vlastnej aktivite 

a prielomu v inovatívnom myslení, avšak v biznise nevyhrávajú napodobovatelia ale tí, čo 

vytvoria nové veci a otvoria nový trh a dosiahnu majstrovstvo. Pritom je veľkým otáznikom 

čo bude firma ponúkať, aký to bude produkt, tovar, projekt či služba. V zásade platí, že 

človek by nemal ponúkať to čo by si sám nekúpil.  

Pretlak kapacity tovarov, moderných technológií a procesov, je to  čo výrazne zvyšuje nároky 

pre malé a stredné firmy na trhu. Každý rád číta a pozoruje úspešných, všelijaké rozprávkové 
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úspešné a bohaté firmy, študuje ich kariéru a hľadá vzory. V podstate je to tak, že všetci chcú 

rady od úspešných, ale kto poradí tým úspešným? 

Pravdou je, že viac ako 85% dôvodov úpadku firiem vo vyspelých ekonomikách je závislých na schopnostiach 

manažmentu, pritom v tomto čísle sa okrem iných faktorov nachádza aj poznatok, že takmer 23% šéfov žije 

v zajatí úspechov z minulosti a prioritnej pozície na trhu, 13% má problémy s riadením a chápaním inovácií 

a 10% predčasne neprezieravo opúšťa daný trh a diversifikuje tam, kde v skutočnosti nemá šancu. Na 

súčasnom trhu majú najväčšie dôsledky na podnikanie a pokles ziskovosti najmä prebytok kapacít, 

konkurencia, vyjednávacia sila zákazníka a rýchla komodizácia produktov a služieb. 

Energetika, zdravotníctvo, mobilita, komunikácia  a informatizácia, životné prostredie 

a bezpečnosť sú strategickými oblasťami pre podnikanie v blízkej budúcnosti.   Význam 

nadobudnú hlavne inovácie cez protirečenia, pružné úpravy a korekcie cieľov aj stratégie vo 

firme, prispôsobovanie sa, rozvoj vlastnej organizačnej štruktúry a firemnej kultúry i adresná 

na zákazníka profesionálne orientovaná technika predaja. 

Primárnym úsilím každej firmy preto musí byť poskytnutie takých služieb a predaj takých 

produktov o ktoré majú záujem zákazníci. To však nie je možné bez zaistenia nepretržitej 

starostlivosti o zákazníka, trvalej schopnosti inovovať a vylepšovať svoju činnosť 

a poskytovať špičkovú kvalitu a dlhodobý servis. Potom možno s istotou a zodpovedne tvrdiť, 

že aj keď väčšina manažérov uznáva moderné prístupy k riadeniu firiem ako sú inovatívnosť 

a totálne riadenie kvality produkcie, vždy je manažerská klasa nespokojná so samotným 

spôsobom riadenia a mierou dosahovania úspechu a zisku. 

Na narastajúce globálne problémy začalo v posledných rokoch celosvetovo poukazovať stále 

viac odborníkov a osobností spoločenského diania, ktorí ešte v roku 1968 založili združenie - 

mimovládnu medzinárodnú organizáciu Rímsky klub ( Club of Rome ) s cieľom poukazovať 

na vážne nebezpečenstvá pre ľudstvo a celú planétu, vyplývajúce z exaktne a pritom 

extenzívne sa rozvíjajúcej ekonomiky a spotreby. Už aj podľa údajov špičkovej,  

medzinárodne uznávanej organizácie Wuppertal Institute for Climate, publikácie Environment 

and Energy ( vydanej v roku 2010 ) sa v súčasnosti ľudstvo správa tak ako by malo 

k dispozícii zdroje zo štyroch zemegúľ, avšak žije len na tejto jedinej a má iba obmedzený 

prístup k energetickým a prírodným zdrojom a preto jednoznačne je súčasný stav rozvoja 

neudržateľný. 

Pre potreby poznávania teoretických základov, pojmového aparátu a riešení v oblasti inovácií 

pre malé a stredne veľké firmy v našich podmienkach je nutné vždy akceptovať globálne 

problémy a priamo sa zameriavať na tie oblasti činností firiem, ktoré zasahujú v oblasti 

ochrany životného prostredia, environmentálnych aspektov a v spojení s tým a v oblasti 
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priemyselnej investičnej činnosti s obmedzeniami trvalo udržateľnej energetiky do piatich 

navzájom prepojených kľúčových prepojených okruhov problémov a to: 

      -   Životné prostredie a zdroje – klimatické zmeny, energetická bezpečnosť, ekosystémy 

 a vodné     hospodárstvo. 

- Globalizácia – prerozdeľovanie bohatstva a príjmov, zamestnanosť, reštrukturalizácia 

ekonomika, obchod a financie. 

- Medzinárodný vývoj – demografický vývoj, environmentálna záťaž, chudoba, 

produkcia potravín, zdravie a sociálna inklúzia. 

- Sociálne väzby – sociálne a kultúrne predpoklady a zmeny, hodnoty spoločnosti, 

kultúra a tradície, identita a správanie . 

- Mier a bezpečnosť – právo, demokracia, vládna moc, solidarita, spolupráca a mier, 

bezpečnosť a istota. 

Aj na základe uvedených kritérií ( voľne formulovaných v dokumente z roku 2007 

A New Path for World Development – Rímsky klub )v súčasnom svete vzniká reálna 

a často aj tragická potreba nových ekonomických mechanizmov, či novej ekonomiky. 

Bez inovácií, kreativity a sústredeného hľadania a budovania moderných 

a nízkoenergetických systémov a projektov s minimálnymi dopadmi na ekológiu 

nášho prostredia jednoducho neprežijeme. 

 

A TO  NECH  JE  MEMENTOM  PRE  NÁS  VŠETKÝCH  PRI  ROZLETE   

Vo všeobecnosti sa preto dnes v podnikovom manažmente a ekonomike hľadá model malej, 

úspešnej, kreatívnej, inovatívnej, projektovo riadenej a super kvalitnej, čiže excelentnej firmy 

s nízkymi prevádzkovými nákladmi, plochou organizačnou štruktúrou, vzdelanými, 

aktívnymi a úspešnými ľuďmi - to je veľkým snom a métou, ku ktorej sa v skutočnosti dá len 

približovať v určitom rozsahu a okruhu pôsobnosti. 

Publikácia predkladá čitateľovi súbor poznatkov, pravidiel, postupov a metód pre typizovanú 

vzorovú obchodnú firmu, ktorá potrebuje vytvoriť a modernizovať jestvujúcu koncepciu 

podnikateľských aktivít, diverzifikovať prístupy k zákazníkom a posilniť postavenie na 

danom trhu. Preto sa v práci prostredníctvom metód strategickej analýzy a ďalších 

analytických postupov formulujú závery a výstupy vhodné k implementácii pre adresný 

moderný  

Program inovatívnosti a kvality firmy 

K riešeniu takejto témy  bolo potrebné zadefinovať cieľ, účel a úlohy, poznať 

východiská a merateľné ukazovatele súčasného stupňa vývoja akciovej spoločnosti a jej 

zázemia v tejto problematike. 
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Cieľom tejto publikácie je prostredníctvom vybraných odborných analýz a ďalších 

podporných prostriedkov a metód poskytnúť primerané poznatky a teoreticko - 

metodologickú vedomostnú základňu, ale aj relevantné modelové výsledky, merateľné 

hodnoty a zásady fungovania pre vytvorenú typickú malú, či strednú firmu, so špecifickým 

podnikateľským zameraním v oblasti realizácie projektov, inžinierskej a konzultačnej činnosti 

i technického dozoru stavieb a investícií a to v segmente odvetví energetiky a ekológie. 

Ďalším súbežne napĺňaným cieľom je dosiahnutie stavu, kedy súbor zodpovedných a 

merateľných údajov skúmanej vzorovej firmy sa uplatní v praxi tak, že prispeje k jej rozvoju, 

novom prístupe v podnikaní, prosperite, zisku a nastavení budúceho systému trvalej 

udržateľnosti na  

Účelom publikácie je podrobne sa oboznámiť s okruhom vyselektovaných teoretických 

a praktických poznatkov v oblasti strategických a manažérskych analýz, riadenia firiem, 

inovácií a kreativity zvlášť upravených pre špecifický segment podnikania v pozorovanej 

vzorovej firme.  

Táto publikácia vznikla na základe úspešne pripraveného a realizovaného špeciálneho 

vzdelávacieho programu pre energetické a ekologické inovácie pri tvorbe projektov pre 

odbornú podnikateľskú a investičnú oblasť. Nadväzuje a čerpá z viacročných výsledkov práce 

a skúseností autora a jeho spolupracovníkov z Národného energetického klastra NEK na 

Slovensku ,jeho výskumu a projektov,  ale aj už v minulosti realizovaného vzdelávania 

v oblasti inovácií, rozvoja kvality a projektového manažmentu. Vyslovuje sa tu jasné  

presvedčenie, že bude plnohodnotnou odbornou učebnou pomôckou pre všetkých, ktorí to 

myslia s kreativitou, inováciami, ale najmä s ochranou životného prostredia a trvalo 

udržateľnej nízkoenergeticky náročnej spoločnosti u nás naozaj vážne. 

 

 

Je potrebné na tomto mieste poďakovať Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky za dlhodobé 

snaženie a podporu priemyselných klastrov u nás v tomto náročnom  konkurenčnom prostredí a zúročiť 

poskytnuté možnosti a podporu v konkrétnej podnikateľskej praxi. 

 

 

 

 



 

 
 

7 

1. TEORETICKO - METODOLOGICKÁ ČASŤ 

Obsahom kapitoly Teoreticko – metodologická časť je uviesť vstupné definície, pojmy 

a aplikované poznatky, definovať parametre a vstupy práce, ako aj ozrejmiť východiskové 

údaje z teórie i dostupných informačných zdrojov. Súčasťou je popis a charakteristika 

skúmanej vzorovo štruktúrovanej fiktívnej  obchodnej spoločnosti, vytýčenie cieľa, úloh 

a metodológie publikácie.  

Najvýznamnejším krokom v posilnení svojej firmy je u manažmentu vytvorenie nového 

myšlienkového obrazu jej budúcnosti, formulovanie jej štruktúry, stratégie a identifikácia 

konkrétnych princípov a opatrení prekonávajúcich tradičné múdrosti a poznatky, skôr však 

nevšedné, originálne, aplikujúce nové prístupy. 

Možno dnes odvážne v podmienkach firmy  poukázať na šesť krokov vytvorenia víťaznej 

pozície do budúcnosti. [5, str.29] 

 Nové ponímanie princípov – spočíva v prehodnotení princípov, ktorými sa riadi firma, 

jej väzby na okolie, vnútorné vzťahy i osobné faktory ľudí v nej. Hľadá sa nové 

uplatnenie, nový zmysel života a fungovania. 

 Nové ponímanie konkurencie – sústredenie sa na zásadné zmeny ku ktorým dochádza 

v charaktere výhod novými netradičnými spôsobmi v dobe globalizácie s hľadaním 

medzier v systéme pre uchytenie sa firmy v malom a strednom podnikaní. 

 Nové ponímanie riadenia a zložitosti – zaoberá sa tým akú štruktúru a aké riadenie dať 

firme a ako vytvoriť nový prevádzkový systém s kolektívnymi ambíciami systémovým 

myslením, proaktívnym konaním a jednotlivcami – šampiónmi v tvorbe produktov 

a schopných sebareflexie a samoštúdia.  

 Nové ponímanie vedenia  - pomáha vidieť nové postavenie manažmentu vo firme ako 

intelektuálnu kapacitu decentralizujúcu právomoci na ľudí  a koordinujúcu tímovú prácu 

v podmienkach firmy. 

 Nové ponímanie trhu – sleduje významné zmeny v charaktere zákazníkov 

a marketingové súvzťažnosti medzi zákazníkmi a firmou, zohľadňuje demografické 

faktory a špecifiká zákazníkov v segmente malého a stredného podnikania, pritom sleduje 

ako moderné vyspelé technológie zásadne menia metódy marketingu produktov firmy. 

 Nové ponímanie sveta – pojednáva o bezprecedentných zmenách v podnikaní 

a spoločnosti, o sieťovaní odvetví, trhov, konkurencie, o meniacom sa postavení štátu vi 

svete a o vplyve globálnych aplikácií výsledkov vedecko - technického výskumu na 

pohľad manažérov firiem na svet. 

 

GLOBÁLNOU OTÁZKOU BUDÚCNOSTI JE: AKO NÁJSŤ ZMYSEL V NEISTOTE 
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Podnikanie vo firmách sa podľa britského filozofa Charlesa Handyho na jednej strane stane 

dobou plnou problémov a bojom o prežitie, ako aj likvidácii zaužívaných stereotypov, no na 

druhej strane to bude doba veľkých príležitostí pre schopných tvorivých ľudí a firmy 

s inovatívnou energiou. 

Už slávny George Bernard Shaw tvrdil, že rozumný človek reaguje na svet, zatiaľ čo 

nerozumný sa snaží aby svet reagoval na neho. Z toho sa dá dedukovať asi to, že všetok 

pokrok (i katastrofy) sú výsledkom snahy tých nerozumných, ktorí sa snažia svet naozaj 

zmeniť tak, aby im vyhovoval. Znamená to, že vo firme sa nedá čakať až sa ponúkne 

príležitosť, istá kariéra, či super zákazka, ale manažment sa musí rozhodovať, čo chceme 

dosiahnuť a postupne to potom uskutočňovať. 

Pred skúmanou firmou je viacero výziev, dôležitá však je snaha utvárania podoby 

konkurencie prevzatia osudu firmy do vlastných rúk a vytvárať zajtrajšie výhody 

v konkurenčnom prostredí trhu. Platí tu myšlienka svetovo  uznávaného Michaela Portera, že 

„ ... je potrebné, aby firmy miesto obyčajnej eliminácie nevýhod hľadali cesty ako rásť 

a budovať si výhody, a pritom nestačí ako to čo robí, sa bude robiť lepšie – je treba aby sa to 

robilo inak.“ 

Pritom je veľkou chybou, ak manažment vo firme hľadá nejaký univerzálne platný strategický 

plán – zázračný prútik na úspešnosť. Takým sú v praxi úvahy o čo najväčšom tržnom podiele 

v segmente konkurenčných firiem, či o ziskovosti, skracovaní cyklu: výskum – vývoj – 

výroba a urýchlenom uvádzaní produktov na trh. To tiež neplatí ako univerzálna zásada. 

Dobrá stratégia sa zaoberá vždy štrukturálnym vývojom odboru podnikania, a najmä 

budovaním vlastného originálneho postavenia firmy v ňom. 

Problémom každej malej firmy je, že sa vo všeobecnosti veľmi nerada rozhoduje medzi 

rôznymi alternatívami – zdá sa im to nebezpečné a obmedzujúce – vždy chcú mať tú 

najlepšiu, najľahšiu a najjednoduchšiu variantu, čo však je problém v období zmien 

a výkyvov trhov. Zmena je základným faktorom rozvoja potrieb a očakávaní zákazníkov, 

základný, faktorom rozvoja technológií a rozvoja manažérskych techník. 

Je potrebné si uvedomiť, že kontinuita stratégie a rýchle zmeny nie sú vzájomne nerozlučné. 

Tu má práve význam inovatívne strategické správanie sa firmy. 

INOVATÍVNOSŤ JE SPOJIVOM MEDZI KONTINUITOU STRATÉGIE 

A RÝCHLYMI ZMENAMI VO FIRME 
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Nemožno zabudnúť na poznatok, že sa radikálne mení spôsob, ako musí firma pristupovať ku 

svojmu podnikaniu – a to je zákazník. Dnes sa zákazníci naučili očakávať, že sa firma bude 

chovať tak, ako chcú oni, namiesto toho, aby sa oni chovali tak, ako im to ponúka firma. Preto 

sa musí vychádzať z akejsi premisy, idei, či úvahy, že tým, čo firmy potrebuje sú naozaj 

vysokovýkonné a akčné marketingové, obchodné a obslužné procesy adresne zamerané na 

potreby a parametre toho ktorého zákazníka. 

 

Citát: „DOBRÝ OBCHOD KONČÍ NOVOU OBJEDNÁVKOU“. 

 

 

Platí, že: Najprv inovácia → POTOM RAST 

Európska iniciatíva -  INOVÁCIA V ÚNIÍ 

 

„Inovácia je schopnosť jednotlivcov, spoločnosti a celých národov neprestajne vytvárať 

budúcnosť, po ktorej túžia“. Týka sa vytvorenia nových alebo výrazne vylepšených: 

výrobkov, služieb, postupov, procesov, organizácie a marketingu. Dnes má EU 29%-ný 

podiel v celosvetovom rebríčku produkcie no hrozí , že tento padne do roku 2050 na polovicu. 

Aj terajší export ( 20% - ný ) postupne klesá. Okrem vážnych a rozsiahlych systémových 

problémov vnútri riadenia EU ide aj o prudký rozvoj krajín BRICS, Číny, Japonska a tzv. 

Piatich tigrov Ázie. Prehľad výsledkov iniciatívy Inovácii v EU za rok 2011 v porovnaní 

s hlavnými konkurentmi ukazuje graf na obrázku č. 1. 
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Obrázok č. 1   Inovácia v EU - porovnávanie 

 

„Zdroj:[internet ]“ 

Príde však naozaj pre Slovensko (a v celej EU) doba, kedy sa výrazne v snahe prežiť 

v celosvetovom globálnom konkurenčnom boji rozhýbu investície do výskumu a vývoja, 

na oživenie hospodárstva, no najmä sa rozhýbe podpora podnikateľského prostredia a to je 

voda na mlyn aj pre celý sektor firiem v nalom a strednom podnikaní. 

Na webových sídlach EU zistí čitateľ ako EU zabezpečuje Európe popredné miesto v oblasti inovácií a je možné 

problematiku sledovať aj na sociálnych sieťach: 

• www.ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm a www.ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm  

• www.facebook.com/innovationunion 

• www.youtube.com/innovationunion 

• twitter.com/  

Manažéri malých a stredných firiem si často kladú na pracovných stretnutiach otázku, že ako 

iniciatíva „Inovácia v Únii“ vlastne mení Európu. Je známe, že: 
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„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 
V ceste stoja mnohé prekážky ako sú: 

 slabé miesta v systémoch verejného vzdelávania a inovácií 

 nedostatočné finančné zdroje a prístup k ním 

 nákladné obhajovanie a získavanie patentov 

 zastarané predpisy a neproduktívna byrokracia 

 nekompletný a brzdiaci systém verejného obstarávania 

 nesúrodé snahy členských štátov EU – 27 

Inovácia má vo všeobecnosti päť hlavných zásad ( schéma č. ..... )  a to: 

ABSENTUJE 

vnútorný trh 

inovácii 

ABSENTUJE 

územná a sociálna 

súdržnosť 

ABSENTUJE 

synergia zdrojov 

vedy a výskumu 

ABSENTUJE 

relevantné prostredie 

a nápady 

Európsky trh 
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1.1. Definície a pojmový aparát 

Pre pochopenie nasledujúceho textu sa budú aplikovať tieto poznatky, pojmy a definície 

v rámci mapovania skúmanej firmy: 

Ekológia   -  z gréckeho  oikos – dom, logos – veda, je vedný odbor biológie, ktorý skúma 

vzťahy medzi organizmami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami 

navzájom. Osoba/ špecialista, ktorý sa zaoberá ekológiou, sa volá ekológ. V technickej praxi 

je ekológia širším pojmom zaoberajúcim sa najmä vzťahmi a pôsobením medzi človekom 

a životným prostredím. 

Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce. 

Prístup ekológie k štúdiu životného prostredia sa často považuje za interdisciplinárny. 

Ekológia poskytuje teoretické a praktické poznatky pre riešenie problémov životného 

prostredia. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie 

prírodnej rovnováhy; nutné pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny. 

Energetika  - je definovaná podľa encyklopédií a rôznych súbežne publikovaných teórií jako 

priemyselné odvetvie zaoberajúce sa využitím a výrobou a distribúciou rôznymi druhmi 

energií. V praxi ide o vývoj a výrobu energetických zdrojov, zabezpečovanie distribúcie 

rôznych energií a meranie a riešenie trvalej udržateľnosti energetickej spotřeby vo svete 

SPOLUPRÁCA  

  TRANSPARENTNOSŤ 

    VZÁJOMNÁ VÝMENA 

            VZÁJOMNÁ ZÁVISLOSŤ 

                          INTEGRITA 

z toho vyplýva, že ... 

 Inovácia musí byť začleňujúca a cenovo dostupná 

 Všetky krízy sú príznakom krízy vzniku nových technológií 

a procesov 

 Najväčším rizikom je neprijímať žiadne riziká 

 Naučme sa oceňovať vedu tak ako oceňujeme výnimočné umelecké 

dielo 

 Dôverujme schopnosti mladých byť nositeľom inovácií 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiv%C3%A1_bytos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
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Manažment − je praktickou činnosťou, množinou aktivít riadiacich pracovníkov na 

dosahovanie cieľov; súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia; skupina 

primárne zodpovedných ľudí za riadenie a úspešnosť firiem [21, str. 19]. Podľa názoru 

jedného zo zakladateľov teórie P. F. Druckera: „ Manažment je vedná disciplína, ktorá je 

praxeologická, má interdisciplinárny charakter a je internacionálna“. 

Marketing − je spoločenský a riadiaci proces, ktorým jednotlivci a skupiny získavajú to čo 

potrebujú a požadujú prostredníctvom tvorby, ponuky a výmeny hodnotových produktov 

s ostatnými [ 27, str.63]. Ide vlastne o manažovanie firmy na základe dopytu a ponuky a ich 

korekcie podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Marketing je komplexná koncepcia 

podnikateľskej politiky zjednocujúca všetky podnikateľské činnosti firmy. Dôsledne uplatňuje 

tzv. „užívateľskú orientáciu“ a cieľom je plne uspokojovať potreby a očakávania 

individuálnych zákazníkov. Systémovými zložkami sú marketingová stratégia a marketingové 

riadenie [8, str.4]. 

Marketingová koncepcia, stratégia a riadenie musí vychádzať z celkovej podnikateľskej 

filozofie a koncepcie firmy, dôvodu jej existencie a stanovených cieľov [15, str.11]. 

V doslovnom preklade marketing = trh, odbyt, obchod, ... teda aktivita na trhu smerujúca 

k zisku [7, str.117]. 

V literatúre sa pre termín obchodná stratégia často používa aj termín Podnikateľská 

stratégia firmy vychádzajúca z požiadaviek trhu s cieľom dosiahnuť zisk. Na základe 

uvedeného môžeme vysloviť pre vzorovú firmu túto úvahu:   

AK JE OBCHODNÁ STRATÉGIA A PREDAJ VYKONANÝ VEDOME 

A DÔSLEDNE, POTOM JE VŽDY SMEROVANÝ NA VÝKON ĽUDÍ, KTORÍ HO 

ROBIA 

 

Stratégia − vyjadruje základnú predstavu o tom, akou cestou budú firemné ciele dosiahnuté, 

predurčuje budúcu činnosť k splneniu týchto účelov [27, str.201]. 

Strategický plán − riadiaci dokument (Proces) rozvíjania a udržiavania životaschopnej zhody 

medzi cieľmi a zdrojmi firmy, jej meniacimi sa tržnými príležitosťami. Ide o pretváranie 

produktov tak, aby sa zabezpečil rast a zisk. [7, str.213]. Plán − je vo všeobecnosti dokument, 

či zámysel, v ktorom sú vopred stanovené postupy a úkony k dosiahnutiu a riadeniu cieľa. 

Koncepcia − myšlienková osnova, základná myšlienka a stanovisko. Spôsob ponímania 

a prístup k podnikateľskej aktivite. [27,str.92] čo je vlastne vopred stanovený plán činností, 

určenie pracovnej náplne a postupu, zoznam inštrukcií na riešenie a podobne. 
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Strategická analýza − jeden zo základných prvkov strategického riadenia [18, str.21] a slúži 

ako pomôcka formulácie stratégie a rozhodovania firmy. Je to vlastne súbor metód, postupov 

a pozorovaní, pomocou ktorých v marketingovom strategickom riadení vyhľadávame 

a zisťujeme súčasný stav organizácie, zisťujeme tržné príležitosti, popisujeme kondíciu firmy 

a pozíciu na trhu. [8, str.69] 

Implementácia −  naplnenie, resp. zavedenie vecí, či postupu jedného systému do druhého 

systému. [10, str.16] 

Produkt − výrobok, služba, projekt a pod.- výsledok produkcie, čiže cieľavedomej ľudskej 

činnosti vytvárajúcej úžitkové hodnoty uspokojujúce potreby, jednotka produkcie [9, str.111]. 

Prosperita − výnosnosť, dobré hospodárenie, úspešnosť a ekonomická efektivita. [10, str.31]. 

Ide o dosiahnutie takej úspešnej kondície spoločnosti, či firmy ktorá uspokojuje a dlhodobo 

napĺňa ciele a spokojnosť užívateľov. 

POZNÁMKA: K už spomínanej definícii ekológie je vhodné ešte pripomenúť aj to, že podľa inej uznávanej 

definície, používanej obzvlášť v humánnej ekológii, je ekológia trojstranný vzájomný vzťah medzi jedincami 

jedného druhu, organizovanou aktivitou tohto druhu a životným prostredím, v ktorom táto aktivita prebieha. 

Termín ekológia zaviedol v roku 1866 nemecký biológ  Ernst  Haeckel. Vo svojom diele Všeobecná morfológia 

organizmov ho definuje ako vedu „…o vzťahoch organizmov s okolitým svetom, to znamená v širšom význame 

veda o podmienkach života.“ 

V angličtine sa niekedy stretávame s písaním slova ekológia tak, ako ho uviedol Eugenius Warming v názve 

svojho diela The Oecology of Plants (Ekológia rastlín). 

Ekológia je obsiahla veda, ktorá sa člení na hlavné a vedľajšie pod odbory. Základné rozdelenie je: 

• všeobecná ekológia – zovšeobecňuje ekologické javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť organizmov 

• špeciálna ekológia – študuje životné podmienky organizmov v rôznych typoch prostredia 

• aplikovaná ekológia – zaoberá sa praktickým využitím poznatkov ekológie. 

Z aspektu riešení a vysvetľovania náležitostí energetiky a ekológie je podstatná humánna 

ekológia. 

Ekologická kríza vo zmysle ohrozenia Zeme je reálna skutočnosť. Jej hroziace následky môžu poškodiť celú Zem, 

dlhodobo a nenávratne. Z tohto hľadiska ide o tri ekologické hrozby: 

• vyčerpanie prírodných zdrojov 

• znečistenie životného prostredia 

• ohrozenie života 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hum%C3%A1nna_ekol%C3%B3gia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Druh_(taxon%C3%B3mia)
http://sk.wikipedia.org/wiki/1866
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3g
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugenius_Warming
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zem
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Tieto tri prvky sú navzájom prepojené. Nie sú hromadne riešené, lebo si to vyžaduje nepredstaviteľné objemy  

finančných prostriedkov v globálnom meradle. 

Plytké je vo všeobecnosti  to, čo nejde do hĺbky. Je to kĺzanie sa po povrchu bez snahy ísť hlbšie. 

Nórsky filozof a logik Arne Naess označil pojmom „plytká ekológia“ také snahy, ktoré vidia riešenie 

environmentálnych problémov vo filtroch na komínoch, v katalyzátoroch na autách alebo v stavbe 

čističiek odpadových vôd. Sú to riešenia, kedy sa zaujímame o technológiu šetrnej výroby, ale nie  

o skutočné korene environmentálnej krízy. Ľudské postoje, hodnoty a konanie sa stávajú druhoradé. 

Plytká ekológia sa snaží vyriešiť rozpor medzi narastajúcou spotrebou ľudstva a ničením prírody 

dokonalejšou technológiou. Naess hovorí, že „vo vplyvných  kruhoch priemyselných krajín panuje 

názor, že prekonanie ekologickej krízy je technický problém – zmien ekonomického systému 

a ľudského uvažovania vraj netreba. Tento prístup je jedným z  pilierov  plytkého ekologického 

hnutia“ /Naess, 199. 

 Hlboká ekológia sa snaží dostať ku skutočným príčinám environmentálnej krízy. Tieto príčiny vidí 

v ľudských postojoch a hodnotách. Riešenie potom nehľadá vo vylepšovaní technológií, ale 

v radikálnej zmene postoja človeka k sebe samému, k prírode a k životu ako takému. Zástancovia 

plytkej ekológie, medzi ktorými sa hojne vyskytujú politici, úradníci ministerstiev a priemyselných 

kruhov, presviedčajú, že pokrok /čítaj spotreba/ je vo svojom jadre dobrý, len ešte musíme vylepšiť 

technológiu a viac investovať do odstraňovania škôd. Technický pokrok je nevyhnutný a daný. „Dnes 

lesy možno umierajú“, ironicky hovorí Naess na margo plytkej ekológie „ale my dokážeme nájsť alebo 

vypestovať nové druhy stromov, ktoré budú počas kyslých dažďov prospievať, prípadne sa naučíme 

celkom zaobísť bez stromov.“   

Plytká ekológia sa snaží spraviť náš svet „zelenším“, ale zároveň nesiaha na naše pohodlie a  životný 

štýl, založený na enormnej spotrebe energie a prírodných zdrojov. Zástancovia plytkej ekológie 

zabúdajú na to, že naša planéta je obmedzená. Nedá sa nafúknuť, nedá sa do nej napumpovať ďalšia 

ropa ani uhlie. Nedá sa  sebalepšou technológiou zabrániť, aby pri spaľovaní fosílnych palív nevznikal 

CO2.. Riešenia, ktoré ponúka plytká ekológia, sa podobajú liečeniu zlomenej nohy prikladaním 

obkladov. Obklady môžu uľahčiť bolesť, ale noha nám nezrastie. Musíme sa podrobiť ráznejšej liečbe, 

ktorá nám prinesie trvalú úľavu. 

Hlboká ekológia, na rozdiel od plytkej, vidí korene problémov v ľudských postojoch a v ľudskom 

konaní. Ak bude chamtivosť a neustále zvyšovanie spotreby vydávané za novodobé cnosti, nepomôžu 

nám ani tie najzelenšie technológie. Zem je jednoducho konečná. Nekonečná chamtivosť a túžba 

vlastniť stále viac nejdú spolu so zachovaním života na našej Zemi. Korene súčasných 

environmentálnych problémov hľadá hlboká ekológia v nás samých – v ľudských hodnotách, 

postojoch a konaní. Zmena potom musí zákonite nastať predovšetkým na tejto úrovni. 

Autori Naess a Sessions v Death Valley v roku 1984 zhrnuli základné princípy hlbokej ekológie, ktoré sa vyvíjali viac ako 

pätnásť rokov. Medzi základné princípy hlbokej ekológie zaradili nasledovné: 

1. Ľudský i mimoľudský život sú hodnotami samy o sebe. Tieto hodnoty nezávisia od miery užitočnosti z hľadiska 

človeka. 

2. Rozmanitosť a bohatstvo foriem života prispieva k realizácii týchto hodnôt a samy o sebe tiež predstavujú hodnotu. 

3. Ľudia nemajú právo ničiť a obmedzovať túto rozmanitosť, okrem prípadov, keď musia zabezpečiť 

svoje životné potreby. 

4. Prospievanie ľudského života je nerozlučne späté so znížením počtu obyvateľov planéty. 

5. Súčasné zasahovanie človeka do prostredia je priveľké a situácia sa neustále výrazne zhoršuje. 
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6. Preto sa musí zmeniť globálna politika, ktorá ovplyvňuje základné ekonomické, technické a ideologické oblasti. 

7. Zmena myslenia spočíva hlavne v tom, aby sme prestali bytostne lipnúť na stále vyššej materiálnej úrovni 

a nahradili ju vyššou kvalitou života. 

8. Tí, ktorí súhlasia s predchádzajúcimi princípmi, sú povinní snažiť sa ich začleniť do vlastného života a usilovať 

o nevyhnutné zmeny. 

Naess a jeho stúpenci výrazne zastávajú rovnoprávnosť všetkých bytostí – ľudských aj mimo 

ľudských. Znamená to, že odmietajú každú nadradenosť; ľudí nad zvieratami, bielych nad čiernymi, aj 

mužov nad ženami. Významné je taktiež ponímanie života ľudského aj mimo ľudského, ako hodnoty 

samej o sebe. Strom nevidíme ako niečo, čo nám prinesie úžitok vo forme dreva, plodov alebo tieňa. 

Strom je strom a má hodnotu bez ohľadu na  úžitok pre človeka. Človek vo filozofii hlbokej ekológie 

nie je jednoducho pupkom sveta. 

         VÝCHOVA, KTORÁ IDE DO HĹBKY 

 Keď zahraniční a svetovo uznávaní experti navštívia Slovensko, v prednáškach aj rozhovoroch, veľmi 

zdôrazňujú význam výchovy. Environmentálnu výchovu považujú za jeden z kľúčových nástrojov 

k zmene človeka. Tak ako ale existuje ekológia hlboká a  plytká, možno uvažovať o environmentálnej 

výchove, ktorá ostáva na plytčine a tej,  ktorá ide do hĺbok. 

Sessions a Devall uvádzajú vo svojej knihe - Hlboká ekológia príklad plytkej výchovy, ktorý zažili na 

vlastnej koži ako študenti. Počas „Týždňa ochrany prírody“, ktorý sa konal na istej strednej škole, sa 

konali rôzne aktivity. „V pamäti mi ostali náučné filmy“, hovorí Devall „popisujúce vedecké metódy 

riadenia lesov, zamerané na trvalo udržateľné výnosy, velebiace prednosti obrovských priehrad 

s vodou padajúcou zo závratných výšok...“. Filmy, oslavujúce veľkosť a neomylnosť človeka, majú len 

pramálo spoločné s myšlienkami hlbokej ekológie. Predstavitelia hlbokej ekológie vidia pestovanie 

environmentálneho vedomia u detí  nasledovne: V prvom období života dieťaťa by mali deti väčšinu 

času tráviť v prirodzenej divokej krajine a rytmus ich bytia by malo určovať pozorovanie, dotýkanie sa 

a počúvanie. Deväť- až desať ročné deti sú už dosť vnímavé na to, aby boli zasvätené, 

prostredníctvom hier a priamych zážitkov, do tajov organickej celistvosti. V druhom 

období /adolescencia/ treba ponechať mladého človeka, aby pomocou rituálov vyjadril to, čo sa 

nazýva „karmou adoloscencie“. Tretie obdobie je štádiom narastania pocitu zodpovednosti, ochoty 

pomôcť príbuzným, priateľom a časom pochopenia životných potrieb mimoľudských druhov. Vo 

štvrtom období človek starne a odhaľuje zmysel vlastnej pominuteľnosti.        

Z pohľadu hlbokej ekológie, dnešný výchovno-vzdelávacieho systém, ktorý pripravuje mladých ľudí 

na úspešnú kariéru v konzumnej spoločnosti, pôsobí zhubne na prírodu a životné prostredie. Zmena 

školského systému ale nespočíva v počte hodín environmentálnej výchovy. Učiteľ, ktorý chce ísť do 

hĺbky, si skôr kladie spolu s Aldo Leopoldom otázku: „Je skutočne pravda, že treba zväčšiť len rozsah 

výchovy? Nechýba niečo aj jej obsahu?“. 

         BOHATSTVO V SKROMNOSTI 

Hlboká ekológia hľadá príčiny environmentálnych problémov na úrovni ľudských postojov a hodnôt. 

Na tejto úrovni hľadá aj riešenia. Odborníci a  ďalší vidia ako jedno z riešení dobrovoľnú skromnosť. 

Dobrovoľná skromnosť je slovami hlbokých ekológov „taký životný štýl, ktorý podporuje rozvíjanie 

osobnosti a seba uskutočnenie“. Dobrovoľná skromnosť nie je chudoba, ale vedomé, slobodné 

a radostné žitie neodvíjajúce sa od množstva vlastnených hmotných statkov. Ľudí nerobí šťastnými 

dostatok elektrickej energie, ale schopnosť prežívať plnohodnotný život. 
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Princípy hlbokej ekológie obsahujú myšlienku, že ľudia nemajú právo ničiť a obmedzovať prírodu s 

výnimkou zabezpečenia životných potrieb. Životné potreby je preto nutné odlíšiť od nárokov. Nároky 

sú podporované reklamou a spoločenským tlakom, pričom vedú k väčšej spotrebe s cieľom udržať 

ekonomický rast. Zjednodušene povedané, každodenná reklama nám presne ukazuje, čo životné 

potreby nie sú. K zamysleniu, či náš životný štýl je postavený na nárokoch alebo životných potrebách 

sa núkajú nasledovné otázky: 

Rozvíja to, čo človek kupuje alebo vlastní, tvorivú činorodosť, sebestačnosť a nezávislosť alebo 

naopak pasivitu a závislosť? 

Uspokojuje spôsob spotreby základné životné požiadavky, alebo sa kupuje veľa zbytočných vecí? 

Nakoľko je súčasná práca a štýl života ovplyvnený splácaním pôžičiek, hradením nákladov na údržbu 

a opravy a tým, čo od ľudí očakávajú druhí ľudia? 

Uvedomuje si a berie človek do úvahy vplyv svojej spotreby na Zem a život iných ľudí? 

Na tieto otázky si musí zodpovedať každý sám. A ako hovoria hlbokí ekológovia, ak sa čitateľ 

stotožňuje s takýmito názormi, má potom aj  povinnosť podľa nich aj konať. 

Inovácia − v doslovnom preklade z latinčiny znamená „obnovenie“ [27, str.31]. Dnes existuje 

viac ako 200 rôznych definícií inovácií, ktorých spoločným znakom je [1, str.88], [2, str.101] 

aplikácia novej idei, zmena / zlepšenie, nová idea, invencia. Európska komisia [ rok 2004 - 

Green Paper on Inovation] chápe inováciu ako synonymum úspešnej produkcie asimilácie 

a užitia novosti v ekonomickej a sociálnej sfére pre uspokojenie potrieb spoločnosti 

a jednotlivcov. Potom chápeme Inovatívnosť − obnovovanie, zavádzanie nových poznatkov 

a riešení do jestvujúceho systému a tým sa dosiahne vyššia hodnota, vylepšenie, resp. 

novovzniknutý stav. Všeobecné teórie dnes poznajú sedem rádov inovácií.[13, str.77] 

Zakladateľ teórie inovácií J. A. Shumpeter vyslovil citát, že: „Inovácia je praktické prenesenie 

ideí do nových produktov, procesov, systémov a spoločenských vzťahov“ [25, str. 36]. 

Nosnou ideou firmy do budúcna musí byť uvedomenie si, že: 

 

 

INOVÁCIA JE NÁSTROJOM TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI 

 

Inovácia pomáha posúvať hranice rastu firmy a to pri stále viac obmedzených zdrojoch,  

kapitálových rizikách, meniacich sa potrebách a očakávaniach zákazníkov 

a nepredvídateľnosti dlhodobého vývoja a trendov trhu. 

Inovácia je intuitívna, kreatívna a konečne dôsledná aktivita a zahrňuje technické, návrhárske, 

výrobné, riadiace a obchodné, organizačné a spoločenské činnosti, ktoré súvisia s uvedením 

nového (zdokonaleného, vylepšeného) produktu či procesu na trh. 
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„Inovácia je proces (nie akcia, udalosť či jav) a ako taký musí byť riadený. Faktory, ktoré 

tento proces určujú možno ovplyvňovať a tím ovplyvňovať aj výsledok.“ [23, str. 81] 

Problém spočíva v určení a vytvorení inovačnej stratégie firmy, pričom je potrebné zvoliť 

medzi dvoma základnými smermi firemnej inovačnej stratégie a to tzv. racionalistického 

a gradualistického prístupu. Pritom sa dá držať svetovo uznávaného Porterovho konceptu, 

ktorý prepojuje inovačnú stratégiu s celkovou stratégiou firmy: spája technológie, procesy, 

projektový manažment firmy s jej tržnou a konkurenčnou pozíciou. 

Strategické riadenie − súbor rozhodnutí a opatrení manažmentu, ktoré určujú dlhodobú 

výkonnosť firmy. Spočíva v analýze, formulovaní stratégie, hodnotení a kontrole [9, str.88]. 

Strategické riadenie je procesom tvorby a realizácie rozvojových zámerov dlho dobejšej 

povahy, ktoré majú zásadný význam vo vývoji riadenej formy a ich uskutočnením táto 

získava komparatívnu výhodu [18, str.14]. 

Správne zvolený strategický cieľ je základom vytvorenia strategického plánu a tvorby 

marketingovej obchodnej stratégie, ktorú realizuje manažment firmy [17, str.33].  

Koncept strategického riadenia musí najmä [18, str.21]: vymedzovať model strategického 

riadenia, vytvárať optimálne podmienky pre realizáciu a fungovanie manažmentu, poskytovať 

metodiku pre spracovanie úloh súvisiacich so strategickým riadením. Podľa D.A. Procházku 

sa strategické riadenie skladá zo štyroch prvkov a to: analýza prostredia, formulácia stratégie, 

implementácia stratégie, hodnotenie a kontrola. 

V dostupnej literatúre sa nachádza viacero strategických konceptov (podľa Mintzberga, 

Schollesa, Voříška, podľa BIPS, či Portera) pričom každý má špecifické možnosti uplatnenia.  

Metódy analýzy predaja − odchýlky predaja, tržného podielu, štatistický prieskum, 

identifikácia a diagnostikovanie, finančná analýza a pod. [20, str.177], [11, str.73] 

V odbornej literatúre je viacero súvzťažných poznatkov priamo k téme vytvárania procesu, 

riadenia kľúčových zákazníkov, ku ktorým sa musí prispôsobovať naše portfólio vnímania a 

rozlišovania, a teda aj celá podstata organizačnej kultúry firmy [2, str.13]. 

Pre potreby tejto publikácie možno chápať organizačnú kultúru ako súbor predpokladov, 

hodnôt, postojov a spoločenských noriem chovania, ktoré sú vlastné firme a prejavujú sa v jej 

cítení, myslení a konaní ako aj vo výtvoroch materiálnej a nemateriálnej povahy. 

Vhodná organizačná kultúra je podsystémom organizačného riadenia a podporným nástrojom 

stratégie firmy, ovplyvňuje ju a jej uplatňovanie, podporuje efektívnosť a úspešnosť tejto 

firmy na trhu [15, str.58]. 
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Prax ukazuje, že je priama väzba medzi firemnou kultúrou, ľuďmi a úspešnosťou firmy. Dá sa 

povedať, že kto má vysokú úroveň organizačnej kultúry vykazuje vyššiu výkonnosť ako 

konkurencia [3, str.39]. 

Štruktúra organizačnej kultúry  −  sa definuje podľa E. Matouškovej v týchto rovinách: 

 artefakty – teda najviditeľnejšie, registrovateľné a ľahko ovplyvniteľné, no bez širších 

znalostí ďalších rovín len obťažne interpretovateľné prvky 

 zastávané hodnoty – čiže pravidlá, normy chovania, ktoré sú čiastočne ovplyvniteľné 

a porovnateľné a je možné si ich uvedomiť 

 základné predpoklady – sú najhlbšou rovinou obsahujúcou nevedomé, ale celkom 

samozrejmé názory a myšlienky 

Sila / výkonnosť organizačnej kultúry – rozumie sa miera akou tím firmy – jeho pracovníci 

zdieľajú, vnímajú a uplatňujú obsah organizačnej kultúry a celú podnikateľskú aktivitu firmy 

[8, str.233]. Obsahom sú základné predpoklady, hodnoty, normy a z nich vyplývajúce 

správanie sa a artefakty.  

Organizačná kultúra - organická súčasť firemnej organizačnej štruktúry a systému jej 

vykonávania. Pravidlá organizačnej kultúry sú navrhované ako súhrnný prehľadný systém 

prvkov a činností v organizácii firmy, ktorých jednotným uplatňovaním pri zachovaní 

všetkých doteraz uvedených poznatkov dôjde k podpore priebežnej trvalej a úspešnej činnosti 

firmy a výraznému upevneniu obchodnej stratégie [30, str.6]. Redukujú sa konflikty, neistota 

pracovníkov, spokojnosť ľudí, zabezpečí kontinuita, koordinácia, režim a kontrola a vzniká 

zdroj motivácie a hodnotenia – je to konkurenčná výhoda. 

Pri koncipovaní organizačnej kultúry je dôležité dať personálu a pracovným tímom najavo, že 

zmeny sú a budú súčasťou ich každodennej práce – tak aby to brali ako fakt. Ľudia sa potom 

budú správať rovnako a manažment deklaruje, že každý poskytnutý produkt firmy musí 

poskytovať vyššiu úžitkovú hodnotu pri súčasnom znižovaní nákladov a obslužného času 

u zákazníkov. Členovia pracovných tímov vo firme nesmú ani na okamih uvažovať o tom, že 

im budú kladené nízke ciele. 

Personalistika − je oblasť riadenia organizácie, ktorá sa zaoberá riadením a vedením ľudí [A, 

str.16]. O ľuďoch, ktorých má firmy k dispozícií sa hovorí ako o ľudských zdrojoch a vždy sú 

potrebné kapacity schopných, motivovaných, perspektívnych a kreatívnych pracovníkov 

s výkonnosťou, ktorá priamo determinuje výkon celej firmy. To je vec odlišujúca ju od 

konkurencie a prinášajúca efekty. 
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Kvalita − akosť [7, str.63]. Kvalita je to čo robí danú vec danou vecou [11, str.22]. Akosť 

produkcie je technickou a ekonomickou kategóriou a základnou podmienkou úspešného 

fungovania firiem a celého hospodárstva [7, str.52]. Kvalita je súhrn kvantít vyjadrujúcich 

úžitkovú hodnotu produkcie (výrobkov, služieb, diel a pod.) a zahŕňa v sebe komplexný 

prístup k tvorbe, exploatácii a užívaní daného produktu [1, str.58]. Podľa normy ISO je 

kvalita súhrn všetkých znakov, produktov či služby, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť 

uspokojiť stanovené a predpokladané hodnoty. Kvalitu definuje klient naplnením jej potrieb 

a očakávaní [10, str.26]. 

Kvalitou vo všeobecnosti je to, čo robí danú vec tou vecou so všetkými jej vlastnosťami, 

kvantitami a odlišnosťami. Kvalita je o hodnotách a preto sa vo všeobecnej teórii uplatňuje 

metóda hodnotovej analýzy pre úspešné posudzovanie, hodnotenie a riešenie problémov. 

Podľa Veľkého slovníka marketingových komunikácií velikáni teórie riadenia kvality majú 

jednoduché a účelné citáty a to: Juran: „Kvalita je spôsob k užitiu“, Crosby: „Akosť je 

zhoda s požiadavkami“, Feigenbaum: „Kvalita je to, čo za ňu považuje zákazník“. 

Riadenie kvality − je súbor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak, aby 

boli dodržané požadované normy, postupy a štandardy kvality. 

Súčasný svetový trend zavádza od deväťdesiatych rokov 20. storočia termín TQM – Total 

Quality Management. Ide o komplexnú filozofiu manažmentu firmy, ktorá podporuje 

modely úplného, systémového, viacúrovňového uplatňovania excelencie firmy  [14, str. 46], 

pričom je potrebné poznať preferovaný model Európskej nadácie pre manažment kvality 

EFQM, ktorého základný rámec, prvky a väzby sú znázornené na obrázok č.1 [14, str. 47]. 

Tento obrázok vysvetľuje procesy (ich nástroje a prostriedky) a kľúčové výsledky výkonnosti 

v rámci schopnosti firmy inovovať a učiť sa. 

Všetci vážni podnikatelia vo svete dlhodobo hľadajú systémy pre úspešné riadenie 

a zabezpečenie kvality svojej produkcie. Jedným z výborných riešení je uplatňovanie 

metodiky JIT (Just in Time) z dielne svetoznámej firmy Toyota vyvinutej ako reakcia na 

existujúcu situáciu na trhoch v 70 - tých rokoch 20. storočia. Ide o základ pre implementáciu 

do výroby vo veľkých korporáciách a uplatnenie princípu „správny produkt na správnom 

mieste v správnom čase“. Tento princíp je preto možné po určitom prepracovaní, prispôsobení 

a aktualizácií uplatniť aj na špecifickú produkciu (ako je inžiniering, investičná a projektová, 

či konzultačná činnosť) v malom a strednom podnikaní. 
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Základným princípom filozofie JIT je eliminovať straty vo firme v priebehu celého 

obslužného a produkčného procesu od zadania realizácie projektu zákazníkom až po jeho 

úspešné plnenie a sprevádzkovanie v prospech zákazníka. 

K samotným otázkam personálneho rozvoja nesmie vedenie firmy stratiť zo zreteľa dôležitý 

poznatok, že personálne zdroje sú kľúčové, no zároveň najviac rizikové. Na jednej strane ich 

musí firma zachovávať, podporovať a čo najlepšie využívať, no v súčasnosti je nútená 

neustále znižovať personálne náklady k čomu ju nútia konkurenčné prostredie, diletantské 

zásahy v dôsledku rôznych sociálnych zákonov a obmedzení z predpisov, ale často i vlastná 

neschopnosť inovovať, korigovať svoju podnikateľskú stratégiu a udržovať dynamický 

program vo firme. 

Obrázok č. 2    Graf faktorov a procesov vo firme 

 

 

 

 

 

 

 
„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 
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Koncepcia personálneho rozvoja vychádza z týchto hlavných princípov: 

✓ Ľudia sú v zásade odborne zdatní, schopní a ochotní sa vzdelávať i dodržiavať 

pravidlá organizačnej kultúry, techniky predaja a disciplíny, a to sa vzťahuje na celú 

firmu. 

✓ Existuje realizovateľný postup na dosiahnutie dielčich cieľov ako u zamestnancov tak 

u firmy. 

✓ Osoby a ich pracovná náplň, konanie i motivácie sú zameniteľné a dajú sa rozvíjať 

s dôrazom na seba rozvoj. 

✓ Rozvoj personálu je zmysluplnou investíciou firmy. 

Okruhy personálneho rozvoja v malej či strednej veľkej firme je možné zredukovať na tieto: 

❖ Adaptácia pracovníka – výber, vstup, oboznámenie sa s pracovnou náplňou, 

organizačnou kultúrou a technikou predaja, integrácia do kolektívu, adaptácia 

k zvládnutiu pracovného tempa a prekonanie tzv. vstupného stresu spojeného 

s nástupom do práce. 

❖ Firemné školenie a vzdelávanie −  uchovávanie a prehlbovanie vedomostí o firemnej 

produktovej skladbe, zákazníckom portfóliu, organizačnej štruktúre a kompetenciách, 

technike predaja. Ide o dôležitú a pravidelnú aktivitu personálneho rozvoja 

a sledovanie výsledkov prispieva k profesnému postupu vo firme. 

❖ Priebeh a budovanie kariéry −  individuálne plánovanie vlastnej kariéry pracovníka 

v nadväznosti na produktoch a úspechoch firmy. Môže byť orientovaná na pozíciu či 

na správanie sa vo firme a priamo spojená s organizačnou, riadiacou, odbornou 

a projekčnou dráhou obmedzujúcou alebo podporujúcou rozlet v kariére človeka. 

Už popísaná adaptácia pracovníka má tieto fázy: 

➢ Anticipačná socializácia a rozhodnutie pre pracovné miesto 

➢ Nástup do firmy, konfrontácia medzi očakávaniami a realitou 

➢ Odborná a sociálna integrácia – zapracovanie sa a začlenenie do tímu 

➢ Plnohodnotné členstvo vo firme 

Medzi požiadavky úspešného kariérneho manažmentu sa riadia tieto: 
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o  Vo firme sa musí nájsť miesto pre osobnostný rast a povýšenie. 

o  Neprípustné je zo strany manažmentu vyvolávať u pracovníkov nesplniteľné 

očakávania. 

o  Kompenzačné efekty medzi vzostupom a obsahom vykonávanej práce je potrebné 

zohľadniť. 

o  Rozlišovanie medzi posudzovaním výkonov z minulosti a podporou ľudí do 

budúcnosti je bezpodmienečne nutné. 

Ak je vo firme hodnotenie personálu vykonávané systematicky môže výrazne ovplyvňovať 

ako náklady, tak aj samotné tržby. Preto treba hodnotiť odborne, fundovane a s poznaním 

presných cieľov a kritérií, ktoré má dosahovať firma, a zároveň ktoré má dosahovať 

pracovník. Ako subjekt uskutočňujúci hodnotenie môže byť určený : 

• nadriadený (šéf) manažér ako hodnotiteľ 

• kolegovia ako hodnotitelia 

• podriadení ako hodnotitelia 

• seba hodnotenie (autoremedúra),  

pričom sa môžu používať viaceré metódy a to buď jednotlivo alebo kombinovane, a to najmä: 

 postupy so zadanými znakmi −  priraďovacia metóda 

 metóda hodnotiacej stupnice s postupmi správania sa  

Je však potrebné si uvedomiť, že dôvodom vykonávania hodnotenia personálu je práca 

a výkony ľudí zodpovedajú cieľom a stratégii firmy, a to: 

 rozhodovanie o nasadzovaní ľudí v tímoch a tímov do projektov a procesov vo firme 

 rozvoj personálu a diferenciácia miezd, poradenstvo a podpora pracovníkov 

 podpora personálneho riadenia, kontrola a hodnotenie efektivity personálnej práce vo 

firme 

 personálne plánovanie. 
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Obrázok č.3   Vplyvy a väzby pôsobiace na hodnotenie pracovníkov 

   

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

Účelom odmeňovania pracovníka je spravodlivo oceniť jeho skutočný pracovný výkon 
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a ich výkon adekvátnym spôsobom a zabezpečiť efektívne riadenie nákladov a financovanie 
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 Základný platový štandard 

 Podiely na výsledkoch firmy, či manažovanej zákazky (odmeny, prémie, provízie 

a pod.) 

 Privilégia vo firme, kariérny a osobnostný rast, spoločenské ocenenie 

 Benefity (auto, dovolenka, vzdelávanie a pod.) 

 Osobné ohodnotenie v závislosti na výsledkoch, schopnostiach, kvalifikácii ako 

príplatok k základnému platu. 

Je veľmi obtiažné so zreteľom na špecificky predmet podnikania konzultačných, 

organizačných a inžiniersko – projektových firiem nájsť primeraný systém odmeňovania. 

Kritériom preto nech je vo firme poznanie hodnoty tej ktorej práce a jej systémové 

ohodnotenie. 

Hodnota práce je relatívna miera zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti jedného typu práce 

v porovnaní s ostatnými prácami vykonávanými vo firme, a zároveň v porovnateľných 
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Účelom vzdelávania personálu je systematicky utvárať, prehlbovať a rozširovať schopnosti 

(znalosť, zručnosti a správanie) k vykonávaniu stanovenej práce a dosahovaniu adekvátneho 

výkonu [A, str.146]. 

Systematickým vzdelávaním a výcvikom ľudí firma vlastne zaisťuje dlhodobú prosperitu 

a trvalú konkurenčnú výhodu. Obrázok č. 4 vysvetľuje systematické vzdelávanie 

vychádzajúce zo stratégie a organizačných predpokladov vzdelávaní podľa Jozefa Koubeka, 

odborníka v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ktorý hovorí o priebehu neustále sa 

opakujúceho cyklu s nasledujúcimi prvkami a väzbami. 

 

Obrázok č. 4   Systém vzdelávania a jeho organizačné predpoklady 

 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 
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vážne dlhodobé dopady na životné prostredie. Najvážnejšou výzvou súčasnosti je nájsť také 

ekologicky čisté, energeticky nenáročné riešenia, ktoré na jednej strane zabezpečia: 

a) trvalú udržateľnosť energií 

b) ekonomickú efektívnosť a stabilitu dodávok 

c) uspokojovanie rastu nárokov na energie 

d) prenositeľnosť a uschovateľnosť dodávok 

a  na  druhej strane zároveň zaistia: 

a) čisté životné prostredie 

b) znižovanie už jestvujúcich záťaží z minulého obdobia 

c) dostupnosť pre rôzne rozvinuté regióny 

d) kompatibilitu s inými previazanými ľudskými činnosťami. 

Jestvuje mnoho viac menej preferovaných energetických tém ako napríklad energetická 

politika EU a SR, Obnoviteľné zdroje a ich vývoj do roku 2020, Environmentálne 

a energetické súvislosti a dopady modernej produktovej spoločnosti, Energetické audity, 

Integrované navrhovanie pri zvyšovaní kvality energií, Projektovanie a výstavba 

perspektívnych energetických zdrojov s vysokou účinnosťou. 

Najdôležitejšou vecou je však podpora inovácií a konkurencieschopnosti v priemysle 

a energetike pri súčasnom znižovaní environmentálnych  záťaží našej modrej planéty. 

Problémom doby je, že často energetický biznis  presahuje svojimi záujmami všetky logické argumenty pre 

optimalizáciu prostredia a negatívne vplýva na všetky rozumné vývojové trendy a projekty. Preto je veľmi 

dôležité vyslovene nastaviť budúcich investorov a realizátorov stavebných a priemyselných investícií 

k vnútornému presvedčeniu, že myslieť ekologicky znamená myslieť do budúcna a pre vlastné prežitie. 

Na margo pojmov ako environmentalistika, ekológia a životné prostredie je potrebné uviesť, 

že ide o navzájom sa prelínajúce synergické a neodlučiteľné terminus technikus a v súčasnom 

modernom svete je to jeden z rozhodujúcich kľúčových problémov fungovania, rozvoja 

a prežitia ľudstva. Nie je účelom tejto publikácie rozoberať priamo obsah týchto pojmov 

a celej rozsiahlej tematiky, veď na to existujú desiatky a stovky fundovaných informačných 

prameňov. 

Dnes nie je možné inovovať, tvoriť, projektovať, bodovať a investovať bez prítomnosti 

a doslova stotožnenia sa, zžitia a precítenia environmentálneho vnímania a prístupu  k okoliu. 
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Špeciálny vzdelávací program pre energetické a ekologické inovácie, ktorého súčasťou je aj táto účelová 

publikácia, len zvýrazňuje hlavný motív celospoločenského diania v oblasti životného prostredia a tým je 

dosiahnutie stavu, kedy prostredníctvom systematického, trvalého a fundovaného  vzdelávania, výchovy 

a tréningu zručností a schopností pri uplatňovaní rôznych účelových aplikácií sa významne prispeje 

k rastu osobného uvedomenia ľudí, ktorí naprieč priemyselno-výskumným, podnikateľsko-spoločenským 

spektra akýmkoľvek pozitívnym spôsobom zasahujú do životného prostredia a môžu výrazne  inovovať 

a ovplyvňovať prístupy pri tvorbe projektov a investícií v energetike, ekológii a priemysle, ale aj doprave 

,službách a obchode. 

Energetika, environmentalistika či ekológia sú teda pojmy ktorých vzájomná koexistencia je 

životne dôležitá a ktoré vyžadujú  neskonale veľké schopnosti pre také  manažovanie 

problémov, riešení a projektov, bez ktorých by už na súčasnom stave vývoj nebolo možné 

zvládnuť energetickú bezpečnosť, ale najmä ochranu životného prostredia. Preto sú inovácie 

spôsobom prístupu bez ktorého nie je mysliteľný budúci vývoj a nové  investície a diela 

Práve pre lepšie pochopenie témy je na mieste predstaviť aj vo svete vo všeobecnosti 

uznávaný model EFQM  ktorý je zvlášť aktuálny pre dynamicky rozvíjajúce sa odvetvia ako 

energetika a ekológia a veľmi jasne ukazuje miesto a význam inovácií v procesoch firiem 

(obrázok č. 5 ). 

Obrázok č. 5   Model EFQM a inovácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [14, str.47]“ 
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a systémovosť, inovatívnosť a kreativita, spoločenská zodpovednosť, vedenie k výsledkom 

a práca s dodávateľmi. 

Ak chce firma na trhu uspieť musí ponúkať vysokú kvalitu za primeranú cenu nižšiu ako 

konkurencia. Vysoká „kvalita“ sa v reálnom živote stala akousi vstupenkou na trh, no sama 

predajnosť produktov, či služieb nezaručí, pretože ju skôr či neskôr začnú poskytovať aj 

konkurenti. Preto bude jazýčkom na váhach pomeru kvalita – cena, najmä rozsah a spôsob 

sprievodných služieb, ktoré firma pri poskytovaní svojich produktov má ako pridanú hodnotu 

pre zákazníka. Ide o prístup riadenia nákladov cenou a je to protiklad (voči už 

popísanej)nákladovej tvorby cien. Tu sa nedá spoliehať len na vlastnú firemnú značku, dobré 

meno a reklamu, ale hlavne na to, aby firma svoju cenu zdôvodnila argumentmi, ktoré stále 

náročnejší a kritickejší zákazníci prijímajú. Komplexnosť ponuky, dlhodobý servis, osobný 

prístup, obchodné bonusy, prekonávanie prípadných konfliktných situácií, atraktívna technika 

predaja a pútavá organizačná kultúra len pomáhajú a podporujú zákazníka v tom, že si kupuje 

a užíva tie pravé super produkty, služby, inžiniering, či projekty firmy. K tomu ide 

spoločenské uznanie, účasť v dobročinných aktivitách a zrýchľovanie doby uplatňovania 

marketingových opatrení na trhu. 

MARKETING V SPOJENÍ S RÝCHLOSŤOU A BOJOM ZA DOBRÚ VEC SA 

STÁVA TURBOMARKETINGOM. 

 

Trhoví analytici a ekonomickí experti pritom očakávajú boom zábavy. Zákazníci nielen že 

kupujú produkty firmy, oni sa chcú baviť, chcú si užívať uzatváranie a sledovanie fungovania 

uzatvoreného kontraktu a chcú z toho mať zážitky (samozrejme, že pozitívne!).Nesmie sa 

však stratiť zo zreteľa fakt, že segment produkcie sledovanej firmy vyžaduje skôr 

individualizmus, a teda ide i zákazníkov s vyššími príjmami, možnosťami a vedomosťami, ale 

aj o vyššie nároky. 

V rámci systému riadenia firmy sa okrem marketingového obchodného  riadenia musí 

zároveň pre implementáciu inovatívnych prístupov navrhovať náplň manažmentu kvality 

a zároveň plánovania kvality. Obrázok č. 6 ukazuje hlavné segmenty manažmentu kvality [14, 

str. 15]. 
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Obrázok č. 6   Všeobecný model Manažmentu kvality 
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Pre potreby tejto práce možno chápať organizačnú kultúru ako súbor predpokladov, hodnôt, 

postojov a spoločenských noriem chovania, ktoré sú vlastné firme a prejavujú sa v jej cítení, 

myslení a konaní ako aj vo výtvoroch materiálnej a nemateriálnej povahy. 

Platí pritom, že každá firma má firemnú kultúru, túto nemožno nariadiť ale možno určiť 

pravidlá a postupy aby vývoj tejto kultúry bol v súlade s cieľmi firmy [11, kap.1, str.3]. 

  

Ideálnym stavom by bolo dosiahnuť aby organizačná kultúra bola „mentálnym 

naprogramovaním“. Organizačná kultúra je determinantom efektívnosti  firmy a kvality 

pracovného života jej pracovníkov, vytvára emocionálnu a pracovnú spokojnosť, motivuje 

k dobrým pracovným výsledkom a je konkurenčnou výhodou [11, kap.1, str.5]. 

Firemná organizačná kultúra je vlastne kultúrou obsahujúcou hlavné prvky a to sú základné 

predpoklady, hodnoty, normy správania sa, artefakty materiálnej povahy  a artefakty 

nemateriálnej povahy. 

 

1.3. Manažérska a organizačná kultúra 

Pojem kultúra vo všeobecnosti označuje: špecifický spôsob organizácie, realizácie a rozvoja 

činností, objektivizovaný vo výsledkoch fyzickej a duševnej práce. [Veľký sociologický 

slovník, str.547 z roku 1996] Manažérska kultúra je akýmsi mentálnym naprogramovaním 

osobností človeka a je determinovaná genetickými faktormi, výchovou a prostredím v ktorom 

tento žije. 

Organizačná −  firemná kultúra ako druh spoločenskej kultúry je vymedzovaná buď 

spôsobom: 

a) Interpretatívneho prístupu, teda „niečím, čím firma je“ −  súhrn ideí, vízií, názorov, 

hodnôt, postojov a noriem. 

b) Objektivistického prístupu, teda „niečo, čo firma má“ −  štruktúra, systém, personál, 

portfólio zákazníkov. 

Pri navrhovaní štruktúry organizačnej / firemnej kultúry sa vo firemnej praxi uplatňuje 

jednoduchý tzv. Scheinov model (vyvinutý Edgarom Scheinom v roku 1992), ktorý rozlišuje 

tri roviny organizovanej kultúry, a to: 

ARTEFAKTY −  sú na povrchu, viditeľné, ľahko ovplyvniteľné a bez znalostí obsahu 

ďalších rovín, len obtiažne interpretovateľné. 
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ZASTAVANÉ HODNOTY, PRAVIDLÁ A NORMY SPRÁVANIA − sú čiastočne 

uvedomelé, pre vonkajšieho pozorovateľa čiastočne zreteľné, ovplyvniteľné. 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY −  sú najhlbšou rovinou a zahrňujú nevedome a pre danú 

skupinu príslušníkov tímu úplne samozrejmé názorové a myšlienkové procesy. 

Základné predpoklady sú pre tvorbu organizačného systému a kultúry firmy najdôležitejšie 

a týkajú sa troch problémových oblastí: 

1. Problémy vzťahujúce sa k prežitiu a adaptácii na vonkajšie prostredie 

2. Problémy vzťahujúce sa k integrácií vnútorných procesov za účelom adaptácie a prežitia tímu 

v členení na: −  firemnú terminológiu a domáci „jazyk“ 

 −  hranice tímu a kritérií členstva v ňom 

 −  týkajúce sa statusu a distribúcie moci, miery spolupráce       

a vzájomných vzťahov 

 −  odmeňovania a disciplíny, ideológie podnikania firmy. 

3. Problémy týkajúce sa hlbších otázok, podstaty pravdy, času, človeka a vzťahov, ako aj reálneho 

prostredia. 

Firemná organizačná kultúra predstavuje nahromadenú skúsenosť firmy, ktorá sa prejavuje 

v myslení, cítení a chovaní členov tímov, determinuje ich správanie. 

Obsah Organizačnej kultúry predstavuje vo firme základné predpoklady, hodnoty, normy, 

pravidlá zdieľané v tímoch a prezentované navonok prostredníctvom artefaktov predtým už 

popísaných. Silou sa potom rozumie, nakoľko sú obsahové hodnota dané a z nich vyplývajúce 

vzorce chovania vo firme medzi ľuďmi zdieľané. Obsah a sila spolu ovplyvňujú pozitívnosť 

či negatívnosť organizačnej kultúry. 

Networking je vo svete už zaužívaný termín a dôležitá súčasť podnikania a dá sa účelne 

využívať k spolupráci a budovaniu rôznych aliancií, združení, klastrov a sietí vo firmách, pri 

ktorom sa uplatňujú osobné odporúčania a vzájomné referencie od zmluvných partnerov 

s cieľom zvyšovať úroveň dôvery a rozvíjať obchodný potenciál firmy. V podstate 

predstavuje nadväzovanie, udržovanie a rozvíjanie kontaktov – sieťovanie, a zároveň 

zdieľania spoločných informácií, čo prospieva k zefektívneniu  podnikania rastu 

spoločenského postavenia, ale aj kariérneho postupu manažmentu. 

Co-working je priestor umožňujúci spoluprácu, stretávanie, inovácie a funguje ako 

katalyzátor rozvoja podnikania. Je to vlastne kancelária a firma v exteriéri s plným servisom 
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pre výmenu informácií, dojednávanie obchodných kontraktov a vzájomnú komunikáciu 

v príjemnom prostredí kaviarne, či coworkingového centra služieb. Je vhodný pre nezávislých 

a samostatných manažérov, ale aj pre členov tímu vo firme, ak na služobných cestách pri 

plnení projektov u zákazníka sú potrebné rokovania, či práca „v teréne“. Tiež sú vhodné 

takéto priestory pre reprezentatívne jednorazové akcie firiem, na ktoré nemá priestory 

(konferencia, školenie, veľká porada, banket a pod.). Prínosom je, že poskytujú zmenu 

prostredia, motiváciu a komplexný servis (napr. počítačovú sieť, internet, tlačiareň, 

stravovanie a občerstvenie), nevýhodou však môže byť, že sú priestory zároveň užívané 

viacerými a tak je tím (jeho členovia) viditeľný na verejnosti. 

Moderným prístupom k budovaniu malej vysoko inovatívnej a produktívnej firmy je aj 

uplatnenie korporátneho podnikania a intrapodnikania, v čom sa prejavuje svetový trend 

rozvoja podnikových stratégií a organizácií. 

 Korporátne podnikanie predstavuje komplexnú problematiku a dá sa vysvetliť ako 

priaktívne podnikateľské konanie a správanie sa firmy, čiže je to prejav jej 

podnikateľského prístupu na tejto úrovni, pritom sú jeho súčasťami ako 

intrapodnikanie, tak aj klasické podnikanie, exopodnikanie a eko podnikanie. 

 Intrapodnikanie zasa predstavuje spôsoby akými sami členovia tímu objavujú 

podnikateľské príležitosti, prichádzajú s kreativitou, nápadmi a inováciou, čim 

pomáhajú vytvárať kvalitatívne vyššie hodnoty. Spolupracuje so základnými 

metódami a prostriedkami klasického podnikania, ekologického a environmentálneho 

fungovania, tiež s exopodnikaním (ktoré sa aplikuje vnútri firmy vo využívaní 

externých zdrojov). 

Pre malú  a stredne veľkú firmu s obdobným programom podnikania ( konzulting, inžiniering, 

projekting ) je veľmi dôležité aby nielen účelovo a formálne vplyvom projektového 

manažmentu dochádzalo k intrapodnikaniu, ale aby sa toto spontánne stalo nosným prístupom 

k práci ľudí v tímoch. Intrapodnikanie je totiž zvlášť vhodné k uplatneniu u takýchto firiem 

a prudko sa rozvíja najmä v informačných, komunikačných, vzdelávacích, projekčných 

a inžinierskych segmentoch trhu. 

Hlavné rysy korporátneho a intrapodnikania možno zosumarizovať nasledovne [Barton Monika, kap.3, str.4]: 

✓ zahrňujú rozpoznanie príležitostí 

✓ vyžadujú jedinečný koncept v podobe produktu, služby či procesu 
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✓ sú riadené jedincom – šampiónom, ktorý vedie tím 

✓ vyžadujú podnikateľa schopného balansovať víziu s manažérskymi schopnosťami, 

zaujatie a proaktivitu i primeranú dávku trpezlivosti 

✓ zahrňuje koncepty, ktoré sú vo formálnej fáze náchylné k zmenám a priebežne sa 

musia adaptovať 

✓ zahrňujú portfólio príležitostí s ktorými sa dá projekt úspešne zhodnotiť 

✓ zameriavajú sa na vytváranie hodnoty a na zodpovednosť voči zákazníkom 

✓ potrebujú lídra, ktorý je vytrvalý a formuluje inovatívne riešenia 

✓ zahrňujú riziká a vyžadujú stratégie riadenia rizík 

✓ vyžadujú manažment s kreativitou 

✓ obsahujú výraznú neistotu a vyžadujú stratégie vyhodnocovania 

 

Pri uplatňovaní intrapodnikania v stratégií, riadení, organizačnej kultúre a samotnom 

vyhotovovaní projektov sa rozdeľujú hlavné role pre aktérov s jednoznačným rozsahom 

činností podľa tabuľky č. 1. 

Tabuľka č. 1   Rozdelenie rolí v intrapodnikateľskom projekte. 

Aktér Popis 

INICIÁTOR 
Rozbieha nové projekty, rozoznáva externé hrozby a príležitosti, iniciuje vnútorné 
potreby a vyvoláva inovačné prostredie 

FACILITÁTOR 
Sponzor, člen manažmentu, ktorý presadzuje inováciu a realizovanie projektu, má 
hlavnú konzultačnú či mediátorskú funkciu, ochraňuje a podporuje tím pri získavaní 
zákazníkov a financií 

MANAŽÉR 
Má vodcovskú pozíciu a je šampiónom projektu, koordinuje a riadi tím, pomáha 
prekonávať prekážky a vedie implementáciu. 

MINORITÁR 
Je to tímový podporovateľ s druhotnou minoritnou funkciou a poskytuje odborné 
poradenstvo, analýzy, marketing, a to v prospech iniciácie projektu. 

REAKTOR 
Vyznačuje sa výbornou znalosťou trhu a produktu firmy a vystupuje ako oponent a kritik 
projektu s cieľom vyhľadať jeho slabé miesta, riziká a možnosti opráv a zlepšení. 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

Ako už bolo uvedené, intrapodnikanie je výbornou vecou v organizácii firmy a je podstatné, 

či ho manažment presadí do štýlu a foriem organizačnej kultúry. Vzájomné ovplyvňovanie 

firemnej kultúry a intrapodnikania sa stáva nerozlučným uzavretým cyklom a procesom 

manažovania a vzájomne sa podporuje v dôsledku čoho sa vylepšuje aj charakteristika 
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intrapodnikateľskej kultúry a celkové prostredie i technika predaja vo firme. Ide 

o charakteristické znaky: 

 tímovosť a dobrá pracovná atmosféra, nápaditosť, iniciatíva, nadšenie a inovatívnosť 

 vylúčenie byrokracie, efektívny proces učenia sa 

 formálny a neformálny networking, poznanie vízie, stratégie a programov firmy 

 vhodný systém motivácie a odmeňovania, projektový manažment 

 personál je kreatívny a presvedčený o svojom význame a príspevku pre úspešnosť firmy 

Vhodná organizačná kultúra je podsystémom organizačného riadenia a podporným nástrojom 

stratégie firmy, ovplyvňuje ju a jej uplatňovanie, podporuje efektívnosť a úspešnosť tejto 

firmy na trhu [15, str.58]. 

Prax ukazuje, že je priama väzba medzi firemnou kultúrou, ľuďmi a úspešnosťou firmy. Dá sa 

povedať, že kto má vysokú úroveň organizačnej kultúry vykazuje vyššiu výkonnosť ako 

konkurencia [3, str.39]. 

Cieľom každej vytváranej techniky predaja je dať do rúk pracovníkom firmy poznatky 

a postupy, ktoré majú uplatňovať v dôležitej činnosti poskytovania a predaja inžinierskych 

činností firmy pre zákazníkov. Ide vlastne o plnenie pravidiel organizácie predaja. 

Kľúčovým zámerom a podstatou techniky predaja musí byť jasná orientácia na zákazníka, 

vypracovanie budúcej metodiky riadenia kľúčových zákazníkov a schopnosť pre zákazníka 

ponúknuť moderný rozvojový plán [2, str. 13,77,180].Vo všeobecnosti je možné tvrdiť, že: 

 

ORGANIZÁCIA A TECHNIKA PREDAJA ZLEPŠUJE VÝKONNOSŤ, KVALITU, 

INOVATÍVNOSŤ, PROSPERITU A TEDA ZISK  FIRMY 

 

 

 

1.4.  Špecifikácia skúmanej vzorovej firmy 

Firma ktorá je predmetom posudzovania a modelovania jej fungovania a organizácie je 

vytvorená ako podnikateľský subjekt, poväčšine právnická osoba s predmetom podnikania 

v oblasti inžinieringu, konzultačnej a poradenskej činnosti, investičnej výstavby a projekčnej 
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činnosti, a je potrebné si predstaviť takýto fiktívny zoznam predmetu podnikania (ktorý by 

mal byť aj obsahom výpisu z obchodného registra či živnostenského registra): 

 obchodná činnosť, leasing, prenájom a správa nehnuteľností, reklamná a propagačná 

činnosť 

 poradenská a inžinierska činnosť, manažment a marketing, prieskum trhu a verejnej 

mienky, dátové a počítačové služby 

 stavebná činnosť, dodávky diel a projektov, vedenie stavieb, činnosť stavbyvedúceho 

a činnosť stavebného technického dozoru, prípravné práce v stavebníctve 

 inžinierska činnosť, výkon koordinácie a konzultácií investičných diel, technické 

poradenstvo, vydávanie odborných dokumentov a publikácií. 

Ide o konsolidovanú, dlhoročne fungujúcu finančne stabilizovanú firmu, ktorá má desiatku 

odborne a profesijne zdatných pracovníkov a ucelený tím spolupracovníkov pre hlavné oblasti 

predmetu podnikania. Z interných dokumentov „Program firmy“ je zrejmý hlavný systém 

členenia činností [16]. 

 

 

Obrázok č. 7   Nosný program a jeho členenie 

 

„Zdroj:[16,vlastná tvorba]“ 

Firma má podľa našej plánovanej fikcie v súčasnosti  pomerne významné postavenie na 

slovenskom trhu, vlastní ucelené know - how v inžinieringu a tvorbe projektov, má 

dostatočne fundované technické, organizačné a personálne zázemie a stabilný tím odborníkov 

zo stavebníctva, manažmentu, ekonomiky, administratívy, energetiky a ekológie i legislatívy, 

nadväzne na toto dlhodobo garantuje spokojnosť zákazníkov, zavádza do riadenia novú 

organizačnú kultúru a aplikuje novú techniku predaja. 

Nosný program 

A         Koordinácia stavieb, inžiniering    

               a stavebno - technický dozor 

B       Investičná činnosť v energetických, 

       ekologických a polyfunkčných dielach 

C   Tvorba manažérskych a obchodných 

         projektov zo štrukturálnych fondov         

                             EU   a   SR 
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Činnosti A - ide o oslovenie zákazníka, zoznámenie sa, mapovanie potrieb a očakávaní, 

oboznámenie sa s jeho investičným zámerom, prezentáciu hlavných výhod 

spolupráce, možností a schopností firmy uzatvorenie zmluvných vzťahov 

(mandátna zmluvy a prípadne zmluva o dielo, zmluva o spoločnom 

postupe a pod.), Ďalej ide o podporu pri výbere zhotoviteľa diela 

a dohliadaní na stavebné výkresy a návrhy diela. 

Činnosti B - jedná sa tu o priebežné vykonávanie riadiacich, konzultačných, 

koordinačných a kontrolných zásahov počas samotnej výstavby 

stavebného diela, resp. realizácie projektu. 

Činnosti C - spočívajú v kolaudačnom  / odovzdávacom konaní diela (zo strany 

zhotoviteľa stavby zákazníkovi) vrátane všetkých inžinierskych činností 

v stavebníctve, obstarávaní úradných vyjadrení a pod. Ďalej ide o ďalšiu 

pribežnú poradenskú a konzultačnú činnosť v tzv. období 

sprevádzkovania funkcií a užívania diela, a to minimálne po dobu trvania 

garancií na výstavbe. 

V uplynulom období pre svojich zákazníkov tiež vytvorila niekoľko úspešných projektov pre 

čerpanie štrukturálnych fondov EU v operačných programoch výskumu a vývoja, dopravy 

a infraštruktúry, so zameraním a špecializáciou na projekty energetiky a ochrany životného 

prostredia. 

S tým súvisí aj vypracovanie kľúčových komponentov programu pre firmu v oblasti riadenia 

kľúčových zákazníkov, orientácie na zákazníka a schopnosti riadiť proces tvorby rozvojového 

plánu pre zákazníka [1, str.13, 77, 180]. 

Pri tvorbe a špecifikácii popisu a charakteristiky vzorovej firmy sa vychádza z určitých 

vstupných poznatkov a úvah: 

 Charakter poskytovania individuálnych a originálnych služieb a súvisiaci predaj 

myšlienok, informačných a organizačných modulov spočíva v nepretržite sa meniacom 

komunikovaní pracovníkov firmy so zákazníkom, jeho architektom, jeho dodávateľmi 

a obchodnými partnermi pri príprave, koordinácii, stavebno-technickom dozorovaní 

a rôznych úradných stavebných a hodnotiacich analýzach a konaniach počas celej doby 

prípravy, realizácie, kolaudácie a sprevádzkovania projektu, či diela zákazníka [16]. 

 Realizácia nosného programu firmy vyžaduje perfektné odborné a legislatívne znalosti 

investícií, úverov, režimov financovania, zákonov, predpisov, rôznych technických 

noriem, stavebných, energetických, ekologických a priemyselných technológií. 

 Dôležitým faktom je to, že firma vo viacerých inžinierskych činnostiach musí od počiatku 

získať, udržať a chrániť záujmy a dôveru svojho zákazníka (výkon formou mandátnych  

príkazných zmlúv), pričom kompetenčne firma rozhoduje v mene zákazníka o jeho 
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investícií, odsúhlasuje fakturácie a výkony dodávok a prác, ktorého vykonávajú 

v prospech zákazníka tretie osoby (dodávatelia, architekti a pod.). 

Ide o veľmi náročné a zodpovedné činnosti a originálne kompetencie (udelené od zákazníka) 

kde je potrebné okrem odbornosti dobre ovládať aj komunikáciu, public relations, riešenie 

krízových situácií a prekonávanie konfliktov, či rizík, mať pružnú a modifikovateľnú 

organizačnú štruktúru a obchodnú stratégiu a s tým súvisiace riadenie a štábnu kultúru. 

Dôležitým artefaktom je špecifický, osobitý a individuálny prístup ku každému jednotlivému 

problému, či zadaniu v projekte zákazníka, čo vyžaduje širokú škálu [6, str.31] vedomostí a 

postupov z oblasti psychológie predaja a klasifikácie typov zákazníkov. 

Cieľom firmy je získať a udržať významné postavenie v elite slovenských poradenských 

firiem (dosiahnuť zaradenie do tzv. silnej päťky) a to v lehote piatich rokov. Účelom je preto 

vytvoriť nový moderný program inovatívnosti a kreativity, ako aj permanentného 

uplatňovania kvality a stability úrovne služieb. 

Preto sa firma a celý jej riadiaci a výkonný establischment musí stotožniť a uplatniť principiálnu myšlienku 

FIRMA BUDE TAK ÚSPEŠNÁ AKÍ BUDÚ ÚSPEŠNÍ A SPOKOJNÍ JEJ ZÁKAZNÍCI 

Pritom vo všeobecnosti platí zásada, že firma musí mať dostatočne silný inovatívny potenciál, 

schopnosť sebareflexie a citu pre výraznú kvalitu a tvorivý prístup ku každému 

individuálnemu, špecifickému projektu, či investičnému zámeru zákazníka. Pre realizovanie 

strategickej analýzy si musíme uvedomiť vážny problém reálneho podnikania na relevantnom 

trhu v súčasnosti, preto je potrebné si uvedomiť fakt, že: 

 

HĽADÁ SA TAKÝ MODEL FIREMNÉHO MANAŽMENTU A PROGRAMU, 

KTORÝ VYVOLÁ INOVÁCIE, NOVÉ MARKETINGOVÉ PRÍLEŽITOSTI, ZISK 

A ÚSPECH 

Dôležitým kritériom je pritom tzv. trvalá udržateľnosť, schopnosť prežiť a byť kreatívny. 

Pritom možno vychádzať z nasledovnej premisy:  

 Obchodné riadenie je súčasťou obchodnej stratégie a celkového marketingového riadenia 

firmy [16], [29, str.3]. 

 Obchodná technika - technika predaja je konkrétnym manuálom, tj. súhrnom pravidiel, 

hmotných a nehmotných vstupov, postupov a úloh pre prácu so zákazníkmi a podstatným 

výstupom systému obchodného predaja (poskytovania špecifických činností) firmy.  
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Obrázok č.: Organizačný systém a hlavné organizačné činnosti firmy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj: [17]“ 

 Manažment je vrcholovou riadiacou zložkou, rozhoduje o marketingu, stratégii, 

koncepcii, objeme a kapacitách činností, štruktúre zákaziek, podnikateľských plánoch 

a určuje zostavu jednotlivých pracovných tímov na úrovni výkonného manažmentu, ako aj 

rieši kolízne, konfrontačné a reklamačné situácie [15, str.23]. 

 Marketing tvoria vedúci tímov, externí spolupracovníci a poradcovia spoluzodpovední za 

komplexnosť činností vo všetkých fázach u zákazníka. 

 Organizačný štáb tvoria administratívni pracovníci a asistenti zaisťujúci štandardnú 

profesionálnu úroveň pri príprave, obsluhe, distribúcii odborných podkladov, agendy  

a konaní k jednotlivým obchodným prípadom. 

 Väzba        znamená riadiace a organizačné zásahy manažmentu na administratívu 

a pracovné tímy. Väzba            zohľadňuje výkonné činnosti zo strednej úrovne riadenia 

na pôde zákazníkov a väzba          je tzv. spätná väzba prenášajúca do vrcholovej riadiacej 

úrovne výsledky, problémy a hodnotenia z prostredia zákazníkov a trhu. 

Charakteristika fungovania skúmanej firmy neumožňuje vytvorenie samostatného 

obchodného oddelenia, a preto tu platí: 
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KAŽDÝ ČLEN FIRMY JE OBCHODNÍK, POSKYTOVATEĽ PRODUKTU 

A ZÁROVEŇ MANAŽÉR ZODPOVEDNÝ ZA VÝSLEDKY 

 

Invenčná a inovačná schopnosť vo firme znamená [3, str. 36] pružnú reakciu na dopyt trhu, 

rýchlu realizáciu zmien a úpravu cieľov i podmienok, kvôli ktorým sa uskutočnila, efektívny 

výskum. Pritom rozhodovanie je procesom hodnotenia a voľby inovácie vhodnej pre splnenie 

strategického cieľa a riadenie spočíva v tvorbe inovácií, ktorými sa dá meniť súčasný stav. 

Podľa renomovaného autora mnohých kníh o organizácií firiem Jima Collinsa [ 38, str. 27] je 

moderná koncepcia organizačnej štruktúry, stále sa meniace veličiny v procese prerodu firmy, 

čo je vlastne proces nárastu, za ktorý mi ale nasleduje prielom spočívajúci v disciplinovaných 

ľuďoch, disciplinovanom myslení a jednaní, ktorých uplatnenie a zároveň prekonanie 

zotrvačnosti sú zárukou podstaty celého procesu premeny dobrého v skvelé. 

 

Obrázok č. 9   Algoritmus rozhodovania 

 

Kde:    Invencia – námet, pokrok vo vedomí 

            Inovácia – realizovaná invencia – rozhodnutie vedúce k cieľu  

„Zdroj:[ 3, str.9]“ 

Jedným zo všeobecne uplatňovaných modelov inovatívneho a produkčného riadenia vo firme 

je aj systém prvkov a vzťahov podľa obrázka č. 10 presne popisujúci jednotlivé szstémové 

prvky a spletitosť väzieb medzi nimi pri inovačnom manažovaní podniku. 
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Obrázok č. 10    Model systému inovačného manažovania 

 

„Zdroj:[vlastná aplikácia podľa vzoru IPA]“ 

 

Marketing firmy sa musí konkrétne zamerať na potreby zákazníka a preto pri riadení vývoja 

a komercionalizácii (schopnosť uviesť produkty na trh ako tovar a dobre predať -  získať 

financie a tvoriť zisk) majú štandardné nástroje často obmedzenia ako napríklad [23, str. 235]: 

 identifikácia a hodnotenie vlastností vlastného nového produktu 

 identifikácia a hodnotenie nových trhov a vlastných podnikateľských zámerov 

a programov 

 podpora predaja a použitie úplne nových produktov. 

Zistené závery zo strategickej analýzy a syntézy jej jednotlivých výsledkov je potrebné 

jednoznačne uplatniť tak, aby sa stali základom a nosnou ideou v zmene prístupu firmy 

k marketingovému manažmentu a strategickému plánovaniu a riadeniu. Zapracovanie 

výsledkov analýzy do pravidiel princípov a postupov znamená vytvorenie nového prístupu 

a novú inováciu podnikateľského programu. 
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K tomu aby sa ozrejmil rozdiel medzi bežne chápaným manažmentom a projektovým 

manažmentom sa musí vychádzať zo všeobecnej terminológie. Pre účely tejto publikácie sa 

bude potrebné držať takéhoto účelového výkladu: 

[1] Projektový manažment je súhrn aktivít spočívajúci v plánovaní, organizovaní, riadení a kontrole 

zdrojov firmy s relatívne krátkodobým cieľom stanoveným pre realizáciu špecifických cieľov 

a zámerov. 

[2] Projektový manažment je aplikácia znalostí, schopností, nástrojov a techník na aktivity projektu tak, 

aby boli splnené jeho požiadavky. 

[3] Projektový manažment je profesný tím riadiaci a obsluhujúci všetky relevantné činnosti pri 

uskutočňovaní konkrétneho projektu pre konkrétneho zákazníka v rámci produkcie firmy. 

Keď sa tieto definície navonok odlišujú v skutočnosti majú rovnakú podstatu a sú zvlášť 

aktuálne pre  použitie v podmienkach skúmaného a preferovaného typu firmy podnikajúcej 

predovšetkým v individuálnej, produktovej skladbe v oblasti riadenia projektov, inžinieringu 

a konzultačnej činnosti. Obrázok č.11 znázorňuje ako je vynaložené úsilie a aplikácie znalostí 

a skúseností firmy predstavované organizovane pôsobením piatich základných elementov 

projektového manažmentu (spracované podľa [C, str.57]). 
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Obrázok č. 11   Základné elementy projektového manažmentu 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

Hlavnou a zásadnou črtou projektového manažmentu v praxi je, že sa líši od bežnej formy 

strategického, a tiež operatívneho riadenia v tzv. líniovo riadenej firme (ktorá priebežne 

vyrába, či predáva skupinu totožných produktov alebo služieb), predovšetkým svojou 

dočasnosťou, jednorázovosťou, pridelením materiálnych, ľudských, technických, či 

finančných zdrojov jednorázovo a jeho existencia je účelovo viazaná na konkrétny výstup 

(výsledok) zákazníka. 

Hlavným elementom akéhokoľvek projektového diania a manažmentu je samotný projekt. Ide 

o jedinečný sled aktivít a úloh, ktorý  má: 

 daný špecifický cieľ, ktorý sa má po jeho realizácii naplniť 
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 definovaný harmonogram a termíny plnenia 

 stanovený rámec pre čerpanie financií a režim prefinancovania samotného predmetu projektu (výstavba 

diela, realizácia, či inštalácia technológie, investičné postupy a pod.). 

Z toho možno dedukovať, že projekt je vlastne dočasné úsilie vynaložené na vytvorenie 

a uskutočnenie unikátneho inžiniersko-technického produktu, či služby s definovaným 

výsledkom, a ti výlučne pre zákazníka. Potom produktom  (výsledkom / výstupom) projektu 

je cieľ, výsledok, či iný hmotný determinant, ktorý má byť realizáciou projektu vytvorený. 

Vhodné je odporučiť tiež výraznú zmenu prístupu a modernizáciu firemnej organizačnej 

kultúry a image, ako aj prísny a selektívny dôraz na osobný predaj. Bude vynikajúce, ak si 

manažment firmy uvedomí a dá do súvisu aj vzťah medzi identitou firmy (Ako to vyzerá?) 

a firemnou kultúrou (Čo a ako sa robí?), komunikáciou (Čo sa hovorí?) ako faktormi 

tvoriacimi v kľúčovom rozsahu firemný image. 

Organizácia predaja vždy vyžaduje systém a pravidlá. Pri hodnotení a štúdiu firmy bolo 

zistené nasledovné: 

 firma nemá obchodné oddelenie ani ucelenú predajnú techniku stavia na osobnostiach: manažmente 

a vedúcich tímov, najíma si aj externých pracovníkov 

 firma pôsobí iba na domácom trhu a vždy v externých podmienkach priamo na projektoch zákazníka, 

nemá zjavne ani územné ani trhové usporiadanie, skôr ide o činnosti samostatne podľa jednotlivých 

projektov (produktov) 

 firma oslovuje iba tzv. „veľkých“ zákazníkov, nemá však spracovanú kategorizáciu ani typológiu 

zákazníkov (ich charakteristiky, potreby a očakávania), v súčasnosti absentuje systém usmerňovania, 

motivácie a hodnotenia práce pracovníkov v ponukách a predaji poradenských služieb, nemá spätnú 

väzbu od zákazníka o výsledkoch projektu po uplynutí určitého času. 

  

SILA INOVÁCIE SPOČÍVA V SILE TVORIVOSTI A V SILE ZJEDNODUŠOVANIA 

VECÍ 

 

Zjednodušovanie pozostáva z postupnosti a to: 

                         Najprv    rozpoznanie podstaty, 

                Potom       eliminácia nepodstatného. 

Ak chce firma inovovať, musí okrem tvorivosti byť zrozumiteľná, odlíšiť sa od iných 

a zjednodušovať veci, čím sa dajú dosiahnuť bez ďalších investícií priame úspory a na 
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dôvažok manažment sa dostáva bližšie k zákazníkom a firma je čitateľná a jednoznačne 

vymedzená v pozitívnom zmysle slova. Úspory sú možné : 

 Produkty – redukcia sortimentu služieb  a poradenstva, odbúranie zbytočných 

funkcií a ponúk, redukcia postupov a položiek v projektoch a pod. 

 Procesy, práca, organizácia – vytváranie modernej plošnej hierarchie, 

zabránenie plytvania, obmedzenie neproduktívnej, obslužnej, administratívnej 

práce. 

 Manažment – odbúranie zložitej komunikácie, vytvorenie atmosféry tímovej 

práce, brainstormingu a podpory, presné zadávanie cieľov a úloh, objektívne 

hodnotenie práce tímu. Snaha o stručný firemný jazyk a jednoznačnú 

komunikáciu. 

Je vhodné, ak firma rieši zložitosť produkcie a znižovanie nákladov tak, že: 

➢ dobre definuje a zmapuje zákazníka 

➢ zjednoduší obsluhu a servis potrieb zákazníka 

➢ prepracuje do detailov komunikáciu so zákazníkmi 

➢ vyvolá nadšenie zákazníkov k servisu  

➢ zavedie variabilitu v komunikácii najmä v záverečných fázach dodávky, či plnenia  

➢ uplatnenie modulárneho prístupu a jednotnej platformy i manuálu postupov u firmy 

pri plnení úloh pre zákazníka 

➢ vylúčenie, resp. znižovanie možností vzniku konfliktov, redukovanie objemu práce, 

poznanie vlastných limitov a časových rizík v plnení 

➢ šetrenie pracovnou energiou ľudí a ich smerovanie na nosné problémy, vylúčenie či 

odloženie riešení tzv. zástupných pseudo problémov vzniknutých v dôsledku 

neschopností jednotlivcov 

➢ eliminácia plytvania pracovného času a kapacít personálu, integrácia pracovných 

tímov, pracovníkov zákazníka a dodávateľov (plniacich úlohy pre zákazníka pod 

multifunkčnou koordináciou manažmentu firmy 

➢ synchronizácia, súslednosť a nadväznosť úkonov v plnení projektu – vytváranie 

súdržných a partnerských serióznych vzťahov v projekte. 

 

Ako zdôrazňuje svetovo uznávaný odborník v oblasti teórie konkurenčnej stratégie Michael 

E. Potrter  (The Compatitive Advantage of Nations – Konkurenčné  výhody národov) 

schopnosť si držať si výhody vyplývajúce z lacnej pracovnej sily, vnútro firemného šetrenia 

a striktnej reorganizácie – to sú staré paradigmy. Dnes výhody firma dosiahne i na 
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modernizáciou, jedinečnosťou a inováciami. Tak sa dosahujú tržby a zisky v špecifických 

produktoch u maximálne spokojných klientov. K tomu je však nutné mať dôslednú stratégiu, 

víziu i profesnú orientáciu, v ktorých sa hľadajú podnety pre kreatívnosť a inovatívnosť. 

Podľa M. Portera inovovať znamená ponúkať veci a riešenia inými novými spôsobmi 

a vytvárať nové kombinácie, a to na obecnej úrovni. V rozpore so zaužívanou praxou 

inováciou nemožno rozumieť drobné dielčie vylepšenia – tie sú prirodzeným sprievodným 

javom dynamickej firemnej organizácie. Dnes musí každý kto chce prežiť, mať stratégiu a tá 

je zvlášť dôležitá pre malé firmy, ktoré nemajú rozsiahle zdroje, portfólio prístupov 

a nástrojov na globálne trhy a ani silnú dynamiku a pracovné zázemie pre dlhodobé odvážanie 

konkurencie a koncepčné marketingové masírovanie verejnej mienky, propagácie a reklamy 

u zákazníkov. 

Dôležité je aby malá firma bola v postavení, ktoré sa len ťažko napodobňuje – alebo ho 

konkurencia nechce napodobniť – ak to nebude totiž problém, tak to určite skoro konkurencia 

dokáže. Platí preto zásada: 

JEDINEČNOSŤ POSTAVENIA FIRMY A JEJ PRODUKTU JE ZÁRUKOU 

ZÍSKANIA POSTAVENIA NA TRHU, KTORÉ JE PRE KONKURENCIU 

NEZAUJÍMAVÍ A NÁROČNÉ 

 

Bolo by teda „superstavom“, ak by firma zaujala akúsi pomyselnú niku, v ktorej bude 

poskytovať špecifické kvalitné produkty a služby. Stačí si predsa všímať vyspelé ekonomiky 

ako sú Taliansko a Nemecko, kde malé a stredné firmy nepreskakujú od jednej veci k druhej, 

budujú si poctivo, zodpovedne, a najmä dlhodobo postavenie „špičky“ v jednom nosnom 

segmente, a tu už im ani veľmi nemôže nik poškodiť, pretože majú nahromadenú obrovskú 

databázu výsledkov, vedomostí, skúseností a svoju zákaznícku vrstvu, a pritom už všetko čo 

v tomto segmente služieb a produktov robia už dokázali optimalizovať. 

VÝCHODISKOM INOVÁCIE JE JASNÉ VLASTNÉ PORTFÓLIO PRODUKCIE, 

DLHODOBÁ OPTIMALIZÁCIA, VEDOMOSTI, SKÚSENOSTI A ODHODLANIE 

VYLEPŠOVAŤ A BYŤ NAJLEPŠÍ 

 

Manažment firmy musí mať pri tvorbe strategického riadenia a plánovania na zreteli aj väzbu 

medzi pojmami: 

TECHNOLÓGIA verzus      INOVÁCIA 
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Kedysi platilo, že ak mala firma prístup k financiám mala konkurenčnú výhodu, ak mala 

technologické zázemie bolo to rovnaké. Dnes však vďaka celosvetovej informatizácii má 

každý prístup ku všetkému, ide len o to, čo, kedy a ako sa dá aplikovať. Mnoho ľudí dnes 

intelektuálne tvorí hodnoty, pracuje doma a stretáva sa so zákazníkmi v kaviarni. Nie sú 

potrebné budovy, stroje, kancelárie a pod. Stačí dobrý nápad a projekt je na svete. Je zrejmé, 

že veci ktoré takto sú dostupné však už neposkytnú výhody jedným na úkor druhých 

a prebieha vlastne kontinuálny proces, v ktorom sa prostredníctvom všade dostupnej 

technológie likvidujú tradičné výhody konkrétneho umiestnenia, či pozície na trhu. Zároveň 

sa ale vytvárajú a posilňujú nové výhody segmentov, produktov a služieb, v ktorých firmy 

podniká. To je v podstate výhoda „inovácie“ a často nesprávne chápaný paradox. 

Mnohí manažéri v malej, či stredne veľkej firme majú veľký sen: „Virtuálna korporácia“, 

čiže firma bez personálu, objektov, technológií a záväzkov, ktorá má iba šéfa, ktorý prijíma 

rozhodnutia. Nikto vo firme vlastne priamo nepracuje, každý sedí doma a napojený na 

internet. Produkty, služby, komponenty, či diely prichádzajú na objednávku z celého sveta 

a len sa distribuujú k zákazníkom. No dobre, ale ak bude náš svet a fungovanie firmy v ňom 

vyzerať takto, budú to môcť dosiahnuť všetci a výhody rýchle napodobňovať. A tým sa 

vlastne výhody stratia. Možno preto vysloviť tvrdenie, že manažéri sú nadšení ideou, ktorá 

ich v podstate pripravuje o ich konkurenčnú výhodu. 

Pred manažérom firmy dnes stojí ďalší veľký problém – Ako dosiahnuť úspech, ako si 

udržať, či zlepšiť pozíciu na relevantnom trhu? Dnes sa stále uvažuje konvenčne a hľadajú 

sa vo firme buď cesta znižovania nákladov alebo cesty zvyšovania produkcie a tržieb. Aj keď 

teória často hovorí o súzvuku týchto ciest, skutočnosť v praxi je iná: Manažérska filozofia, 

nástroje a prostriedky sú iné pri znižovaní nákladov a úplne iné pri druhej ceste. Tu musí mať 

manažér na zreteli riziká a platnosť Paretového diagramu. 

Znižovať náklady je proces nepretržitý a optimalizovať každú zložku vo firme, ktorá vplýva 

na náklady, a zároveň optimalizovať celok – čo sa však nie vždy dá. Platí, že 20% problémov 

vo firme má dopad na 80%-tné plytvanie a straty. Tu však je veľká hrozba – stačí niečo 

podceniť a všetko sa môže postupne zosypať. Ak sa dá vo firme dôraz na znižovanie 

variabilných nákladov a vlastnej réžie, no neurobia sa opatrenia promptne aj vo fixných 

nákladoch katastrofa je namieste. Čo však, ak si firma zvolí filozofiu zvyšovania objemu 

svojich služieb a produktov ? Je to možná, no ťažká cesta úspešnosti, pri ktorej sa však reálne 

dá dostať k peniazom len ak budú zákazníci produkt vo väčšom rozsahu chcieť, ak budú 

riadne a načas platiť, no najmä, ak to  nevyvolá  lineárne a priamo  úmerne  väčšie variabilné 
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a predovšetkým fixné náklady a ďalšie investície do firmy. Tu platí, že sa musí zosilniť každý 

faktor a každý článok vo firme podieľajúci sa na väčších objemoch a väčších tržbách. Stačí 

však jeden slabý bod a systém kolabuje. Platí, že globálne optimum plánovaných výsledkov 

nie je súčtom dielčich optím jednotlivých zložiek produkcie firmy. Preto firma hľadá tzv. 

najslabší článok – článok ktorého zlepšením sa udeľujú zázraky. Bohužiaľ, najslabší článok 

(vec, systémový prvok, výrobná či technologická jednotka, človek, dodávateľ a pod.) nemá 

fyzickú hmotnú podobu, ale vždy je to nejaké strategické memento a z neho vyplývajúci 

vzorec správania sa vo firme. 

CIEĽOM NIE JE FINANCIE VO FIRME UŠETRIŤ, ALE ÚSPEŠNE ICH ZAROBIŤ. 

 

Ako výstražný vzor tohto prístupu nech slúži známy príklad americkej korporácie, ktorá 

začala mať problémy a po dlhých úspešných rokoch vykazovala straty a začala strácať podiel 

na trhu:  

Šéfa firmy vymenili a keďže nová metla dobre metie došlo k sľubu, že už sa bude robiť všetko správne 

a efektívne. Prvá vec bola spracovať kalkulácie všetkých vyrábaných dielov, produktov a operácií v procesoch 

firmy. Boli to tisíce položiek a každá bola ocenená konkrétnou finančnou hodnotou. Uskutočnilo sa 

porovnávanie tejto ceny s cenou, ak by sa veci obstarali externe – subdodávateľmi a všetko čo bolo možné 

nakúpiť zvonka sa tak aj dohodlo. Tým sa znížila nadbytočná kapacita firmy. Čo však nasledovalo? Prepustili sa 

dlhoroční odborníci a špecialisti, znížili ceny za materiál, no nedošlo k úsporám fixných nákladov (stroje, 

budovy, odstupné a sociálne zabezpečenie a pod.). Výsledkom bolo, že sa výdaje na kus vlastného výrobku 

neznížili, ale naopak zvýšili, lebo sa do nich započítali neproduktívne fixné náklady z nevyužitých výrobných 

kapacít. Pritom utekali hotovostné platby za subdodávateľov, ale zároveň nenarástli finálne tržby za produkciu 

firmy. A tak nastalo preverovanie a došlo sa k ďalším zavádzajúcim zisteniam. Diely a súčasti doteraz vyrábané 

vo firme po „konsolidácii“ zdraželi vďaka vnútorným réžiám, a tak zase bolo lepšie ich obstarať externe – 

v obrovskej miere. V ďalšom roku prepad pokračoval a manažment sa sústredil na slušnú produktivitu svojich 

nevýrobných ale naopak servisných montážnych stredísk s dobrou maržou. Rozpočítala sa zmennosť, 

produktivita, zvýšili normy a nastal  „úspech“. Väčšia zmennosť potrebovala väčšie zásoby výrobkov 

a materiálu – narástli zásoby a odčerpávali sa režijné náklady do zásob, čo v rámci účtovníctva sa vykazuje už 

ako aktívum, a tak to na konci roka vyzeralo, že narástol zisk a je to výborné. Manažéri si rozdelili odmeny 

a odišli na iné pozície. Po vytriezvení z tohto spletitého stavu však v ďalšom roku prišli o prácu mnohí ľudia 

a ďalší nový šéf len ťažko zachránil iba tretinu firmy. 

 

V každom firemnom organizačnom a produkčnom systéme existuje minimálne jedná 

prekážka – inak by každá firma dosahovala neobmedzené zisky. Teória prekážok orientuje 

manažéra firmy vždy na prekonávanie prekážok (namiesto znižovania nákladov, či 

zvyšovania objemov predaja), a to hlavne na posilňovanie slabých článkov v systéme firmy –

predovšetkým zvyšovaniu zisku.   
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Pre firmy v segmente malého a stredného podnikania sú zvlášť dôležité vedomosti 

o marketingu. Pritom je prax taká, že tieto firmy často vedú veľmi pracovití, aktívni a v praxi 

ostrieľaní ľudia s dobrým „podnikateľským životom“, ktorí však často iba o marketingu 

počuli ako o akomsi prostriedku na úspech, avšak nie sú v tomto odbore vzdelaní a nevnímajú 

viaceré dnes už dlhodobo overené vedomosti a výsledky, ktoré veľmi často pomôžu, a to bez 

zvláštnych finančných, či technických potrieb. Dá sa objektívne povedať, že marketing je 

nástroj, ktorý má dosiahnuť to, aby  trh žiadal a chcel produkty a služby firmy, aby zákazníci 

pociťovali potrebu a mali očakávania k produktom práve z tejto firmy. 

Podstatné je, že ak má byť firma konkurencie schopná musí sa sústrediť na to, že nie je 

dôležité akú cenu za svoje produkty a služby si „objektívne“ stanoví (vypočíta všetky 

náklady, réžiu a obchodnú maržu), ale že ako sa na takto určenú hodnotu pozerá relevantný 

trh (zákazníci, okolie, spoločnosť). Títo nevidia produkty a služby firmy ako úsilie a výdaje, 

ale že akú hodnotu budú mať pre nich prínosy z tohto výstupu. 

Ďalším dôležitým krokom v skúmaní možností a schopností inovovať a vytvárať nové 

produkty a služby je ozrejmiť si špecifický, stále častejšie používaný veľmi atraktívny pojem: 

„učiaca sa firma“. Ide o veľmi širokú tému a znamená mnoho vecí, flexibilnosť, rýchlu 

reakciu a prispôsobivosť firmy, no hlavne schopnosť vnímať situáciu a vlastné zistenia 

z priebehu práce so zákazníkmi využiť pre poučenie sa o prijímanie záverov a opatrení bez 

byrokratických a administratívnych obmedzení. Firma si musí prisvojiť schopnosť učenia sa, 

čo sa v tradičných organizáciách nevyskytuje . 

Takáto schopnosť firmy sa jednoznačne prejavuje v schopnosti jej manažérov a to: 

• cítiť zmysel vlastnej existencie 

• budovať skutočne spoločnú víziu 

• vidieť všeobecné schémy riešení 

• chápať vzájomné súvislosti a závislosti 

• uplatňovať reflexiu k zreteľnému zisteniu vlastných predpokladov. 

Otázkou je potom, že ako koncipovať podobu firmy, jej stratégiu  a organizačný systém tak, 

aby sa „učenie sa“ neponechávalo náhode. Odborníci tvrdia, že existujú tri základné oblasti 

v ktorých musí infraštruktúra učenia sa pôsobiť a to: 

▪ praktické a trvalé experimentovanie a testovanie 
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▪ systematické a permanentné budovanie schopností 

▪ mapovanie, šírenie, zovšeobecňovanie a štandardizácia získaných znalostí. 

Malým firmám dnes hrá do karát mnoho nových, dostupných, relatívne rýchlo a v miestnych 

podmienkach aplikovateľných informačných, strojných, elektrotechnických, dopravných, 

mechanizačných a ďalších technológií. Sú to impozantné  a konkurenčné nástroje, ktoré dnes 

bezproblémovo umožňujú malej firme zapojiť sa do siete spoločných projektov, klastrov, či 

strategických partnerstiev a vzájomných zastúpení i kooperácií, a to aj na globálnych trhoch. 

Gigantické podniky majú vždy výhody – úspory plynúce z hromadnej výroby: obchodných 

sietí a distribučných systémov, stabilizovaný a kvalifikovaný personál, know-how, sociálne 

zázemie, dlhodobé plánovanie, stabilný záber trhu, a preto im napriek trhovým výkyvom 

nehrozí, aby tak skoro zmizli zo scény. Ich existencia ohrozuje existenciu desať tisícov ľudí 

a preto sú žiaľ (často na úkor malých a stredných firiem) v prípade problémov predmetom 

záujmu vlád a celej spoločnosti. Všetky ich výhody však brzdí ich veľkosť, byrokracia, 

ťažkopádnosť a administratíva. Tieto megafirmy si to už uvedomujú a snažia sa 

diverzifikovať, a čo je pre malé a stredné firmy nebezpečné, že sa snažia preorganizovať na 

malé operatívne jednotky, ktoré sú zosieťované. Orientujú sa na tzv. reengineering 

(pretvorenie systému podľa nových kritérií do nového systému spĺňajúceho súčasné 

požiadavky), obmedzujú veľkosť, prechádzajú na externý dodávateľský systém, 

decentralizujú manažment, tvoria samostatné dcérske spoločnosti a vytvárajú aj medzi sebou 

vnútorný trh. 

Čo je malé, to je pekné, v kontexte firemného manažmentu je však ozaj krásna iba 

zapovedajúca štruktúra a veľkosť – to poteší srdce každého majiteľa firmy. 

 Paradoxne pritom všetko závisí na nájdení zodpovedajúcej veľkosti a tá sa stále zmenšuje, 

a pritom získava väčšiu výkonnosť. Individualita a výkonnosť firmy rastie teda nie v dôsledku 

jej  veľkosti, ale hlavne novými technológiami, jedinečnými produktmi a atraktívnymi 

službami. 

Dlhodobé porovnávacie štúdie a štatistiky preukazujú overenie faktu, že dnes je každá 

schopná „kvalitu“ okopírovať a doslova využiť vo svoj prospech. Odlíšenie sa od konkurencie 

je preto vo forme možné iba ako výsledok rýchlosti prístupu k inováciám a marketingu. Tu 

platí, že takéto firmy dokážu predstihnúť veľké korporácie z desiatich prípadov rovno 

desaťkrát. Preto sa  dnes veľké podniky transformujú a sieťujú do malých jednotiek. Globálnu 
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ekonomiku podľa svetového ekonomického magazínu FORBES vytvárajú dnes práve malé 

a stredné firmy. Napr. v USA až 50% exportu pripadá na firmy do 20 zamestnancov.  

Dominantnou hybnou silou podľa amerického prognostika Johna Naisbitta budú práve malé 

a veľké firmy. Ako vzor slúži rozvoj turistiky, ktorý je dnes najväčším svetovým odborom 

podnikania, zamestnáva každého deviateho človeka na svete a narastá. To je vec, ktorú chcú 

aj veľkí – neúnavne sa usilujú vo veľkých organizačných hierarchiách aby získali ducha, 

myslenie a rýchlosť charakteristickú pre malé firmy. 

Ideálnym stavom by bolo dosiahnuť aby organizačná kultúra bola „mentálnym 

naprogramovaním“. Organizačná kultúra je podľa  determinantom efektívnosti  firmy 

a kvality pracovného života jej pracovníkov, vytvára emocionálnu a pracovnú spokojnosť, 

motivuje k dobrým pracovným výsledkom a je konkurenčnou výhodou. Nemožno ju nariadiť 

iba určiť pravidlá a postupy v súlade s cieľmi firmy. 

Nástrojmi súčasnej obchodnej stratégie a techniky predaja ako jej organickej časti sú 

modifikované činnosti v horizontálnom a vertikálnom usporiadaní a to (vzhľadom na 

konkrétny charakter podnikania firmy). Jedná sa o cenotvorbu, tvorbu ponúk, rozsah 

poskytovaných služieb, proklamáciu podmienok, spôsob vykonávania obchodno − podpornej 

reklamy. Aktuálne zložky dokumentuje upravená tabuľka č. 2 [8, str.611]. 

 

1.5. Tvorba obchodného plánu firmy 

V malých a stredne veľkých firmách nie je veľmi možné rozlíšiť rozdiel medzi 

marketingovým a obchodným riadením. Pritom sa nikdy nesmie zjednodušovať vlastná 

obchodná aktivita iba na úroveň nákup – predaj, a to zvlášť u firmy zaoberajúcej sa projektmi, 

konzultačnou činnosťou a inžinieringom. Napríklad aj také riadenie forecastov  a pohľadávok 

sú už aktivitami v kompetencii projektového manažmentu a sú principiálne pre chod a prežitie 

firmy. Obrázok č. 12   ukazuje zhrnutie všetkých hlavných súvislostí marketingového riadenia 

formou praktického modelu riadenia v podmienkach malej a strednej firmy. 
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Obrázok č. 12   Hlavné súvislosti marketingového riadenia 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 
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o upevňuje sa rešpekt a partnerstvo u zákazníkov, investorov i prípadných veriteľov. 

Riadenie obchodných pohľadávok je cieľavedomá činnosť manažmentu firmy pri 

monitorovaní, kontrolovaní a aktívnom riešení vymáhania pohľadávok tak, aby bola 

zohľadnená finančná stabilita firmy, priebežný tok financií zo strany zákazníka (ktorý je 

v problémoch) a kontinuálna spolupráca s nim pre jeho podporu v záujme vyhnúť sa 

neproduktívnym a nákladným sankciám a súdnym konaniam. Spočíva v troch etapách, a to 

vyhľadávanie klienta a mapovanie jeho prostredia i obchodnej sily, ďalej realizácia aktívneho 

obchodovania s ním a na záver spoločné riešenie jeho platobných problémov. 

Firma si však musí určiť hranice únosnosti tohto problému a dôležité je, či samotný zákazník 

prejavuje vôbec záujem o podporu a pomoc. 

Riadenie komunikácie so zákazníkmi je veľmi dôležitou marketingovou aktivitou a okrem 

uplatňovania marketingového mixu sa tu myslí hlavne osobná komunikácia a vzťahy medzi 

manažérom, členmi jeho tímu a samotným zákazníkom. Práve osobné kontakty bývajú 

rozhodujúce pri presadzovaní vlastných produktov u klienta, hlavne ak ide o to, že je na trhu 

široká škála obdobných riešení u konkurencie. 

Členovia tímu by mali viesť prehľady súčasných, potencionálnych a doposiaľ aj 

nepravdepodobných zákazníkov, ako aj prehľady o návštevách a výsledkoch rokovaní u nich. 

Preto prehlbovanie osobných obchodných vzťahov a sledovanie vývoja, potrieb a očakávaní 

zákazníka je kľúčové a takýto postoj musí byť zapracovaný do organizačnej kultúry 

a techniky predaja firmy. Platí, že: 

INTUITÍVNY MANAŽMENT MUSÍ PÔSOBIŤ NA KOMUNIKAČNÝ MARKETING 

A SPĹŇAŤ MANAŽMENT ZNALOSTNÝ 

 

Pritom je dôležité zákazníkov rozdeliť na kľúčových, významných, potencionálnych 

a ostatných, a zároveň presne definovať ich hmotné (racionálne a známe) potreby a dôvody 

pre výber produktov a služieb, ale zároveň i nehmotné (emociálne) potreby, ktoré však 

nesmie firma podceňovať. Preto je dobré vytvoriť si vlastnú typológiu zákazníkov, ktorí sú 

partnermi firmy. Od nej závisí spôsob komunikácie, spôsob ponukového konania, rozsah 

riadenia projektu, vyhýbanie sa rizika a konfliktom a voľba vhodnej techniky predaja. 
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V literatúre sa často rozlišujú povahové rysy človeka významné z hľadiska nákupu, či predaja a to: vodca, 

podriadený, priateľ, nepriateľ, resp. ich kombinácie. Tak vlastne vznikajú štyri typy osobností bežne 

zastúpené v zákazníckej populácií: 

1. Sociálny typ (prispôsobivý) – je kombináciou priateľského podriadeného charakteru, láskavý, 

zhovorčivý, nadšený, no neistý a zraniteľný; 

2. Byrokratický typ (alibistický) – podriadeného a súčasne nepriateľského ladenia, je veľmi obtiažny 

a nedôverčivý, dlho preveruje a nechce niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia; 

3. Autoritatívny typ (diktátorský) – vodcovský a súčasne nepriateľsky naladený, dominantnej, chladnej 

povahy a vždy si chce presadiť svoj názor, vyžaduje pozornosť; 

4. Výkonný typ (tvorivý) – kombinuje vodcovskú a pozitívnu povahu, je tolerantný, príjemný a 

korektný, prejavuje odbornosť a nezávislosť. 

Pre všetky tieto typy je potrebné vo firme v rámci techniky predaja vytvoriť psychologickú prípravu 

a techniku predaja pre ľudí z tímu. 

 

V súčasnosti existuje podľa známeho projektanta marketingu  M. Mc.Donalda [24, r.2011] 

viacero vzorových predajných plánov, ako aj metodík riadenia vzťahov so zákazníkmi [11, 

str. 320,432], avšak špecifikom firmy je individuálne inžinierske poradenstvo a riadenie 

projektov, a preto musí platiť  - kľúčový význam tkvie v ľuďoch a vedomostiach. 

 

Tabuľka č. 2: Nástroje techniky predaja 

Cenotvorba C Tvorba ponuky 
Poskytnuté 

služby 
Podmienky 

Spôsob 

vykonávania C 
Reklama 

 selektívne 

 objektové 

ceny 

 cenové 

skupiny 

 rabaty 

 výber vhodnej 

ponuky 

 skladby 

ponuky 

z viacerých 

segmentov 

služieb 

 podporné 

informácie 

a dokumenty  

 poradenstvo 

a mandátne 

zastupovanie 

 priebežné 

dozorovanie 

a kontrola 

 tvorba 

podnikateľský

ch projektov 

 dodacie 

a zmluvné 

podmienky 

 rozsah 

právomoci 

v zastupovaní 

 platobný 

režim 

 možnosť 

riadenia diela 

 osobný 

kontakt 

 pravidelné 

konzultácie 

 konferencie 

a koordinačné 

dni 

 tímová práca 

u zákazníka 

 propagácia 

produktov 

a výsledkov 

 public 

relations 

 zverejnené 

hodnotiace 

správy 

 evidencia 

referencií 

„Zdroj: [ 8, str.611]“ 

Schopnosť vyhľadávať príležitosti, mapovať situácie, potreby a očakávania je dôležitá pre 

zbavenie sa, či prevenciu konfliktov a elimináciu rizík - najväčšia ambícia techniky predaja. 
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Umenie predávať je umením komunikovať a presviedčať o návrhoch a riešeniach. Preto 

tvrdím, že : Kľúčom k predaju zameranému na zákazníka je starostlivý postoj. Len raz 

je šanca pôsobiť dobrým prvým dojmom. 

1.6. Manažment projektov špecializovaných na oblasť energetiky a ekológie 

 vo veľkých a medzinárodných obchodných spoločnostiach a holdingoch je bežným javom. 

no v malých firmách, ktoré sa projektom venujú sú najčastejšie rozdiely voči „mega 

podnikom“ v jednorazovej tvorivej aktivite (v prípade, ak ide o projekt určený vlastným 

potrebám), alebo v krátkodobých, opakujúcich, či prelínajúcich sa aktivitách (v prípade, ak 

ide i manažérsky servis pri projektoch zákazníkov). Charakteristické pre takúto situáciu je, že: 

[ 29, str.369] 

✓ projekty majú kratší čas realizácie (3 mesiace až 1 rok) 

✓ primerané finančné objemy a náklady na projekt s jednorazovými platbami 

✓ malý počet univerzálne odborné zdatných ľudí v tíme 

✓ presný a konkrétny plán práce a harmonogramy 

✓ manažér spoločnosti je často zároveň manažérom projektu a tím pracuje v dennom kontakte 

✓ spracovanie úkonov a úloh projektu prebieha spravidla individuálne a manuálne 

✓ komunikačné kanály sú kratšie, rozhodovanie je rýchle, členovia tímu sa skôr a podrobnejšie 

poznajú, motivačné faktory sú pružnejšie a adresnejšie 

✓ odhady a štúdie (ideové zámery) projektu, ktoré sú podkladom pre plánovanie, sú oveľa 

presnejšie a jednoduchšie, nakoľko je možné lepšie poznať konkrétne podmienky i celkovú 

históriu a potreby zákazníka i samotného projektu. 

Táto výhoda a pomerná jednoduchosť je však zároveň možným zdrojom niektorých 

problémov, ktoré môžu v manažovaní projektov u malej firmy nastať, a to: 

 konflikty záujmov a priorít u manažérov projektu a šéfujúci tím zároveň  

 nedostatok cenovo dostupných špecialistov a alternatívnych náhradných riešení v projekte 

 aj keď je špecialista nasadený, rozsah projektu mu neumožní plné kapacitné nasadenie, často je 

čiastočne nadbytočný, časovo i finančne nákladný a neefektívny 

 väčšia citlivosť firmy i členov tímu na konflikty a riziká, či nezhody v odbornom prístupe 

k obsahu projektu, súčasne paradoxné neformálne vzťahy môžu byť prekážkou v pracovnej 

disciplíne 

 prípadné omeškania, či nedostatok v niektorom z manažovaných projektov môže mať negatívny 

dopad na ostatné projekty (súslednosť, previazanosť). 

V súčasnej odbornej literatúre sa často píše o tzv. „agilnom projektovom manažmente“ ako 

riešení na prekonávanie tradičného priameho procesného modelu projektového manažmentu 

tak, ako to už bolo doteraz v texte uvádzané. Takže o agilite sa hovorí, ak sa mení trojuholník 

zo stranami: „predmet projektu, náklady, čas zhotovenia“ a konvertuje sa na obrazec 
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s vrcholmi: „hodnota, kvalita, obmedzenia“ a zavádza sa inovačný cyklus riešenia projektov 

pozostávajúci z piatich blokov, a to: vizualizácia, špekulácia, skúmanie, tvorba, uzatváranie. 

Výsledný predmet projektu potom pozostáva z jednotlivých subcyklov realizačných 

prírastkov. 

Svetovo uznávaný odborník v tejto oblasti Jim Highsmith (Agile Project Management,Creating Innovative 

Products, 2010) definoval hlavné ciele agilného projektového manažmentu, ako: 

 priebežná inovácia v turbulentnom prostredí  vhodná pre klienta 

 priebežné prispôsobovanie tak, aby projekt uspokojil o predpovedané budúce požiadavky zákazníka 

 priebežné dynamické zavedenie projektu na trhu 

 priebežné prispôsobovanie procesov, ľudí a ich reakcií na zmeny požiadaviek počas realizácie projektu 

 priebežné zabezpečovanie spoľahlivosti a overovanie zistení a dielčich výsledkov projektov. 

Obrázok č. 13   Schéma agilného projektového manažmentu 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

Vizualizácia 
o Vízia 

o Ciele 

o Záujmové 

skupiny 

o Projektový 

tím 

Špekulácia 
o  Potreby 

a možnosti 

firmy 

o  Zoznamy 

požiadaviek 

o  Súbory 

vlastností 

Skúmanie 
o Technické 

prístupy 

o Plánované 
ilustrácie 

o Rozbory úloh 

o Technické 
postupy 

Tvorba 
o  Rozbory 

a hodnotenie 

o  Posúdenie 

zákazníkom 
o Zmeny  

Uzatvorenie 
o  Popis 

výsledku  
o  Hodnotenie 

efektivity 

o  Hodnotenie 
prínosov 

o SWOT 

analýza 

I N O V A Č N Ý  C Y K L U S  

R E A L I Z A Č N É  P R Í R A S T K Y  

Technické 

plánovanie 
o  Analýza 

príspevku 

o  Návrh úloh 

o  Odhad úloh 
o  Rozdelenie úloh 
o  Plánovanie úloh 

Preberanie 
o  Hodnotenie 

v tíme 

o  Technické 
overovanie 

o  Projektový 
reporting 

Vývoj, testovanie, vyhodnocovanie 
o  Vývoj podľa zadania 

o  Návrh testu 

o  Technické spracovanie úloh 

o  Testovanie častí súborov projektu 

a samotného diela 

Prevádzkové 

testovanie 
o  Testovanie časti 

projektu 

o  Akceptačné 
konania 

Zavedenie príspevku Priebežná aktualizácia plánov, návrhov, dokumentov, metód 



 

 
 

56 

 

1.7. Životný cyklus a fázy projektu 

V bežnej praxi sa často odborný projektový manažment  pri vytváraní projektov energetiky 

a ekológie naraz nachádza v situácii kedy projekt akoby sám ožil a tvoria sa v ňom situácie 

a reakcie, ktoré napriek plánom, úlohám a harmonogramu sa navonok javia ako 

nedefinovateľné a nelogické až zmätočné. Potom nastupujú operatívne zásahy, ktoré však 

často veci ešte zhoršujú, a to sa nepáči žiadnej firme a ani žiadnemu zákazníkovi. Príčiny 

treba hľadať v podcenení životného cyklu a fáz fungovania (života) projektu. 

 Pre pochopenie existencie tohto syndrómu je nutné uplatniť v projektoch tzv. systémovú 

integráciu. Je to činnosť vedúca k zabezpečeniu procesnej, technickej, technologickej 

a organizačnej administratívnej súčinnosti jednotlivých častí systému projektového 

manažmentu a ich prepojovania do jednotného spolupracujúceho celku. [ 43, str.107]. 

Obrázok č. 14 znázorňuje všeobecne platné oblasti systémovej integrácie vo vnútri projektu. 

Je vždy dôležité, aby si firmy v praxi vytvorila pre každý projekt (ktorý realizuje, alebo 

manažuje pre zákazníka) takéto zobrazenie skutočnej systémovej integrácie daného 

konečného produktu diela, investície, alebo služby. 

Rozdelenie jednotlivých realizačných aktivít zo strany tímu na logicky časový sled zlepšuje 

pre projekt a súvisiaci inžiniering podmienky pre výkon a kontrolu jednotlivých činností, 

zlepšuje orientáciu a zrozumiteľnosť pre všetkých účastníkov jednotlivých záujmových 

skupín v projekte, a je možné povedať, že sa tým zvyšuje pravdepodobnosť celkového 

úspechu. Všeobecne sa dá fázy životného cyklu projektu definovať: 

 aký typ práce sa má vykonať na ktorom stupni vývoja 

 aké konkrétne práce sa  očakávajú v jednotlivých fázach, ako sa overujú 

a vyhodnocujú 

 kto sa zapojuje v jednotlivých fázach do častí projektu 
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Obrázok č.14:   Všeobecný model oblasti systémovej integrácie pre vzorové produkty / 

služby. 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 
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projektu. 
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Obrázok č. 15:     Fázy životného cyklu a ich vplyv na ďalšie faktory  

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 
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MOTIVÁCIA PRISPIEVA K DOBREJ PERSONÁLNEJ POLITIKE  

A ZLEPŠUJE VÝKONNOSŤ , KVALITU, INOVATÍVNOSŤ  

A PREDAJ PRODUKTOV FIRMY 
 

 

Je nutné si uvedomiť, že motivácia sama o sebe nemá význam ale je organickou súčasťou 

personálnej práce s ľuďmi vo firme, súčasťou identifikácie schopností človeka pri hodnotení 

pracovného výkonu [7, kap. IV, str. 2]. Je možné preto vysloviť v tejto práci tvrdenie, že: 

„Motivácia je kľúčovým faktorom práce s pracovníkom vo firme a východiskom pre 

identifikáciu jeho schopností a základom následného hodnotenia jeho pracovných výkonov“. 

Pri koncipovaní organizácie, štýlu a kultúry riadenia firmy s orientáciou na zákazníka je 

potrebné mať spôsobilý motivačný systém pre personál a všetok súvisiaci servis pre to, aby 

bol personál schopný riadiť proces predaja produktov či služieb a byť úspešný v prostredí 

zákazníkov na trhu [1, str. 13, 77]. Je to portfólio vnímania a rozlišovania kvality personálu 

v nadväznosti na jeho výsledky v produkcii a predaji vo firme. 

Pri štúdiu problematiky personálneho manažmentu pre vlastnú tvorbu motivačného systému 

firmy sa nedá nespomenúť tzv. teóriu X a Y ako manažérsku fundamentálnu základňu 

vyslovenú Douglasom McGregorom [8, str. 177], v ktorej sú uvedené dve protikladné 

motivácie zamestnancov a ich pochopenie je dôležité v praxi: 

TEÓRIA X TEÓRIA Y 

Predikcia: Presvedčenie o tom, že: Predikcia: Predpokladá sa, že: 

□ ľudia neradi pracujú a vyhýbajú sa povinnostiam      

□ musia byť riadení a mať režim pre usilovnosť          

□ nechcú byť zodpovední a čakajú iba na pokyny       

□ chcú mať bezpečie, pokoj a istoty 

□ ľudia chcú pracovať a sami sa usmerňovať v        

súlade s cieľmi firmy                                                                                                          

□ sú angažovaní a inovatívni, ak sú motivovaní a 

vidia perspektívu                                                                                                                   

□ prijímajú aktívne zodpovednosť                                                                                                                                                                              

□ sú tvoriví a vynachádzaví v plnení pracovných 

úloh 

Ide iba o uspokojenie fyziologických potrieb a 

istôt, manažér ich riadi, motivácia je obmedzená a 

bez efektu 

Ide o dospelosť, manažér môže decentralizovať 

a delegovať, stačí usmerňovanie úlohami. 

AUTORITATÍVNOSŤ PARTICIPÁCIA 

 

Neoddeliteľnou súčasťou moderného výskumu motivačných faktorov sú pozorovania 

dôvodov nespokojnosti personálu firmy. Frederick Herzberg sformuloval dvojfaktorovú 

teóriu tejto nespokojnosti a zistil, že faktory tento stav vyvolávajúce (tzv. hygienické) vôbec 
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nesúvisia s faktormi prinášajúcimi pozitívny stav, tzv. „motivátory“. Nie sú to protiklady 

a preto je dôležité, ak chceme tvoriť moderný motivačný adresný systém firmy musíme mať 

na zreteli i tieto náležitosti. Ide najmä o [8, str. 178]: 

 

MOTIVÁTORY 
 

 

HYGIENICKÉ FAKTORY 
 

 
 pracovný úspech 
 samotná práca 
 postup kariéry 

 
 uznanie 
 zodpovednosť 
 osobnostný rast 

 
 politika firmy 
 vzťahy so šéfom 
 vzťahy s kolegami 

 
 dozor 
 pracovné podmienky 
 plat a odmeny 

 

 

Výsledkom je zistenie, že prácu treba obohacovať,  má byť podnetná a adresná pre vyniknutie 

schopností toho – ktorého človeka. 

Sú známe viaceré rozhodujúce teórie motivácie [6, str. 339 ÷ 368; 7, kap. 4, str. 3 ÷ 7], a je 

potrebné pritom rozlišovať medzi: 

 motivačné teórie potrieb: 

- Maslowova teória hierarchie potrieb 

- Alderferova teória ERG 

- Herzbergova dvojfaktorová teória motivácie 

- McClellandova teória (motivačná teória úspechu) 

 teórie motivačného procesu: 

- Teória ekvity (rovnosti, spravodlivosti) 

- Teória očakávania (Vroomova teória) 

- Teória posilnenia (metóda B.F.Skinera) 

Možno stručne zhrnúť závery k teóriám a to: 

1. Motivačné teórie potrieb sú koncepčne podobné a orientujú sa na vplyv ľudských potrieb 

na postoje a správanie ľudí. Vychádza sa pritom z všeobecne uznávaného rozdelenia 

potrieb ľudí podľa Abrahama Maslowa na päť skupín rôznej úrovne formou pyramídy 

(obr. č. 2). 

2. Teórie motivačného procesu sú spoločné v tom, ako si vysvetliť motiváciu a odlišné 

v segmente skúmania a v osobitostiach, pomáhajú vysvetliť a opísať čo najhlbšie procesy, 

funkcie a činnosti, ktorými sa správanie ľudí motivuje. 
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V návrhovej časti práce stojím pred úlohou vybrať vhodnú teóriu (či kombináciu teórií) pre 

tvorbu motivačného systému v podmienkach skúmanej firmy. 

Pri skúmaní  hierarchie potrieb je potrebné oddeľovať deficitné potreby, ktoré sú ohraničené 

a je možné ich uspokojiť od potrieb rastu, ktoré nie sú v zásade uspokojiteľné [7, kap. 4, str. 

4], pretože sú založené na rozvoji a sebarealizácii, čo je trvalou tendenciou k jednote vlastnej 

osobnosti. 

 

1.9.   Inovácie v projekcii investícií 

Základom každej inovácie je schopnosť človeka vidieť súvislosti, všimnúť si príležitosti 

a využiť ich. Je to vlastne dispozícia pocítiť, že je možné mať niečo nové, akési osvieženie 

a výkrik „heuréka“ a okamžité videnie budúcich riešení a možností. V praxi potom často 

prichádza vytriezvenie v podobe overovania možného a skutočných efektov z inovácie. 

Inovovať znamená mať schopnosť ponúkať lepšie produkty i služby, meniť k lepšiemu život 

i spoločnosti, získavať výhody v konkurenčnom boji, zabezpečovať vyššiu kvalitu a mať 

úspech a zisk. 

Pre malú firmu je zvlášť dôležité rozumieť ako sa vyvíja dimenzia inovácie od inkrementálnej 

k radikálnej, od úrovne dielčich činností projektu (časti / komponenty) po systémovú úroveň 

(obrázok č.16 ). Každý typ inovácie prebieha v určitom poli a mení svoj charakter, rozsah 

poľa predstavuje inovačný priestor, v ktorom je za daných podmienok firmy spôsobilá 

operovať a fungovať. Čím viac sa takýto priestor využije, tým lepšia je inovačná statégia 

a sila firmy. 
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Obrázok č. 16:   Dimenzie inovácie 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

Inovácia v tvrdom trhovom prostredí nie je zábavou, a aj keď sa na ňu pozerajú odborníci ako 

na silný nástroj pre konkurenčnú výhodu a bezpečný spôsob ako si udržiavať svoju pozíciu, 

nie je to pre firmu garancia úspechu. V histórii priemyselnej produkcie je mnoho príkladných 

inovácií a kreatívnych nápadov, ktorých výsledkom bolo sklamanie a fiasko. 

Úlohou pre firmu je nájdenie nejakej osvedčenej internej firemnej metódy, ktorá bude 

schopná zvládnuť otázky: 

1. Ako sa má inovačný proces optimálne manažovať ? 

2. Ako zaviesť efektívne modely správania sa a nájsť rutinné postupy pre inovovanie ? 

3. Ako prispôsobiť či vytvoriť paralelné inovácie, ktoré budú reagovať na odlišné výzvy trhu 

a praxe ? 

Existujú rôzne vedecké elaboráty i pomerne zručné a overené firemné manuály a high-tech 

metodiky pre ten ktorý priemyselný či obchodný segment na trhu, no nedá sa nájsť 

univerzálny recept  a najlepší spôsob, keďže každá firma má iné východiská, predpoklady, 

personál i odvahu. 

INOVÁCIA VO FIRME URČUJE ZÁSADU : 

ROBME TO LEPŠIE / ROBME TO INAK 

úroveň systémových 

riešení 

úroveň čiastkových 

riešení 

„robí sa to lepšie“ „nové v rámci firmy“ „nové pre celú spoločnosť“ 

inkrementálne radikálne 

Zdokonaľovanie 

dielčich krokov 

v rámci častí 

projektu 

Nové prvky pre 

existujúce systémy 

Nové technológie 

a techniky predaja 

Nové verzie 

jestvujúcich riešení 

produktov a služieb 

Nové generácie 

produktov a služieb 

Uplatnenie 

vynálezu, objav 

v oblasti predmetu 

projektu 
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Pritom je potrebné sledovať tzv. modifikátory základného modelu inovácie: 

➢ Inovácia spúšťa šokovú terapiu – firma a ľudia v nej dosiahnu prah únosnosti 

daného stavu a chcú zmenu 

➢ Inovácia sa rozbehne v jednom smere −  záber sa rozširuje a nastáva divergencia 

do mnohých smerov a oblastí 

➢ Inovácia prekonáva prekážky a koriguje pôvodné optimistické plány a omyly je 

receptom von zo začarovaného kruhu vo firme 

➢ Inovácia mení štruktúru firmy −  dôsledok externých intervencií, personálnych 

zmien a meniacich sa potrieb 

➢ Inovácia je ovplyvňovaná prístupom k veci zo strany projektového manažmentu, 

často sa zneužíva v personálnych stretoch 

➢ Inovácia zahrňuje učenie sa −  výsledky často prichádzajú z dôvodov vzniku 

iných ako študovaných udalostí, čo vytvára omyl v nezáujme  „učiť sa“. 

 

 

KAŽDÁ FIRMA V DÔSLEDKU ÚSPEŠNÝCH INOVÁCII RAZ STOJÍ PRED 

DILEMOU, ČI ÚSPEŠNE ĎALEJ ROZVÍJAŤ SVOJ ŠPECIFICKÝ SEGMENT 

PODNIKANIA ALEBO SA STAŤ SUPERSTAR 

 

Technologické, technické, organizačné a personálne vývojové cesty malých a stredných 

firiem v inováciách sú špecifické – prevláda tendencia špecializovať sa a diverzifikovať na 

relevantnom trhu pre vybraný, príbuzný druh zákazníkov s možnou opakujúcou sa štruktúrou 

produktov a služieb. Malé firmy robia na konkrétnych veciach, realizujú len málo výskumu, 

skôr iba pozorujú a operatívne prenášajú myšlienky a koncentrujú odborníkov vždy iba 

k jednej projektovej činnosti či tematike. 

Pozornosť musí firma venovať i vzťahu medzi inováciami, tržným výkonom a hodnotou 

investície, ktorý projekt pre zákazníka prinesie. Obrázok č. 17 hovorí a súvislostiach medzi 

inovačnými činnosťami a tržbami v danej firme [ 22, str.241]. 
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Obrázok č. 17:     Vzťahy medzi inováciami a tržným výkonom 

 

„Zdroj:[ 22 , Vlastná tvorba ]“ 

 

Kritérium súčasnej čistej hodnoty (NPV) investície pre zákazníka musí vedieť firma 

vydokladovať a obhájiť v projekte a je založené na jednoduchej logike [ 19, str.221] keď sú 

akceptované projekty kde je NPV > 0 pri danej diskontnej miere 

 

kde je: Pt −  predpokladaný tok hotovosti v čase t 

 C −  náklady projektu na počiatku investície 

 T −  doba realizácie projektu 

 U −  očakávaná návratnosť papierov s ekvivalentným rizikom ako projekt 

 

1.10. Inovácie a trvalá udržateľnosť 

Už od sedemdesiatych rokov 20 - tého storočia prebiehali rozsiahle diskusie vo svete na tému 

rozvoja priemyslu a moderných technológií v podmienkach limitov rastu, globálneho 

otepľovania, zmien klímy planéty, ohrozenia vyčerpateľnosti zásob nerastných zdrojov 

a dostupnosti energií a pod. Vznikali rôzne katastrofické scenáre a všetko sa prisudzovalo 

vývoju, výskumu a rastu v dôsledku inovácií, pritom práve inovácie zároveň sú nápomocné 

pri odstraňovaní mnohých závažných celospoločenských dopadov na životné prostredie 

a zdroje. Najväčším a najakútnejším problémom doby a konkrétne v podmienkach firmy a jej 

projektového manažmentu je stanoviť kritéria a hranice dlhodobej (viacročnej) trvalej 

udržateľnosti, čiže schopnosti zavedenej a uplatnenej inovácie v projekte byť dlhodobo 

ekonomicky a prevádzkovo efektívnou, a to za konštantných podmienok bez negatívnych 

dopadov na životné prostredie a zdroje zákazníka.  

                  T 

NPV = ∑ Pt / ( 1 + i ) * t – C 
                  0 
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Manažment v projektovom riadení musí hodnotiť celý proces  a nie iba jeho časti. Mnohé 

úspešné nápady sa nestali inováciami aj keď sa správne naplánovali, stačilo že boli slabé 

a nezmyselné základy firmy, jej techniky predaja, či jej organizačnej kultúry, a potom 

inovácia nepomôže. Pritom treba uvažovať s časovou perspektívou. Je relatívne ľahké byť 

úspešný s náhodnou inováciou (kombináciou nových myšlienok a riešení) ale niečo celkom 

iné je trvale a opakovane dosahovať takéto výkony. Platí, že: 

 

SKUTOČNÝM TESTOM INOVÁCIE JE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ NA 

ZÁKLADE KONTINUÁLNEJ INVENCIE A ADAPTÁCIE 

 

Úspešný inovačný proces v praxi spočíva vo fázach prieskumu, výberu, implementácie, 

získavaním vedomostných zdrojov, realizácie inovačného projektu a uvedenia inovácie na trh, 

ako aj učenia sa a uplatnenia opätovnej inovácie. 

David Teece a Gary Pisano [Teece, str.537-541] integrujú rôzne dimenzie inovačnej stratégie 

na báze dynamických schopností priznaných pre malé a stredne veľké firmy. Je to zdroj 

konkurenčnej výhody, najlepšie vyhovuje užívateľom projektu a rozvíja samotnú organizáciu 

firmy a posilňuje jej pozíciu a tržby. Pre ilustráciu je vhodné si uviesť rôzne najbežnejšie 

mylné tvrdenia o inováciách v takýchto firmách, a to: 

 

„Zdroj:[ 32 , Vlastná tvorba ]“ 

 

Na záver k tejto tematike je potrebné ešte ukázať všeobecne platný model ( obrázok č.18 ) 

vplyvu cieľov a povahy tržných väzieb na spôsob kontrahovania zákaziek v podmienkach 

firmy. 

 Malé firmy vyťažia z významných inovácií 

najviac efektu 

 Malé firmy robia málo inovácií lebo majú len 

obmedzené zdroje na vývoj 

 Malé firmy sú omnoho inovatívnejšie než 

veľké, a tak majú väčší podiel inovácií než to 

zodpovedá podielu ich výskumu a vývoja 

 Malé firmy vytvárajú zamestnanosť 

TVRDENIE 

 Záleží to na produkte a službe, mieste, čase 

a prostredí 

 Uskutočňuje sa veľa neformálnych 

a nemerateľných aktivít vo výskume a vývoji, 

ich podiel zodpovedá sile, kapacitám a 

personálu 

SKUTOČNOSŤ 
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PROGRAM FIRMY 

Obrázok č. 18:   Vplyv cieľov a väzieb na trhu  

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

1.11. Sila inovácie 

Nestrácajúc zo zreteľa dosah tejto publikácie je nutné si uvedomiť, že inovácie a inovačná 

schopnosť sú už v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti na trhu. 

Vyžaduje sa používanie novej techniky, nových manažérskych systémov, marketingového 

zabezpečenia produkcie, používanie nových poznatkov a riešení v projektoch firmy, otváranie 

sa novým segmentom zákazníkov. Potreby pre skúmanú firmu musia byť definované (manuál 

OECD) ako prienik všetkých štyroch typov inovácií, a to: 

 

                   inovácie produktu 

                                inovácie procesu 

      inovácie organizačné 

           inovácie marketingové 
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Dnes už je najvzácnejšou hodnotou firmy kreativita, talent a vytrvalosť a nie investície 

Mnohokrát niekoľko málo ľudí dá do pohybu veľa vecí. Inovácie vždy vznikajú pre zákazníka 

na trhu kde sa realizujú. Úspešná inovácia tak nevzniká akýmsi kopírovaním, ale 

prekonávaním prekážok, obmedzení, protirečení a to s následným odlíšením pomocou nového 

prístupu, nového dizajnu a nových funkcií produktov. Platí pritom zásada ( 53, str.56-59 ): 

 

KOPÍROVANIE JE DOKONALÉ? NAPODOBOVANIE JE BEŽNÉ?   RÝCHLOSŤ 

INOVAČNÝCH   CYKLOV   SA  ZVYŠUJE   A PRETO  AK  TEMPO  VONKAJŠÍCH 

ZMIEN  PREDSTIHNE  RÝCHLOSŤ  ZMIEN  VO  FIRME,  JE  TÁTO  ODSÚDENÁ 

K  REÁLNEMU    A   NEVYHNUTNÉMU    ZÁNIKU    V    DANOM      PROSTREDÍ. 

 

Súčasný aplikovaný výskum a vývoj v praxi dokáže využiť viaceré známe inovačné metódy 

a postupy .Pritom je tu vysoká miera intuitívneho konania hľadania riešení,  ale aj 

systematické vedecké prístupy k inováciám. Z takýchto intuitívnych metód sa dá heslovite 

uviesť iba: 

    Metódu 6 klobúkov, 

    Metódu 635 a brainstormingu 

    Metódu laterálneho myslenia, bioniky a synektiky. 

. 

Inovácie vo svojej podstate ( 54, str.58 ) musia prekonávať samotné úskalia obmedzení toho 

ktorého projektu a to: 

    Obmedzenia- času, priestoru, rozpočtu, kvality, harmonogramu, zdrojov a technológií, 

    Obmedzenia- direktívy, regionálne a vonkajších vplyvov ( 54, str. 173 ). 

Inovácia bez kvantifikácie nikam nevedie, sledovanie a, meranie a vyhodnocovanie zmien je 

naozaj kľúčové pre posudzovanie výsledkov. Podstatou modernej inovácie je, že zákazník má 

jasno v tom čo získava, či ide len o produkt, alebo o celkový prístup, nádeje a možnosti. 

 

      INOVÁCIA VŽDY KLADIE OTÁZKU : ČO BRÁNI TOMU  ABY DANÁ FIRMA  

      DOKÁZALA DAŤ ZÁKAZNIKOM TO, ČO POTREBUJÚ V REALNOM SVETE ?  

                

Organizácia predaja vždy vyžaduje systém a pravidlá. Pri hodnotení a štúdiu firmy bolo 

zistené nasledovné: 

 firma nemá obchodné oddelenie ani ucelenú predajnú techniku stavia na osobnostiach: 

manažmente a vedúcich tímov, najíma si aj externých pracovníkov 
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 firma pôsobí iba na domácom trhu a vždy v externých podmienkach priamo na 

projektoch zákazníka, nemá zjavne ani územné ani trhové usporiadanie, skôr ide 

o činnosti samostatne podľa jednotlivých projektov (produktov) 

 firma oslovuje iba tzv. „veľkých“ zákazníkov, nemá však spracovanú kategorizáciu 

ani typológiu zákazníkov (ich charakteristiky, potreby a očakávania), v súčasnosti 

absentuje systém usmerňovania, motivácie a hodnotenia práce pracovníkov 

v ponukách a predaji poradenských služieb, nemá spätnú väzbu od zákazníka 

o výsledkoch projektu po uplynutí určitého času. 

SILA  INOVÁCIE SPOČÍVA V SILE TVORIVOSTI A V SILE 

ZJEDNODUŠOVANIA VECÍ 

 

Zjednodušovanie pozostáva z postupnosti a to: 

                   Najprv rozpoznanie podstaty, 

       potom eliminácia nepodstatného. 

Ak chce firma inovovať musí okrem tvorivosti byť zrozumiteľná, odlíšiť sa od iných 

a zjednodušovať veci, čím sa dajú dosiahnuť bez ďalších investícií priame úspory a na 

dôvažok manažment sa dostáva bližšie k zákazníkom a firma je čitateľná a jednoznačne 

vymedzená v pozitívnom zmysle slova. Úspory sú možné : 

 Produkty – redukcia sortimentu služieb  a poradenstva, odbúranie zbytočných funkcií a ponúk, 

redukcia postupov a položiek v projektoch a pod. 

 Procesy, práca, organizácia – vytváranie modernej plošnej hierarchie, zabránenie plytvania, 

obmedzenie neproduktívnej, obslužnej, administratívnej práce. 

 Manažment – odbúranie zložitej komunikácie, vytvorenie atmosféry tímovej práce, 

brainstormingu a podpory, presné zadávanie cieľov a úloh, objektívne hodnotenie práce tímu. 

Snaha o stručný firemný jazyk a jednoznačnú komunikáciu. 

Je vhodné, ak firma rieši zložitosť produkcie a znižovanie nákladov tak, že: 

➢ dobre definuje a zmapuje zákazníka 

➢ zjednoduší obsluhu a servis potrieb zákazníka 

➢ prepracuje do detailov komunikáciu so zákazníkmi 

➢ vyvolá nadšenie zákazníkov k servisu  

➢ zavedie variabilitu v komunikácii najmä v záverečných fázach dodávky, či plnenia  
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➢ uplatnenie modulárneho prístupu a jednotnej platformy i manuálu postupov u firmy pri plnení 

úloh pre zákazníka 

➢ vylúčenie, resp. znižovanie možností vzniku konfliktov, redukovanie objemu práce, poznanie 

vlastných limitov a časových rizík v plnení 

➢ šetrenie pracovnou energiou ľudí a ich smerovanie na nosné problémy, vylúčenie či odloženie 

riešení tzv. zástupných pseudo problémov vzniknutých v dôsledku neschopností jednotlivcov 

➢ eliminácia plytvania pracovného času a kapacít personálu, integrácia pracovných tímov, 

pracovníkov zákazníka a dodávateľov (plniacich úlohy pre zákazníka pod multifunkčnou 

koordináciou manažmentu firmy 

➢ synchronizácia, súslednosť a nadväznosť úkonov v plnení projektu – vytváranie súdržných 

a partnerských serióznych vzťahov v projekte. 

 

Ako zdôrazňuje svetovo uznávaný odborník v oblasti teórie konkurenčnej stratégie Michael 

E. Porter  (The Compatitive Advantage of Nations – Konkurenčné  výhody národov) 

schopnosť si držať si výhody vyplývajúce z lacnej pracovnej sily, vnútro firemného šetrenia 

a striktnej reorganizácie – to sú staré paradigmy. Dnes výhody firma dosiahne i na 

modernizáciou, jedinečnosťou a inováciami. Tak sa dosahujú tržby a zisky v špecifických 

produktoch u maximálne spokojných klientov. K tomu je však nutné mať dôslednú stratégiu, 

víziu i profesnú orientáciu, v ktorých sa hľadajú podnety pre kreatívnosť a inovatívnosť. 

Podľa M. Portera inovovať znamená ponúkať veci a riešenia inými novými spôsobmi 

a vytvárať nové kombinácie, a to na obecnej úrovni. V rozpore so zaužívanou praxou 

inováciou nemožno rozumieť drobné dielčie vylepšenia – tie sú prirodzeným sprievodným 

javom dynamickej firemnej organizácie. Dnes musí každý kto chce prežiť, mať stratégiu a tá 

je zvlášť dôležitá pre malé firmy, ktoré nemajú rozsiahle zdroje, portfólio prístupov 

a nástrojov na globálne trhy a ani silnú dynamiku a pracovné zázemie pre dlhodobé odvážanie 

konkurencie a koncepčné marketingové masírovanie verejnej mienky, propagácie a reklamy 

u zákazníkov . 

Malé podnikanie je večnou konfrontáciou medzi tvrdením že takéto firmy sa na trhu nevedia 

uplatniť a aj keď podnikatelia tvrdo pracujú, ich skutočný zisk je minimálny a ťažko vydretý, 

no problém je že sa nevenujú tej správnej veci, nesystémovo hasia problémy a často iba 

intuitívne a rutinne ovplyvňujú dianie a práca tak neprináša výsledky ( 56, str. 69 ). 

PODNIKATEĽSKÝ   MÝTUS  JE ROZPRÁVKOU O PODNIKATEĽOVI  A NESIE  

V    SEBE    NÁDYCH    NEADEKVÁTNEHO    HRDINSTVA   A   SAMOCHVÁLY                      
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Dôležité je aby malá firma bola v postavení, ktoré sa len ťažko napodobňuje – alebo ho 

konkurencia nechce napodobniť – ak to nebude totiž problém, tak to určite skoro konkurencia 

dokáže. Platí preto zásada: 

JEDINEČNOSŤ POSTAVENIA FIRMY A JEJ PRODUKTU JE ZÁRUKOU 

ZÍSKANIA POSTAVENIA NA TRHU, KTORÉ JE PRE KONKURENCIU 

NEZAUJÍMAVÍ A NÁROČNÉ 

 

Bolo by teda „superstavom“, ak by firma zaujala akúsi pomyselnú  niku, v ktorej bude 

poskytovať špecifické kvalitné produkty a služby. Stačí si predsa všímať vyspelé ekonomiky 

ako sú Taliansko a Nemecko, kde malé a stredné firmy nepreskakujú od jednej veci k druhej, 

budujú si poctivo, zodpovedne, a najmä dlhodobo postavenie „špičky“ v jednom nosnom 

segmente, a tu už im ani veľmi nemôže nik poškodiť, pretože majú nahromadenú obrovskú 

databázu výsledkov, vedomostí, skúseností a svoju zákaznícku vrstvu, a pritom už všetko čo 

v tomto segmente služieb a produktov robia už dokázali optimalizovať. 

 

VÝCHODISKOM INOVÁCIE JE JASNÉ VLASTNÉ PORTFÓLIO PRODUKCIE, 

DLHODOBÁ OPTIMALIZÁCIA, VEDOMOSTI, SKÚSENOSTI A ODHODLANIE 

VYLEPŠOVAŤ A BYŤ NAJLEPŠÍ 

 

 

Manažment firmy musí mať pri tvorbe strategického riadenia a plánovania na zreteli aj väzbu     

medzi pojmami: 

                          TECHNOLÓGIA verzus      INOVÁCIA 

 

 Kedysi platilo, že ak mala firma prístup k financiám mala konkurenčnú výhodu, ak mala 

technologické zázemie bolo to rovnaké. Dnes však vďaka celosvetovej informatizácii má 

každý prístup ku všetkému, ide len o to, čo, kedy a ako sa dá aplikovať. Mnoho ľudí dnes 

intelektuálne tvorí hodnoty, pracuje doma a stretáva sa so zákazníkmi v kaviarni. Nie sú 

potrebné budovy, stroje, kancelárie a pod. Stačí dobrý nápad a projekt je na svete. Je zrejmé, 

že veci ktoré takto sú dostupné však už neposkytnú výhody jedným na úkor druhých 

a prebieha vlastne kontinuálny proces, v ktorom sa prostredníctvom všade dostupnej 
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technológie likvidujú tradičné výhody konkrétneho umiestnenia, či pozície na trhu. Zároveň 

sa ale vytvárajú a posilňujú nové výhody segmentov, produktov a služieb, v ktorých firmy 

podnikajú. To je v podstate výhoda „inovácie“ 

a často nesprávne chápaný paradox. 

Mnohí manažéri v malej, či stredne veľkej firme majú veľký sen: „Virtuálna korporácia“, čiže firma bez 

personálu, objektov, technológií nepracuje, každý sedí doma a napojený na internet. Produkty, služby, 

komponenty, či diely prichádzajú na objednávku z celého sveta a len sa distribuujú k zákazníkom. No 

dobre, ale ak bude náš svet a fungovanie firmy v ňom vyzerať takto, budú to môcť dosiahnuť všetci 

a výhody rýchle napodobňovať. A tým sa vlastne výhody stratia. Možno preto vysloviť tvrdenie, že 

manažéri sú nadšení ideou, ktorá ich v podstate pripravuje o ich konkurenčnú výhodu. 

Pred manažérom firmy dnes stojí ďalší veľký problém – Ako dosiahnuť úspech, ako si udržať. 

či zlepšiť pozíciu na relevantnom trhu? Dnes sa stále uvažuje konvenčne a hľadajú sa vo 

firme buď cesta znižovania nákladov alebo cesty zvyšovania produkcie a tržieb. Aj keď teória 

často hovorí o súzvuku týchto ciest, skutočnosť v praxi je iná: Manažérska filozofia, nástroje 

a prostriedky sú iné pri znižovaní nákladov a úplne iné pri druhej ceste. Tu musí mať manažér 

na zreteli riziká a platnosť Paretového diagramu. 

Znižovať náklady je proces nepretržitý a optimalizovať každú zložku vo firme, ktorá vplýva 

na náklady, a zároveň optimalizovať celok – čo sa však nie vždy dá. Platí, že 20% problémov 

vo firme má dopad na 80%-tné plytvanie a straty. Tu však je veľká hrozba – stačí niečo 

podceniť a všetko sa môže postupne zosypať. Ak sa dá vo firme dôraz na znižovanie 

variabilných nákladov a vlastnej réžie, no neurobia sa opatrenia promptne aj vo fixných 

nákladoch katastrofa je namieste.  

Čo však, ak si firma zvolí filozofiu zvyšovania objemu svojich služieb a produktov ? Je to 

možná, no ťažká cesta úspešnosti, pri ktorej sa však reálne dá dostať k peniazom len ak budú 

zákazníci produkt vo väčšom rozsahu chcieť, ak budú riadne a načas platiť, no najmä, ak to  

nevyvolá  lineárne a priamo  úmerne  väčšie variabilné a predovšetkým fixné náklady a ďalšie 

investície do firmy. Tu platí, že sa musí zosilniť každý faktor a každý článok vo firme 

podieľajúci sa na väčších objemoch a väčších tržbách. Stačí však jeden slabý bod a systém 

kolabuje.  

Platí, že globálne optimum plánovaných výsledkov nie je súčtom dielčich optím jednotlivých 

zložiek produkcie firmy. Preto firma hľadá tzv. najslabší článok – článok ktorého zlepšením 

sa udeľujú zázraky. Bohužiaľ, najslabší článok (vec, systémový prvok, výrobná či 
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technologická jednotka, človek, dodávateľ a pod.) nemá fyzickú hmotnú podobu, ale vždy je 

to nejaké strategické memento a z neho vyplývajúci vzorec správania sa vo firme. 

 

CIEĽOM NIE JE FINANCIE VO FIRME UŠETRIŤ, ALE ÚSPEŠNE ICH ZAROBIŤ. 

 

1.12.  Kreativita a inovácia v projektovom manažmente 

Firma ktorá chce existovať v súčasnom konkurenčnom prostredí sa musí stále zdokonaľovať. 

Trvalé snaženie  dosiahnutie nového, lepšieho a dokonalejšieho stavu je spojená so 

schopnosťou človeka tvoriť, vymýšľať, snívať a realizovať nápady −  byť kreatívny a vyvolať 

tým pozitívne reálne zmeny −  inovácie. Kreativitu možno definovať ako mentálny proces 

zahrňujúci tvorbu nápadov, konceptov, asociácií a víziu medzi už existujúcim prostredím 

dostupných východísk vo veci, v ktorej sa kreativita deje. 

Kreativita je schopnosť, ale aj prístup a postoj k veci, a zároveň tvorivý proces, je jednou zo 

základných psychologických schopností človeka a ak je úspešná má pozitívny vplyv na 

sebadôveru a aktivitu pracovníka. Medzi základné prekážky tvorivého myslenia patrí 

napríklad: 

 prílišná byrokracia a administratíva 

 vysoký stupeň kontroly 

 podceňovanie sa, neochota a neschopnosť „hrať sa a snívať“ 

 negatívna spiatočnícka kritika, strach a obavy 

 redukcia rozhodnutí na: buď / alebo 

 nedostatok zdrojov (čas, technika, financie) 

 

Dlhé roky skúseností v renomovaných firmách u špičkových manažérov preukázali tézy 

o tom, že ich firmy neobstoja bez inovácií, no realita je smutná a často najviac títo ľudia 

inovácie sami brzdia. Je to dané tým, že inovácie väčšinou nie sú tým hlavným, čím firma 

žije, prevláda skôr zameranie na istotu, ego ľudí je väčšie ako snaha úprimného riešenia. 

Chýbajú často marketingové informácie o trhu a miesta firmy na ňom, ale tiež je slabá 

koncepčnosť inovácií, nie je čas na systematickú prácu a štúdium manažmentu a pretrváva 

neschopnosť aj naozaj dobré veci dotiahnuť do konca a realizovať na trhu. 



 

 
 

73 

Ďalším problémom je, že firma nemá spracovanú metodiku, manažment nechápe do hĺbky 

problematiku inovácie a táto nie je organicky inštalovaná ako inovačná kultúra do 

organizačnej kultúry, na dôvažok je nevhodný model riadenia inovácií a chýba zodpovedné 

objektívne vyhodnocovanie prínosov z inovácií vo firme. Známy propagátor inovácií u nás 

Ivan Košturiak v časopise Moderní řízení (marec 2009) vymenoval Pravidlá pre zavedenie 

inovácií do praxe vo firme, ktoré po voľnom spracovaní je možné zhrnúť aj prostredníctvom 

nasledujúceho obrázka č.19  takto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 19   Schematické zobrazenie pravidiel pre uplatnenie inovácií vo firme 
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Inovácia musí byť 

kľúčovým procesom vo 

firme. 

Inovačný tím musí byť 

procesný a zložený 

z rôznych odborníkov 

naprieč činnosťami 

firmy. 

Inovačný proces 

nemožno obmedziť 

byrokraciou a predpismi. 

Inovácie sa musia vykonávať a nie o nich iba 

rozprávať, potrebné je sa vymaniť z operatívnej 

agendy a zamerať sa na strategické príležitosti. 

Inovatívnosť má zákonitosti, pravidlá a metodiku, 

nesmie však byť limitovaná ekonomikou, 

smernicami a nezmyselnou agendou brzdiacou 

nápady. 

Je potrebné vyčleniť ľudí a vytvoriť im podmienky 

aby boli dokonalým inovačným tímom, podrobne 

sa musia definovať parametre zákazníkov 

a možností na trhu. 

Stanovenie tendencie 

zvládania inovačných 

procesov. 

Aplikácia inovačného 

myslenia. 

Určenie priority inovácie 

vo firme. 

Miera úspešnosti 

inovatívneho procesu je 

odvislá od riadenia. 

Napodobovanie 

a aplikovanie inovácií 

iných. 

Musí sa zvoliť stratégia a to buď reaktívna alebo 

proaktívna s následným jasným určením pravidiel, 

metodiky a okruhov vedomostí vo vnútro- 

firemnom tvorivom fungovaní. 

 

Merať a hodnotiť priebežne úspešnosť inovácií vo 

firme je veľmi dôležité a spočíva v prekonávaní 

obmedzení, stereotypov, odlišností a to novým  

dizajnom a funkčnosťou produktov / služieb. 

Kopírovanie inovačných výstupov od iných 

autorov a firiem je vhodné v rozbehovej, tzv. 

učiacej sa a aplikačnej fáze, avšak po čase sú 

potrebné vlastné originálne riešenia. 

Je nutné zvoliť správne smerovanie inovácie na 

nosný podnikateľský program firmy a určiť dôraz 

buď na procesné (technologické, organizačné) či 

produktové (výrobky, projekty, služby) inovácie 

pri akceptácií ekologičnosti a ekonomičnosti 

voľby. 

Ide o prijatie postupov vo firme: 

 plochá organizačná štruktúra a proaktívna 

organizačná kultúra 

 paralelné navrhovanie a aplikácie riešení 

v projektoch 

 uplatnenie nových organizačných foriem na 

báze tímov. 
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„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

Ďalším veľmi zaujímavým spôsobom ako získať pozíciu firmy na trhu nie je paradoxne 

intenzívne vylepšovanie vnútorných parametrov, inovatívnosti a kvality produkcie a získavať 

zákazníkov, ale skôr dosiahnutie stavu, kedy zákazník sa stane fanúšikom firmy – jej verným 

partnerom a podporovateľom a to dlhodobo. Samozrejme predchádza tomu doterajšia 

spokojnosť, ale aj výchova zákazníka k vlastnostiam produktu. 

Zážitky plnia dnes dôležitú úlohu v modernom vzťahu dodávateľ – zákazník. Sú dlhodobo 

viažuce, progresívne, emocionálne a sú predmetom vzpomienok a pocitu spolupatričnosti 

klienta k firme. Ide vlastne o inováciu, ktorá smeruje produkty firmy tak aby okrem plnenia 

zadania zákazky potešili, motivovali a presvedčili zákazníka aby firme veril a bol jej 

fanúšikom a zástupcom. Pritom je tu riziko, že lojalita zákazníkov sa kvôli väčšej dostupnosti 

informácií neustále znižuje, a preto tvorba produktových zážitkov je nástrojom inovácie pre 

Vybrané techniky pre 

podporu inovačného 

myslenia. 

Prekonávanie bariér 

a problémov inovácií 

Ide o výber a aplikáciu niektorej praktickej 

techniky a ich prípadné kombinovanie pre 

overenie správnosti ako napríklad: 

 Brainstorming  („žmýkanie mozgov“) 

sústreďujúci nápady a myšlienky k danej téme 

za voľných, slobodných a kreatívnych 

podmienok 

 Metóda 6 Klobúkov na hľadanie kreatívnych 

nápadov a riešení porovnávajúca rôzne 

prístupy k riešeniu inovačného problému 

 Dysney stratégia o rozdelení úloh v tíme 

a zaujatí role snílka, realistu či kritika a 

následné posúdenie projektu 

Musia sa odstrániť zaužívané a známe chyby, 

ktoré môžu firme poškodiť ako sú: 

 za každú cenu vyhovieť zákazníkovi 

 vytvoriť dokonalú stratégiu ale sa jej nedržať 

 tlačiť na úplnú a stálu produktivitu personálu 

 znižovať náklady za každú cenu 

 školiť pracovníkov no nie manažérov  

 trvalo nezmyselne všetko inovovať bez 

odozvy potreby 

 najímať externých záchrancov a poradcov bez 

záujmu o firmu 

 prevádzkovať dokonalý no nepraktický 

informačný systém o firme 

 viesť manažérov len na výsledky a úspory 

 vytvárať stres neustálymi organizačnými 

zmenami 
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podporu vernosti zákazníkov k firme. Preto sa dá v praxi uplatniť vzorový model 

kompletného procesu získavania a rozvíjania vzťahu firmy so zákazníkom (tabuľka č.3 ). 

Dokonca v rámci tejto publikácie by bolo veľmi vhodné aby manažment tej ktorej firmy pri 

vlastnej analytickej a návrhovej časti procesu implementácie inovácií do stratégie si sám 

vyhotovil takúto tabuľku a zhodnotil svoj reálny stav. 

 

Tabuľka č. 3     Komplexný proces získavania a rozvíjania vzťahu firmy so zákazníkom 

CUDZINEC POZOROVATEĽ OCHUTNÁVAČ ZÁKAZNÍK FANÚŠIK 

Charakteristika 

Ľudia, ktorí o firme 

a jej produktoch 

nikdy nič nepočuli 

a nič nevedia. 

Charakteristika 

Ľudia, ktorí o firme 

vedia ale doteraz 

nemali osobné 

skúsenosti. 

Charakteristika 

Ľudia, ktorí už 

produkt firmy 

vyskúšali 

a rozhodujú sa 

o opakovanej 

spolupráci. 

Charakteristika 

Ľudia, ktorí 

opakovane 

využívajú služby 

a produkty firmy. 

Charakteristika 

Ľudia, ktorí aktívne 

podporujú 

a pomáhajú firme 

a jej rozvoju 

a vyhľadávajú 

ďalších zákazníkov. 

Príklad Kto Kto Kto Kto 

Stratégia na presun 

do ďalšej úrovne 

 

      

Stratégia na presun 

do ďalšej úrovne 

 

      

Stratégia na presun 

do ďalšej úrovne 

 

      

Stratégia na presun 

do ďalšej úrovne 

 

      

Stratégia na presun 

je ukončená 

    

            

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 
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2. ANALYTICKO - SYNTETICKÁ ČASŤ 

Analyticko – syntetická časť obsahuje určenie parametrov firmy, rozbor a získavanie 

merateľných výsledkov o súčasnom stave firmy vykonaných pomocou strategickej vybranej 

metódy analýzy vo veci posúdenia faktorov firmy, ďalej podpornej metódy: Auditu 

inovačného riadenia a metódy bublinovej analýzy. 

2.1. Stanovenie parametrov o situácii firmy 

Podrobným preštudovaním fungovania, činností  firmy a dlhodobých výsledkov sú zistené 

sumarizované a popisované nálezy a fakty, pri ktorých je východiskom tabuľka č.4 

spracovaná podľa vzoru z [8, str.347]. 

 

Tabuľka č.4:    Členenie faktorov firmy  

Vonkajšie faktory 

 

Strategická situácia firmy 

 

Vnútorné faktory 

Makro okolie • marketing trhu 

• strategické plánovanie 

• strategické riadenie 

• implementácia strategickej 

analýzy 

Mikro okolie 

• Spoločenské, politické 

a sociálnokultúrne vplyvy 

• Technologické a technické 

vplyvy 

• Atraktivita a rozvoj odvetvia 

• konkurencia a jej reakcie 

• Vedomostná a skúsenostná 

databáza v odvetví 

• Legislatíva a normy 

Špecifiká firmy 

Dostupné zdroje 

• finančné 

• materiálové 

• vedomostné 

• personálne 

Konkurenčná sila 

Silné a slabé stránky 

Vyváženosť portfólia 

„Zdroj [8, str.347]“ 

 

Celková koncepcia firmy držiac sa pravidiel podľa zdroja [10, str.34] je vlastne 

marketingovou (a nie výrobkovou, či predajnou) koncepciou, kde zastáva firma zrejme názor, 

že kľúč k dosiahnutiu cieľov firmy spočíva v určovaní potrieb a požiadaviek cieľového trhu 

a v poskytovaní ich uspokojenia účinnejšie a efektívnejšie než u konkurencie. 

Typickým zodpovedným výstupom akejkoľvek strategickej analýzy, syntézy zistení 

a implementácie do novej stratégie je vytvorenie inovatívneho marketingového mixu 4xP 
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(Product, Plane, Preis, Propagation) [8, str.73] s budúcimi vlastnými zapracovanými návrhmi, 

ktorý v podmienkach firmy možno popísať nasledovne (obrázok č. 20 ). 

Obrázok č. 20:    Inovatívny marketingový mix 

 

 „Zdroj [8, str.73]“ 

 

Po podrobnom preštudovaní [23, str. 105] sa javí pre firmu ako účelné využiť najmä tzv. 

gradualistický prístup s kompenzovaním jeho negatív a to je podceňovanie, schopnosti 

procesných zmien a preceňovania schopností manažmentu a zároveň preferovať dynamické 

schopnosti firmy. Svetová prax a výskum sa v posledných rokoch venujú najmä veľkým 

firmám a korporáciám, ktoré majú určitý dosiahnutý stupeň štábnej, organizačnej kultúry, 

marketingu, financií, personálneho zázemia. Avšak moja práca sa zaoberá problematikou 

firmy XYZ, s. r. o.,  ktorá je definovaná ako malá firma ( iba niečo viac ako dvadsať 

zamestnancov a spolupracujúcich expertov) a preto je potrebné zodpovedne a hlavne 

jednoznačne zadefinovať aj špecifiká inovačnej stratégie v malej firme. 

Marketing 

MIX 
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Cieľoví zákazníci 

Rozmanitosť 

služieb poradenstva 

Komplexnosť balíka 

poradenstva 

Modifikácie 
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Výnosy, zisky 

Produkt 
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• Propagácia, reklama 

• Public Relations 
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• Pôsobenie 
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• Sortiment služieb 

a úkonov 

poradenstva 

• Náhradné riešenia 
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Marketing firmy sa musí konkrétne zamerať na potreby zákazníka a preto pri riadení vývoja 

a komercializácii (schopnosť uviesť produkty na trh ako tovar a dobre predať -  získať 

financie a tvoriť zisk) majú štandardné nástroje často obmedzenia ako napríklad [23, str. 235]: 

 identifikácia a hodnotenie vlastností vlastného nového produktu 

 identifikácia a hodnotenie  nových trhov a vlastných  podnikateľských zámerov a programov 

 podpora predaja a použitie úplne nových produktov. 

 

Obmedzenia vidno najmä v tom, že známe štandardné nástroje boli vytvorené pre hodnotenia 

existujúcich produktov, variant, chovania sa zákazníkov a zaužívaného manažmentu a tým len 

čiastočne zohľadňujú budúce stavy u inovácií [25, str. 111]. 

V ponímaní typu firmy zaoberajúcej sa predmetom činnosti ako projektový manažment pre 

zákazníkov je projekt vlastne procesom. Nejde teda o projekt ako konkrétnu vec – napr. 

vypracovaná technologická dokumentácia, špecifický podnikateľský zámer, rozpočtovanie 

nejakého diela, buď investície, alebo o projektovú dokumentáciu (výkresy, technické 

a sprievodné správy) na stavbe pre územné, či stavebné schvaľovacie konania, ale o projekt   

ako priebežnú manažérsku, inžiniersku, dozornú, kontrolnú a konzultačnú činnosť zo strany 

firmy pre určeného klienta počas realizácie jeho investície inými dodávateľskými firmami, 

a to v reálnom okolí a čase. Každý projekt vykazuje svoje záujmové skupiny s ich 

vzájomnými a konkrétnymi vzťahmi a kompetenciami. Obrázok č.21 dokumentuje rámcovú 

univerzálnu skladbu aktérov takéhoto konkrétneho vzorového realizovaného projektu 

v oblasti stavebníctva. 
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Obrázok č. 21:   Organizačné zložky činnosti a väzby projektového manažmentu 

podľa Metodiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 
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Tu je podstatne jasné poznať kľúčové záujmy, pohnútky, potreby a očakávania každého člena 

skupiny, no najmä zákazníka. Preto manažment projektu musí v praxi v prvom rade: 

✓ identifikovať  a presne špecifikovať všetky záujmové skupiny, porozumieť rozsahu ich autority 

a miery zodpovednosti 

✓ dobre popísať a formulovať požiadavky a podrobné zadanie, priebežne odhadovať riziká 

a možné konfliktné situácie 

✓ zodpovedne monitorovať projekt a vhodne odkomunikovať potreby a stavy projektu v každej 

jeho fáze a tak eliminovať možné negatíva 

Po spoločnej úvahe na základe doterajších úvah možno kľúčové záujmové skupiny projektu 

popísať tak, ako to je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 22:  Záujmové skupiny projektu 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

Schopnosť splniť nejaké zadanie zákazníka a závažnosť prístupu k jeho očakávaniam 

a potrebám sú vyjadrené rovnicou: 

Z = f (A + ZO ) 

kde:  Z = záväznosť, A =autorita/poverenie, f = funkcia, Zo = zodpovednosť a popis činnosti. 

Ďalším dôležitým prvkom systému manažérskeho projektovania je samotný projektový tím. 

Tento je vo firme hlavným výkonným článkom projektu s vlastnou internou organizačnou 
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štruktúrou, určením kompetencií a zodpovednosti jednotlivých členov. Je to vlastne skupina 

ľudí s rôznou (podľa potrieb projektu) odbornou profesijnou špecializáciou, spôsobilosťou 

a organizačným rozsahom prác a lehôt plnení úloh. 

2.2. Výber metódy strategickej analýzy 

V súčasnej odbornej praxi existuje viacero metód strategickej analýzy – SWOT analýza, 

PESTLE analýza vonkajšieho prostredia, PESTLE analýza metódou MAP, analýza 

stakeholders, Porterov model analýzy piatich konkurenčných síl, BCG matica pre analýzu 

portfólia firmy, analýza tržného podielu, analýza finančná a ďalšie [18, str.54-92], [20, 

str.177]. Pre ilustráciu sú na tomto mieste uvedené vstupné informácie o metodike SWOT 

analýzy. Podrobnosti sú v dostupnej literatúre. 

SWOT analýza je akousi systematickou identifikáciou faktorov a stratégií, ktoré si navzájom asi najlepšie 

korelujú. Následne syntézou nových poznatkov a merateľných výsledkov možno formulovať zásady, pravidlá 

a princípy pre tvorbu programu inovatívnosti v REGION INVEST, a.s. Zdôrazňujem, že analyticko-syntetickú 

časť a popis parametrov firmy vykonávam ako externý člen kvôli väčšej objektívnosti a uplatňujem metodiku 

podľa lektora CEMI D.A. Procházku [18, str.32-53]. 

Zahrňuje monitorovanie marketingového interného aj externého prostredia, firmy a musí mať vždy zadefinovaný 

budúci želaný cieľ, ktorý sa chce dosiahnuť. Túto techniku vynašiel v 70-tych rokoch Albert Humphrey pre 

podniky v rámci FORTUNE 500. 

Obrázok č. 23 vyjadruje alternatívy analýzy a možnosti ako zvoliť odpovedajúcu podporu podľa výsledkov 

SWOT [21,str.198]. 

Obrázok č. 23:   Analýza SWOT 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [21, str. 198]“ 

 

Podpora 
agresívnej 

stratégie 

Podpora 
stratégie 
diverzifikácie 

Podpora 
defenzívnej 

stratégie 

 

Podpora 
stratégie 

zvratu 

PRÍLEŽITOSŤ 

HROZBY 
 

INTERNÁ 
 SILA 

INTERNÁ 
SLABOSŤ 

Voľba 
stratégie 



 

 
 

83 

Silné a slabé stránky (S+W) vždy definujú interné atribúty firmy a príležitosti s ohrozeniami 

(O+T) hovoria o externých podmienkach na trhu v relevantnom prostredí firmy. S+W má 

tendenciu vždy pôsobiť v súčasnosti, zatiaľ čo O+T sa prejavujú do budúcna. 

Poznámka: Pri uplatnení metódy SWOT musí sa mať mal na zreteli to, aby sa nevytvárali zbytočne 

zoznamy stránok, ale skôr sa myslelo na dôležité priority pri dosahovaní budúceho cieľa. 

SWOT analýza sa vždy vypracúva iba pre jednu firmu v jednom odvetví a v jednom konkurenčnom 

prostredí. Jej výstupom - syntézou výsledkov vzniká základ pre tvorbu stratégie – strategického 

plánovania a riadenia vo firme. 

V ďalšom postupe sú stanovené na základe pozorovania a konzultácií vzorovej firmy nasledujúce 

rozdelenie s uvedením príkladu konkrétnych pomenovaní jednotlivých atribútov S, W, O, následne 

vychádza celá SWOT analýza (tabuľka č. 5 ). 

Tabuľka č. 5:   SWOT analýza – popis faktorov 

SILNÉ STRÁNKY 

✓ dobré meno firmy 

✓ tradícia, dlhodobé kladné výsledky 

z projektov 

✓ lojálni a skúsení odborne zdatní pracovníci 

✓ stabilní prevádzkový kapitál na režijný chod 

firmy 

✓ komplexnosť nosného programu, produktov 

✓ overený externý tím 

✓ ustálené portfólio a typológia stabilných 

zákazníkov 

✓ vlastná publikačná a prezentačná tvorba 

✓ vlastný výskum a vývoj nových metodík 

a postupov pre riadenie investičných 

projektov a diel zákazníkov 

SLABÉ STRÁNKY 

✓ firma sa neetabluje na zahraničných trhoch 

✓ odbornosť a obhajoba záujmov zákazníka má 

prednosť pred obchodným záujmom firmy 

✓ schematické formálne vykonávanie rutinných 

činností v projektoch zákazníka 

✓ nízka inovatívnosť a absencia nových 

nápadov v inžinieringu 

✓ vysoký tlak na mobilitu a široký záber 

odbornosti tímov u zákazníka 

✓ nepravidelný príjem pracovníkov viazaný len 

na ukončené úspešné projekty 

✓ náročné a problémové vyhľadávanie 

schopných nových členov tímov 

✓ konzervatívne vedenie firmy  

PRÍLEŽITOSŤ 

✓ možnosť prijatia strategického partnera do 

firmy 

✓ schopnosť rozlíšenia a vyhľadávania nových 

informácií o trendoch trhu 

✓ udržanie stabilného verného tímu ľudí na 

základe dlhoročných osobných vzťahov 

✓ možnosť využiť stabilné technické, 

administratívne a priestorové zázemie firmy 

✓ možnosť zaviesť novú techniku predaja 

a novú organizačnú kultúru 

✓ zapojenie sa do národných a profesných 

podnikových združení 

OHROZENIA 

✓ prekvapenie konkurenčným zásahom 

✓ strata súčasnej pozície na trhu 

✓ strata ľudí z tímov 

✓ zhoršenie mana firmy 

✓ nezvládnutie  rizika konfliktov so zákazníkmi 

✓ zmätočná a premenlivá legislatíva 

✓ nestabilita a nedodržanie uzatvorených zmlúv 

zo strany zákazníkov 

 

„Zdroj: [ Vlastná tvorba ]“ 
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Poznámka:  Samotná metodika výpočtu SWOT analýzy sa dá dobre obsiahnúť a spoznať v na to určených 

odborných publikáciách a aj starších prácach autora tejto publikácie. 

 

2.3.  Analýza súčasného stavu organizácie procesov inovatívnosti 

Program inovatívnosti spoločnosti je závažný odborný dokument ,obsahujúci podnikateľskú 

politiku firmy vychádzajúcu z nových myšlienok, ideí na ktoré sa stavajú produkty a služby, 

modifikovanie súčasných služieb o nové služby a postupy vyššej kvality a nápadov, ktoré 

budú slúžiť zákazníkom. Pritom platí pravidlo: 

 
 

NOSNÝ TREND V INOVÁCIÁCH SÚ INKREMENTÁLNE INOVÁCIE 

 

Ide o účelnú, logickú a pragmatickú voľbu inovatívnej cesty pre skúmanú firmu vzhľadom 

k jej rozsahu, veľkosti, projektovým kapacitám, možnostiam a schopnostiam. 

Na rozdiel od disruptívnej inovácie - inkrementálnej, o prírastkové drobné zmeny, kde sú 

pravidlá vopred v danom trhu a segmente jasné, stále a postupne sa vlastnou kreativitou 

zdokonaľujú služby firmy a používajú sa znalosti sústredené okolo kľúčových faktorov 

a komponentov v danom odbore riadenia projektov pre zákazníkov. Uvedené platí v celom 

rozsahu pre posudzovanú firmu. 

Pri tvorbe budúceho programu inovatívnosti spoločnosti sa musia podrobne zohľadniť aj 

snahy o konverziu súčasného stavu, obnovenie a vylepšenie techniky predaja a reaktiváciu 

organizačnej štruktúry, nastolenie systému tzv. referenčnej propagácie s metodikou krížového 

predaja, postupného preskupovania obchodných kapacít, ako aj predaja kontaktov a tzv. 

balíkov zákazníkov [9, str.164-175].  

V súčasnosti existuje súbor vstupných poznatkov pre firmu a vykonaná bola strategická 

analýza v rámci seminárnej práce [28, str.3]. Absentujú však akékoľvek ucelené postupy, 

návody a metodika pre organizáciu vo firme. 

Obrázok č.22 už skôr popísaný, obsahuje postup hlavných činností spoločnosti XYZ, s.r.o.., 

ktoré sú ďalej popísané v okruhoch [29, str.13], a to podľa merateľných a významných 

potrieb zákazníka. Ide následne o postupnosť krokov ako sú zahájenie, revízia vstupných 

parametrov, zladenie nosných charakteristík, prezentácie, zhrnutie získaného či možného 

prospechu, otvorený prieskum stanovísk zúčastnených v procese, záver a overovanie, a výkon 

zákazky (jej splnenie). Všetky tieto činnosti sa v súčasnosti už uvádzajú do praxe tej ktorej 
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vzorovo nastavenej firmy v rámci navrhovanej techniky predaja a slúžia ako východisko pre 

inovatívny prístup podľa [29, str.12]. 

 

2.4. Analýza inovačného riadenia firmy 

2.4.1. Audit inovačného riadenia  

Pre navrhovanie postupov a implementáciu strategickej analýzy do tvorby nového Programu 

inovatívnosti a kvality skúmanej firmy je potrebné vykonať samotný Audit inovačného 

riadenia ako špecifickú metódu strategickej analýzy. Audit je chápaný ako mechanizmus pre 

uľahčenie tvorby štruktúry hodnotenia firmy a jej stratégie viazanej na inovácie. Ide o procesy 

spojené s organizačnou kultúrou, technikou predaja, projektovým riadením u zákazníka 

a získavania znalostí a dynamiky riadenia. Je potrebné si stanoviť podľa dostupných 

poznatkov [23, str. 518] súbor faktorov, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú významne úspech či 

neúspech v inovatívnosti u firmy a prijatou škálou ohodnotenia, takto možno vytvoriť profil 

terajšieho inovačného výkonu, čo má za následok (v spojení so závermi primárnej 

a sekundárnej SWOT analýzy) formulovanie zásad nového inovatívneho prístupu ako 

rozhodujúceho prvku pre strategické riadenie a plánovanie v programe.  

Aplikovaný postup je nasledovný: METODIKA: 

1. Zostavenie súboru kontrolných otázok a ich zoskupenie do piatich oblastí riadenia inovácií (tabuľka 

č. 6.). 

2. Otázky sú vlastne zaužívané výroky z dlhoročnej manažérskej praxe a ku každej sa priradí 

hodnotenie a to: 1 bod ak to nie je pravda, až 7 bodov ak je to presne tak. 

3. Otázky a ich bodovanie sa zoradia do piatich stĺpcov (pre oblasti riadenia inovácií) a to: Stratégia, 

Procesy, Organizácia, Väzby / Vzťahy, Učenie sa (tabuľka č. 7. ). 

4. Súčet bodov v každom stĺpci je delený číslom 8 (z technického dôvodu je určených 40 otázok a 5 

stĺpcov). 

5. Výsledky súčtov z jednotlivých stĺpcov zakreslíme do tzv. teoretického pentagramu (päťuholník 

s dĺžkou vrcholov – 7 dielikov od stredu) a porovnávame bodové výsledky s tzv. ideálnym skóre. 

Rozdiely ukazujú kladné ale aj záporné hodnoty profilu úrovne inovatívneho riadenia hodnotenej 

firmy (obrázok č. 24 ). 

Poznámka: pri udeľovaní bodov k jednotlivým výrokom bola uplatnená metóda brainstormingu 

a kolektívneho hodnotenia pracovníkmi projektových tímov firmy. 
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Tabuľka č. 6:  Súbor hodnotiacich výrokov 

P. č. VÝROK Počet bodov 

1. 
Ľudia majú jasnú predstavu o tom ako inovácie pomáhajú 

konkurovať 
3 

2. 
Je zavedený proces pomáhajúci efektívne riadiť nové produkty a ich 

uvedenie na trh 
3 

3. Organizačná štruktúra firmy nijako neobmedzuje inovácie 4 

4. Existuje silné zameranie na rozvoj personálu a školenia 2 

5. Sú dobré vzťahy s konzultantmi a spolupracujúcimi firmami 5 

6. 
Inovačná stratégia firmy sa jasne komunikuje, každý vie v čom je 

zlepšenie 
1 

7. 
Inovačné nápady a projekty sa obvykle dokončujú načas a v určenom 

rozpočte 
3 

8. Ľudia dobre spolupracujú v rámci firmy a jej tímov 4 

9. 
Venuje sa čas vyhodnocovaniu projektov s cieľom poučiť sa 

a zlepšovať 
1 

10. 
Firma je schopná identifikovať a míňať potreby a očakávania 

zákazníkov 
6 

11. 
Ľudia vedia čo je odlišujúcou kompetenciou a čo dáva konkurenčnú 

výhodu 
4 

12. 
Existuje efektívny mechanizmus preto, aby každý vnímal zákaznícke 

potreby 
6 

13. Ľudia sú zapojení do nápadov na zlepšenie produktov a procesov 3 

14. 
Dobrá spolupráca s univerzitami a výskumom s cieľom rozvíjať 

znalosti 
2 

15. Umenie vždy sa poučiť z vlastných chýb 4 

16. 
Pohľad do budúcna štruktúrovaným spôsobom pre predstavu 

budúcich ohrození a príležitostí 
5 

17. 
Existujú efektívne mechanizmy pre zmeny od nápadu až po úspešné 

zavedenie 
6 

18. Štruktúra firmy pomáha prijímať rýchle rozhodnutia 7 

19. Je úzka spolupráca so zákazníkmi pri nových konceptoch 7 

20. 
Systematicky sa porovnávajú produkty a procesy firmy s dostupnou 

konkurenciou 
5 

21. Vrcholový manažment má spoločnú víziu pre vývoj cez inovácie 2 

22. Systematicky sa hľadajú nové produkty a aktivity 2 

23. 
Komunikácia je efektívna a funguje zhora nadol a opačne, ale aj 

medzi zložkami 
3 

24. Spolupráca s inými firmami na vývoji nových produktov 1 
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25. 
Stretnutia s inými firmami pre výmenu skúseností a vzájomné učenie 

sa 
2 

26. Existuje podpora inovácií zo strany manažmentu 3 

27. 
Je zvolený mechanizmus pre časovú súslednosť tímov v spolupráci 

na projektoch 
3 

28. Systém odmeňovania podporuje inovácie 3 

29. 
Snaha o vytváranie externej siete konzultantov so špeciálnymi 

znalosťami 
3 

30. 
Schopnosť zaznamenávať a zovšeobecňovať získané vedomosti pre 

ostatných v tíme 
4 

31. 
Existujú zavedené procesy pre posúdenie nových udalostí v praxi 

a odbore pôsobenia 
2 

32. Firma má jasný systém pre voľbu inovačných projektov 4 

33. 
Je vytvorená klíma pre nové nápady a možnosť pre ľudí uplatniť sa 

s nimi vo firme 
4 

34. 
Spolupráca s lokálnymi a regionálnymi vzdelávacími inštitúciami pre 

odborné schopnosti 
5 

35. Schopnosť učiť sa od iných organizácií 3 

36. 
Existuje jasná väzba medzi inovačnými projektmi a celkovou 

stratégiou firmy 
3 

37. 
V systéme je dostatok pružnosti, aby vývoj umožnil realizovať malé 

rýchle projekty 
4 

38. V tímoch sa pracuje dobre 6 

39. 
Spolupracuje sa s významnými zákazníkmi na vývoji inovatívnych 

produktov 
2 

40. 
Sú aplikované ukazovatele a hodnotenia napomáhajúce zlepšiť 

inovatívne riadenie 
3 

 

„Zdroj [23, str. 520, vlastná tvorba]“ 
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Tabuľka č. 7:  Vyhodnotenie a sumarizácia výsledkov 

 

       Číslo výroku 

                                                                                                                              Počty bodov 

  

1 ... 3 
 

2 ... 3 

 

3 ... 4 

 

5 ... 2 

 

4 ... 5 

 6 ... 1 7 ... 3 8 ... 4 10 ... 1 9 ... 6 

 11 ... 4 12 ... 6 13 ... 3 14 ... 2  15 ... 4 

 16 ... 5 17 ... 6 18 ... 7 19 ... 7 20 ... 5 

 21 ... 2 22 ... 2 23 ... 3 24 ... 1 25 ... 2 

 26 ... 3 27 ... 3 28 ... 3  29 ... 3 30 ... 4 

 31 ... 2 32 ... 4  33 ... 4  34 ... 5 35 ... 3 

 36 ... 3 37 ... 4 38 ... 6 39 ... 2 40 ... 3 

Oblasti 

riadenia 

inovácií 

STRATÉGIA PROCESY ORGANIZÁCIA VZŤAHY UČENIE SA 

Súčet 23 31 34 23 32 

Podiel / 8 2,9 3,9 4,3 2,9 4 

„Zdroj: [vlastná tvorba]“ 

 

Obrázok č.24 : Teoretický pentagram s označením skóre 

 

„Zdroj [23, str. 522, vlastná tvorba]“ 
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Vyhodnotenie teoretického pentagramu: 

Po vyznačení podielov za jednotlivé oblasti riadenia a spojení jednotlivých hodnôt podielov do obrázku 

úsečkami sa dá vysloviť tento záver: 

V porovnaní s ideálnym stavom  − keď by sa pentagram mal ohraničiť na úrovni spojníc hodnôt čísla 7, je 

skutočnosť taká, že reálny inovačný stav − skóre pre firmu je v spojnici a vnútri poľa medzi bodmi 4 a 3, pričom 

najlepšie je to u procesov, učení sa a organizácii a slabšie  u stratégie a vzťahov. Možno konštatovať, že 

skutočný stav je slabý a dosahuje približne iba 50% možnosti inovatívneho rozvoja firmy, čo potrebuje výrazné 

inovatívne opatrenie v budúcnosti.  

Pre podporu či overenie reálnosti zistení z pentagramu v rámci auditu inovačného riadenia si každý 

schopný manažment firmy vykoná ešte meranie inovačnej schopnosti pri nových produktoch, a hlavne 

produktoch či inžinieringu a konzultačných službách formou radarového grafu. Tento hodnotiaci 

systém bol vyvinutý a prvýkrát aplikovaný prostredníctvom 100 firiem v USA a Veľkej Británii, 

a postupne sa overoval v takmer dvadsiatke prípadových štúdii u 18 vzorových líderských firiem. Pre 

potreby malej a strednej firmy a podľa už známych podnikateľských programov a segmentmi sa dá 

vychádzať z informačnej databázy Slovenského štatistického úradu a vytvoriť kruhový diagram 

(podoba radaru) so zvolenými nosnými položkami. Tie sú uvedené v tabuľke č. ...... (Súbor výrokov 

k radarovému grafu) na str. ako výroky č.1 až 40, pričom bola už každému výroku pridelená hodnota 1 

až 7 bodov. Z týchto výrokov sú vhodné v podmienkach firmy kľúčové prvky a tie sa dajú zostaviť do 

tabuľky  s ohodnotením  (vyňatým z výsledkov tabuľky č. 6 a č.7.). Potom redukovaný nasledujúci 

obrázok č.25 praktický tvar radarového grafu pre malú dynamickú a inovatívnu firmu môže vyzerať 

takto: 

Obrázok č. 25:  Radarový graf 
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kde : 

A – zameranie na zákazníka 

B – formulácia stratégie 

C – jasný strategický cieľ 

D – kľúčové kompetencie 

E – technologické schopnosti 

F – plánovanie, vývoj 

G – riadenie potrieb a objednávok 

H – dokumentácia  

 

 

I – inovácie a zlepšovanie 

J – externí partneri 

K – projektová orientácia 

L – tímová práca 

M – motivácia a odmeňovania 

N – organizačná štruktúra 

O – finančné zázemie 

P – systémová integrácia

 
„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

Komentár k radarovému grafu: V grafe sa objavuje vyznačenie pozície pozorovanej malej firmy (zelená 

farba) a porovnanie jej poľa obsadenosti sa dá vidieť voči vypočítanému priemeru všetkých firiem v odvetví 

podľa dostupných štatistických údajov (oranžová farba) a v nadväznosti na výsledky z už realizovaného 

pentagramu. Zároveň je u radarového grafu zakreslený priemer zo zistení štyroch najlepších, výnimočných (tzv. 

VIP) firiem z daného odvetvia a ich výsledkov (žltá farba). 

Ponaučením pre manažment firmy nech je, že nie je veľký rozdiel medzi jej výsledkami a priemerom celého 

odvetvia, čo je dobré aj keď niekde sú väčšie odlišnosti dané najmä jednotlivými špecifikami (napr. položky C, 

D, F, I, L, O) a doterajším prístupom k riadeniu. Je preto potrebné dať dôraz na rozvoj, či udržanie týchto 

faktorov. Zároveň sa dá porovnávaním zistiť zaostávanie firmy za lídrami (napr. položky E, J, L, M, N) kde je 

možné kopírovať v budúcnosti nasledovanie, aj keď nie vždy to čo je vhodné pre jednu firmu sa vyplatí 

uskutočniť v druhej firme. Preto záväzným nech je sledovanie a postupné prekonanie najmä údajov celého 

zoskupenia firiem odvetvia. 

 

Zaujímavým môže byť aj porovnanie skúmaného typu malej či strede veľkej firmy pre 

určenie poľa inovačného potenciálu, teda schopnosti firmy v kľúčových faktoroch zaujať 

primeraný záber.  

Inovačný potenciál hovorí o tom odkiaľ – kam sa má firma posunúť v podnikateľskom 

priestore. Asociácia inovačného podnikania v ČR napríklad vypracovala technický profil 

ukazujúci na stredný inovačný potenciál firmy [ 39, str.104]. Sleduje sa tu 6 parametrov a to 

Stratégia a podnikanie, Štruktúra organizačná, Procesy, Tvorivý potenciál, Pracovníci 

a Stratégia firmy. Obrázok č.26 ukazuje priemernú známu polohu skúmaného typu firmy 

v tomto priestore, pričom je zrejmé, že najlepší  záber je v stratégii, organizácii a kvalite, 

najslabší v marketingu a logistike. 
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Obrázok č. 26: Graf inovačného potenciálu firmy

„Zdroj:[ 39, str.104]“ 

Diagnostika organizačnej kultúry spočíva v kvalitatívnych a kvantitatívnych postupoch 

a uplatnení metód [ 40, str.142] pozorovania hĺbkového a skupinového rozhovoru, analýzy 

dokumentov, mapovania kritických situácií, psychosémantického pozorovania udalostí. 

Príklad konkrétneho zrovnania súčasného a žiaduceho obsahu organizačnej kultúry, zisteného 

jednak pomocou anketového prieskumu z roku 1999 [ 40, str.175], no aj využitím výsledkov 

z kapitoly  2 SWOT analýzy je zobrazený na obrázku č. 27. 
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Obrázok č.27:  Porovnávanie súčasnej a požadovanej úrovne organizačnej kultúry. 

 

 
Poznámka:                  Súčasný stav 

                       Požadovaný stav 

 

„Zdroj:[ 40, str.175]“ 

 
 

2.4.2. Analýza stavu  projektových inovácií 

Ak sa samotná firma rozhodne vyhodnotiť jestvujúci stav a úroveň riadenia portfólia 

projektových inovácií je potrebné pre ilustráciu tohto stavu je použiť tzv. metóda bublinového 

grafu [23, str. 346]. 

Určená je matica s nízkou a vysokou úrovňou návratnosti a troma úrovňami rizika pri 

zaradení jednotlivých projektov. Pozícia a veľkosť jednotlivých „bublín“ odzrkadľuje rozsah, 

vážnosť, zložitosť i finančný objem, toho ktorého projektu. Ide o bubliny č.1 až 7 s určením 

typických projektov a aktivít pre sedem rôznych zákazníkov, zistený stav je na obrázku č.28 

v praxi nazývanom bublinovým grafom riadenia portfólia projektových inovácií vo firme. 

 

  Úrovne rizika v inovačnom procese sú: 

 inkrementálne – zásadne priebežne zlepšovacie projekty 

 radikálne – použitie rovnakého základného princípu a prístupu ale kreativita 

a zdokonalená  implementácia 

flexibilita pružnosť systému 

klanová kultúra adhockratická kultúra 

integrácia 

a 

interné zameranie 

diferenciácia 

a 

externé zameranie 

tržná kultúra hierarchická kultúra 
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 fundamentálne – uplatnenie úplne novej techniky riadenia projektu a nové balíky služieb 

v rámci neho. 

Obrázok  č.28: Bublinový graf riadenia. 

 

    

    

 

 

„Zdroj [23, str. 346, vlastná tvorba]“ 

 

Bublina č.     1. Poradenstvo a projekty pre firmu - A 

2. Konzultačná služba pre mesto - B 

3. Konzultačná služba pre mesto - C 

4. Spracovanie projektu pre firmu - D 

5. Koordinácia výstavby pre firmu - E 

6. Technický dozor a riadenie diela pre firmu - F 

7. Projektový manažment pre agentúru - G 

Zo zistených výsledkov – pozícií jednotlivých bublín je zrejmé to, čo už preukázala strategická SWOT analýza 

a Audit inovačného riadenia – skúmaná vzorová firma sa pohybuje na nižších inovačných ( najmä 

inkrementálnych a čiastočne radikálnych úrovniach s rôznorodou veľkosťou projektov) a z toho je potrebné 

vyvodiť v riešení práce zodpovedajúce závery. 

 

V rámci štúdia problematiky motivácie personálu je nutné zaradiť motivačný systém do 

celkového personálneho systému firmy - jeho manažmentu a riadenia a určiť miesto, 

vnútorné väzby a vplyvy vonkajšieho prostredia. Schematicky je model systému personálneho 

manažmentu a rozhodujúcich vplyvov na obr. č. 29  [9, str. 75]. Takýto model dnes aplikujú 
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mnohé firmy a vyplývajú ciele, podstata a úlohy personálneho manažmentu, jednotlivé 

samostatné zložky (pod označením II až IV), ktoré vytvárajú spoločný kolobeh vplyvov na 

personál a dôraz na tú ktorú zložku pre toho ktorého zamestnanca poskytuje odpovedajúci 

dopad na jeho výkony a správanie sa. Je zrejmé, že iba motivácia bez užitia ostatných zložiek 

nemôže byť riešením a ani prinášať systémové výsledky a to zvlášť pri poznaní situácie 

skúmanej firmy. 

 

Obr. č. 29: Model systému personálneho manažmentu a najvýznamnejších vplyvov 

 [Zdroj 9, str. 75] 

 

 

 

Odmena je jednou  

 

Jedným z významných a  najvýraznejších nástrojov motivácie a je ocenenie výkonu 

a výsledkov práce personálu, každého jednotlivca na základe predom určených a jasných 

pravidiel [9, str. 364]. Odmeňovanie jednak naplňuje základné hygienické faktory, ale je tiež 
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výborným motivátorom (pokiaľ je rozumne a účelovo členená a aplikovaná). Odmeňovanie 

podporuje a motivuje zamestnanca k pracovným výsledkom a tvorbe produktov, ktoré firma 

realizuje na trhu so ziskom. Tak sa stáva človek úspešný, motivovaný a rastie. Platí zásada [4, 

str. 58], že: 

 

 

ÚSPEŠNOSŤ PRACOVNÍKA NESÚVISÍ S JEHO POSTAVENÍM VO FIRME,  

ALE S POSTAVEÍM FIRMY NA TRHU 

 

2.5.  Hodnotenie projektového manažmentu 

Pre členov projektového manažmentu a vedúcich tímov pri príprave a riadení investičných 

a organizačne – prevádzkových projektov vo firme je dobré, ak sa urobí hodnotenie vlastných 

pracovných aspektov  a ich významnosti zastúpenia v súčasnom pracovnom výkone 

v prospech firmy. V tabuľke č.8  je uvedený jednoduchý príklad precvičenia z ktorého 

vyplýva pre toho ktorého manažéra mnoho užitočných informácií o motivácií daného človeka, 

ktoré možno využiť pri jeho vedení v projekte (hodnotenie – 1 znamená „vôbec nie“ 

           − 2 značí „absolútne áno“ 

 

       Tabuľka č. 8:   Hodnotenie pracovných aspektov 

 

PO Významnosť pre život 
Súčasné zastúpenie  v 

projekte 

1. Zarobiť dosť peňazí   

2. Získať dôležitú pozíciu vo firme   

3. Mať dostatok voľnosti   

4. Byť ocenený vo firme a verejnosti   

5. Byť najlepší v tíme   

6. Šéfovať tím v ktorom je dôvera   

7. Pracovať na zaujímavom projekte   

8. Byť rešpektovaný medzi pracovníkmi   

9. Mať vplyv na rozhodovanie o veciach   

10. Učiť sa stále niečo nové   
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11. Zvyšovať si vzdelávanie   

12. Pracovať v príjemnom prostredí   

13. Mať dobrý a spoľahlivý tím   

14. Mať zdravotnú pohodu   

15. Mať kľudné rodinné zázemie   

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba]“ 

 

Veľmi dôležité je najprv vyplniť prvý stĺpec podľa vyjadrení daného subjektu  až následne 

vyplniť (s prekrytím prvého stĺpca) druhý stĺpec pre objektivitu, a tak porovnať všeobecné 

názory a seba hodnotenie so súčasným zastúpením pracovných aspektov. Rozdiely hovoria 

o využití v reálnom živote. 

Ak je potrebné kvantifikovať úroveň motivácie, ochotu, dôveru a iné rozhodujúce aspekty, 

ktoré môžu mať vplyv na úspech pre dosahovanie cieľa (kde však v praxi nie sú objektívne 

merateľné ukazovatele) je možné vo firme použiť tzv. metódu „škály 1 – 10“ alebo koučovací 

kruh. Pri škále 1 – 10 sa využíva v ľuďoch podvedome zabudovaný interný hodnotiaci systém 

keď aj ľudia ktorí so škálou nikdy nerobili, dokážu určiť kde je na škále ich presvedčenie, 

motivácia, dôvera, atď. Nie je tak dôležité aké presné číslo sa uvedie, skôr ide o to, do akej 

škály ich odpoveď spadá. 

 

Škála 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sebahodnotenie           

 
Odpovede v časti 1 –3 značia, že koučovaný  človek hovorí o tom, že cieľ je celkom mimo jeho kontrolu a je bez 

šance to nejako prekonať, ide o výlučne pasívnu rolu. 

Odpovede v časti 4 –7 hovoria o tom, že človek by za určitých okolností mohol aktívne na plnení cieľov 

participovať. Akčný plán musí byť postavený na posune na číslo 8. 

Odpovede  v časti 8 – 10 potvrdzujú, že človek je plne motivovaný a pripravený k zostaveniu akčného plánu 

s veľkou ochotou ho aj v praxi uskutočniť. 

Odporúča sa využiť pracovné aspekty z tabuľky č. ....... a to jednotlivo, a pre každý aspekt si vyhotoviť koučing 

podľa škály 1 – 10. Túto škálu je napríklad praktické využiť v konkrétom projekte aj tak, že každý jednotlivý 

člen tímu pre zmenu zodpovie iba na jednu otázku: „nakoľko veríte, že cieľ projektu je realistický?“ a všetky 

odpovede (ohodnotené 1 – 10) sa vyplnia do tabuľky a tak sa ukáže sila a premenlivosť názorov členov tímu 

k danej veci, čo môže byť významné pre úspešnosť samotného projektu. 
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V ďalšom postupe realizácie zodpovednej analýzy súčasného stavu a pozície na trhu je veľmi 

dobrou pomôckou aplikovať dobre známu tzv. Porterovú analýzu piatich síl,  pričom sa 

sledujú vnútorné sily firmy v nadväznosti na vonkajších faktoroch. Najmä sa treba zamerať na 

oblasti : 

      1.   Konkurenčná rivalita v odvetví 

  2.    Hrozba vstupu do odvetvia 

  3.   Vyjednávacia sila zákazníka 

 

Podstatou je aby si projektový manažment ohodnotil bodmi 1 až 9 príslušné faktory, a to 

samostatne na základe už známych údajov z predchádzajúceho obdobia (napr. pred piatimi 

rokmi) a osobné subjektívne ohodnotenie súčasnosti. Nasledujúca tabuľka č. 9  dokumentuje 

príklad takéhoto hodnotenia vhodného zvlášť pre malé a stredné podnikanie. 

 

Tabuľka č. 9: Hodnotiaci proces faktorov kondície firmy 

 

KONKURENČNÁ RIVALITA 

1 −  málo           9 −  veľa 
REFERENČNÝ ROK SÚČASNOSŤ 

1.  Počet konkurentov a ich konkurencieschopnosť 

6 8 
 Ak je veľa konkurentov a ich 

konkurencieschopnosť je približne rovnaká 

potom rivalita v segmente rastie 

2.  Rast odvetvia 
7 8 

 Ak dopyt rastie potom je rivalita väčšia 

3.  Podiel čistého imania – fixné náklady 

9 9 
 Vysoké fixné náklady sú príčinou pre 

využívanie kapacít a zníženie cien a stimulujú 

konkurenčný boj 

4.  Diferenciácia produktov / projektov / služieb 

2 1 

 Čím je vyššia diferenciácia ponuky a jej značka, 

tým je vyššia i ochrana proti 

konkurencieschopnosti a nižšia rivalita 

v odvetví, pričom je zákazník takémuto 

produktu vernejší 

5.  Diferenciácia konkurentov 

1 2 
 Ak sa konkurenti líšia svojimi stratégiami, či 

podstatou, potom je konkurencia, rivalita väčšia. 

Vývoj je ťažšie predvídateľný a hrozia 

prekvapenia. 

6.  Overenie rozširovania kapacít vo väčších 

prírastkoch 
1 1 

 Ak sa rozširujú, tak je konkurenčná rivalita 

väčšia. 

7.  Intenzita strategického úsilia 6 6 
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 Ak je väčší počet konkurentov v odvetví 

systematicky zameraný na úspech, potom je 

konkurenčná rivalita veľká 

8.  Náklady odchodu z odvetvia 

9 9 
 Ak je drahé opustiť trh, potom je rivalita väčšia, 

firma sa musí snažiť udržať na trhu. Nákladmi 

sú dlhodobé objednávky, nesplácané pôžičky, 

realizované rizikové investície. 

9.  Charakter konkurencie, postoj k obchodnej etike 

3 4  Konkurencia sa môže vyvíjať buď korektne 

alebo nátlakom. 

10.  Šírka konkurencie 

3 5  Konkurencia môže byť obmedzená iba na určitý 

aspekt, alebo aj viacerými formami. 

Celkom z max. počtu 90 bodov 47 

4,7 

53 

5,3 Priemerné skóre (celkom X/10) 
Poznámky: 
Konkurenčná rivalita v odvetví manažmentu ukazuje, že je tu minimálny potenciál prísť s niečím výrazne inovatívnym. Postoj 

k organizačnej kultúre a technike predaja je pozitívny, firmu nečaká nič nové, iba pomalý trvalý stabilizačný proces a mierne 

zvyšovanie vlastných akvizícií. 

 

 

HROZBA VSTUPU DO ODVETVIA 

1 −  málo           9 −  veľa 
REFERENČNÝ ROK SÚČASNOSŤ 

1.  Úspory z rozsahu 

4 4 
 Ak je redukcia nákladov z rozšírenia 

obchodných aktivít veľká, potom je menšia 

hrozba vstupov (malé šance nových hráčov) 

2.  Kapitálová náročnosť vstupu do odvetvia 

1 1 
 Bariéry vstupu rastú s kapitálovou náročnosťou, 

pričom veľkú úlohu hrá riziko podnikania 

i potrebné know-how 

3.  Prístup distribučným kanálom 

5 5  Čím je prístup obmedzenejší, tým je 

obtiažnejšie vstúpiť do odvetvia. 

4.  Potreba vlastniť odbornosť, technológie, 

projekty  

1 1  Náročnosťou odborného zázemia firmy rastie jej 

výhoda a klesá hrozba vstupu iných do 

odvetvia. 

5.  Prístup k energiám, pracovnej sile a procesom 

5 6 
 Relatívna nedostupnosť myšlienok, energií, 

a hlavne špecialistov znižuje možnosť vstupu do 

odvetvia. 

6.  Schopnosť existujúcich konkurentov znižovať 

náklady 

1 1  Po vstupe nových konkurentov tí pôvodní vedia 

znížiť náklady a zlepšovať služby v malých 

alebo veľkých prírastkoch 

7.  Diferenciácia produktov / služieb, lojalita 

klientov a konkurentov 

2 2  Keď sú produkty, projekty či služby vysoko 

odlíšiteľné od iných, potom je vstup 

konkurencie oveľa obtiažnejši do odvetvia 

8.  Vládna politika 
5 5 

 Ak je vláda naklonená vstupom (dotácie, 
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licencie, daňové úľavy a pod.) potom je vstup 

do odvetvia ľahší. 

9.  Vývoj po prípadnom vstupe do odvetvia 

1 1 
 Ak je vývoj minimálny je hodnotenie 

obmedzené, a naopak, ak sa objaví rapídna 

zmena , tak je vývoj široký až skokový. 

Celkom z max. počtu 81 bodov 25 

2,8 

26 

2,9 Priemerné skóre (celkom X/9) 
Poznámky: 

Tieto čísla príkladu ukazujú, že hrozba vstupu do odvetvia je mizivá. Vysoko diferencované profesionálne produkty, projekty a služby 

s vysokými nákladmi  na vstupy nedávajú reálnu možnosť vzniku novej konkurencie. Preto sa v praxi firma musí zamerať na pevné 

väzby a sústavnú starostlivosť o zákazníka. 

 

 

VYJEDNÁVACIA SILA 

1 −  málo           9 −  veľa 
REFERENČNÝ ROK SÚČASNOSŤ 

1.  Počet významných zákazníkov 

1 1 
 Keď je významný podiel obratu firmy spojený 

s malým počtom významných klientov, potom 

je ich vyjednávacia sila vysoká – ide o tzv. 

uzavretý kruh. 

2.  Význam produktu pre zákazníka 

4 4  Projekt, služba či produkt je pre klienta 

významný z aspektu podielu na jeho výdaje. 

3.  Zákazníkove náklady prípadného prechodu ku 

konkurencii 

2 2  Ak sú náklady vysoké, potom je zákazníkova 

vyjednávacia schopnosť i záujem opustiť 

partnerstvo k firme nižšie. 

4.  Hrozba spätnej integrácie  

1 1 
 Značí to, že klient môže ľahko začať sám 

podnikať v danom odvetví a aj sám si 

obstarávať veci, ktoré mu doteraz 

zabezpečovala firma. 

5.  Ziskovosť zákazníka 

4 3  Pri ziskovom a spokojnom zákazníkovi je 

potom jeho vyjednávacia sila oveľa nižšia. 

Celkom z max. počtu 45 bodov 12 

2,4 

11 

2,2 Priemerné skóre (celkom X/5) 
Poznámky: 
Klienti v tomto prípade očakávajú perfektne a dlhodobo funkčnú produkciu od firmy v presne dohodnutom čase a stabilnej cene. Za to 

ponúkajú ochotu odoberať produkty a byť lojálni a verní, zároveň sa neobzerajú za konkurenciou. Vyjednávacia výsledná sila 

zákazníkov je teda vysoká, rozhoduje kvalita, záruka ceny a termínov plnenia i osobný prístup zo strany firmy. 

Zhrnutie poznatkov z Porterovej analýzy: 

Predstavený príklad bol vymyslený podľa údajov firmy, ktorá takto zistila svoj stav a postavenie na trhu 

vplyvom vonkajších hlavných faktorov na vnútornú štruktúru a výkonnosť. Dôležité je si uvedomiť, že kde 

sa pri deväť bodovom subjektívnom ocenení budú pohybovať hodnoty sumárov – celkom z max. počtu  X 

bodov, a zároveň priemerné skóre – celkom X / Y pre jednotlivé faktory. Ak sú hodnoty pod 50% značí to, 

že firma má svojich zákazníkov, svoju stabilitu a môže mierne rásť, nehrozí jej veľká konkurencia a pod. V 

prípade ak hodnoty výpočtov siahajú už nad 50% je potrebné vziať do úvahy rizikový trh, prírastok 

konkurentov, nepokojných zákazníkov a potrebu sústavne inovovať a akčne pôsobiť v danom prostredí. 

Následne sa opäť môže použiť pre takúto analýzu a zhrnutie jej výsledkov SWOT analýza a vyvodiť 

konkrétne závery pre projektový manažment. 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 
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2.6. Analýza súčasnej úrovne riadenia kvality 

Cieľom každého projektového snaženia vo firme musí byť vytvorenie určitého unikátneho 

produktu – služby, ktorá náplní očakávania a zadania určené zákazníkom a prispeje k jeho 

aktivitám a úspechu. Ide jednoznačne o dosiahnutie vynikajúcej kvality, ale aj o permanentnú 

starostlivosť o zákazníkov. 

Pre každý firemný projekt a jeho výsledky platí buď jedna z možností alebo ich kombinácia 

[22, str. 24]: 

 je kvantifikovateľný a predstavuje ucelený fyzický objekt alebo dokumentovateľný postup 

či duševný výstup, 

 generuje určitú opakovateľnú službu, napr. zlepšenie výkonnosti procesu výstavby, 

prevádzky firmy, či inžinierskeho procesu u zákazníka, 

 vytvára unikátny výsledok, ktorý sa stáva vstupom pre iné interné alebo externé procesy 

u zákazníka. 

Existuje viacero výkladov pojmu kvalita v kontexte projektového manažmentu a pritom každý 

chce dosiahnuť super kvalitu pri čo najnižších nákladoch, čo je však v technickej 

a podnikateľskej praxi  nereálne. V podstate ide iba o reklamný trik a slogan pre zákazníkov 

na trhu. Ideál −  najlepšie materiály, vynikajúca práca, bezchybné fungovanie a životnosť 

produktov je luxus, ktorý sa nedá dosiahnuť, a ani zaplatiť. Pre projektovú aktivitu malej 

a strednej firmy preto postačí ak sa bude držať zásady, že: „požiadavky kvality nie sú 

abstraktným prianím, ale sú to presne stanovené primerané parametre a požiadavky na 

zadanie a vyhotovenie projektu, ktoré uspokoja budúce užívanie projektu (jeho výstupov) zo 

strany zákazníka“. 

Projektový manažment ale nesmie zabúdať na to, že: 

a) je obtiažne riadiť proces, v ktorom vzniká kvalita ako súbor vlastností produktu projektu 

vzhľadom k subjektivite prístupov (ináč to vidí zákazník, ináč dodávateľ, či budúci užívatelia, 

a ináč členovia tímu firmy tvoriacej a riadiacej projekt) 

b) objektivizovať možno len monitorovaním a meraním, porovnávaním a hodnotením úrovne 

dosiahnutých parametrov 



 

 

 

 
 

101 

c) riadenie kvality sa prelína celým projektom a samotným predmetom projektu (dielom stavbou, 

technológiou, investíciou a pod.) a ide o stav, ktorý je relatívny −  vždy viazaný na dané 

prostredie, užívateľa a čas (dobu) 

Sú známe štyri [ 33, str.117 ] základné a rozhodujúce navzájom prepojené súčasti kvality 

(spracované do obrázka č. 30 ) a to: 

Riadenie kvality je procesné, je  to komplexné úsilie s priebežnou inovatívnosťou, zameraním 

na zákazníka, opiera sa o tímovú prácu a je dlhodobým záväzkom ošetrovania kladných 

hodnôt kvality. 

Obrázok č.30:   Základné neoddeliteľné súčasti kvality projektu 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

2.7. Implementácia výstupov z  analýz  

Zistené závery z vykonaných analýz a vymenovaných jednotlivých výsledkov je potrebné 

jednoznačne uplatniť a to tak, aby sa stali základom a nosnou ideou v zmene prístupu firmy 

k marketingovému manažmentu a strategickému plánovaniu a riadeniu. Zapracovanie 

výsledkov analýzy do pravidiel princípov a postupov znamená vytvorenie nového prístupu 

a novú štruktúru  Programu inovatívnosti spoločnosti. 

SYSTÉM 

RIADENIA 

ŠTANDARDY 

VÝKONNOST

I 

NÁKLADY 

(B) 
DEFINÍCIA 

POŽIADAVIE

K 

 Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou produktu / služby 

 Kvalita je schopnosť produktu / služby uspokojiť požiadavky 

zákazníka 

 Stupeň kvality je súbor cieľových požiadaviek 

 Proces implementovania kvality v projekte je orientovaný na 

preventívne opatrenia 

 Náklady na kvalitu sa dajú vyjadriť cenou, ktorá sa musí 

zaplatiť, ak sú nevyhovujúce požiadavky 

 
 Kvalita je riadená a meraná ako každá iná činnosť 

v projektovom manažmente s následnými korekciami 

V Ý S L E D N Ý   K O N C E P T  
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Odporúča sa tiež výrazná zmena prístupu a modernizácia firemnej organizačnej kultúry 

a image, ako aj prísny a selektívny dôraz na osobný predaj. Bude vynikajúce, ak si 

manažment firmy uvedomí a dá do súvisu aj vzťah medzi identitou firmy (Ako to vyzerá?) 

a firemnou kultúrou (Čo a ako sa robí?), komunikáciou (Čo sa hovorí?) ako faktormi 

tvoriacimi v kľúčovom rozsahu firemný image a  je nutné si uvedomiť, že inovácie a inovačná 

schopnosť sú už v súčasnosti pre firmu nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti na 

trhu. Vo svete je známy výrok zakladateľa moderného manažmentu a marketingu Petra F. 

Druckera, a to: 

 

KAŽDÁ FIRMA MUSÍ MAŤ JEDNU ZÁKLADNÚ SCHOPNOSŤ: 

INOVOVAŤ ! 

 

Poznatok z riešenia práce tkvie v tom, že tak ako si vývojová špirála vyžaduje neustály sled 

pozitívnych zdokonaľujúcich sa a tvorivých zmien - inovácií, tak si ich nárokuje ako kľúčový 

faktor chodu firmy aj proces komplexného riadenia. Čiastková riadiaca činnosť ktorá sa 

nazýva inovovanie sa teda vždy týka najmä rozvoja a vylepšovania procesu riadenia [8, 

str.42] a to je v praxi možné formou marketingového riadenia.  Typickým príkladom nového 

prístupu k manažovaniu firmy musia byť zásadné zmeny: prechod stereotypnej či 

hierarchických organizačných štruktúr k partnerským, tímovým a selektívnym štruktúram 

(zvlnená sieť). Je to oveľa dôležitejšie ako ostatné súčasti firemného riadenia: prognózovanie, 

plánovanie, projektovanie, operatívne riadenie. 

 

IMPLEMENTÁCIOU VÝSLEDKOV A ZÁVEROV STRATEGICKEJ ANALÝZY SA 

ROZUMIE PRE ÚČELY TEJTO PRÁCE PLÁNOVITÚ REALIZÁCIU, ČI 

PRETVORENIE DO SAMOTNEJ STRATÉGIE FIRMY, VYVODENIE 

NÁSLEDKOV PRE STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A RIADENIE, PRIČOM SA 

VYTVORIA PRAVIDLÁ, PRINCÍPY A OPATRENIA, KTORÉ ZABEZPEČIA 

INOVATÍVNOSŤ, UPLATŇOVANIE NOVEJ KVALITY SLUŽIEB 

A ZODPOVEDNÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM RIADENIA. 
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Inovácia 

STRATÉGIE 

Existenčným záujmom ale aj potrebou firmy sa stáva vytvorenie nového moderného 

programu inovatívnosti, a preto je možné navrhnúť jednoduchý a prehľadný obrázok č. 31 

inovácie stratégie a jej jednotlivých zložiek, ktorá bude východiskom pre riešenia v kapitole 

3. tejto publikácie. 

Obrázok č. 31:   Inovácie stratégie a jej jednotlivých zložiek 

 

                                                      
Inovácie     Inovácie 

      PRODUKTOV   ORGANIZAČNÉ 

 

       

                

         

      Inovácie            Inovácie 
        PROJEKTOV           PREDAJA 

             

              

      

      Inovácie 

         PROCESOV 

 

 

„Zdroj:[Vlastná tvorba]“ 

 

Možno celkom zodpovedne vysloviť pre koncepciu firmy takúto tézu: 

INOVÁCIE V PRODUKCII FIRMY ZNAMENAJÚ PRÍLEŽITOSTI A SCHOPNOSTI 

TIETO EFEKTÍVNE UPLATŇOVAŤ 

 

Implementácia sa musí vykonať v troch rozhodujúcich fázach, a to: 

 určenie cieľov, metód a nástrojov uplatnenia výsledkov analýz pre vyslovenie nosných 

myšlienok programu firmy 

 vypracovanie princípov, pravidiel a parametrov funkčnej stratégie v oblasti manažmentu, 

organizačného systému, firemnej kultúry a techniky predaja a riadenia kvality 

 vypracovanie a návrh konkrétneho procesného modelu projektového manažmentu 

(určenie jeho základných dokumentov, potrebných vstupov a očakávaných výstupov 

presných noriem a formy ako sa jednotlivé vstupy a výstupy musia ošetriť. 
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3. NÁVRHOVÁ  PROJEKTOVÁ ČASŤ 

Nasledujúca časť Publikácii obsahuje na základe teoreticko – metodologickej základne 

a realizovanej analyticko – syntetickej časti a zistení z meraní a pozorovaní parametrov 

a charakteristík konkrétne návrhy a riešenia, a to: 

 zoznam potrebných parametrov, schopností a činností, ktoré musí firmy trvale implementovať a dosahovať 

v inováciách a zvyšovaní kvality produkcie  

 návrh Programu inovatívnosti a kvality, deľba kompetencií 

 určenie nástrojov a úloh jednotlivých segmentov v organizačnej kultúre firmy a technike predaja 

 stanovenie okruhov a činností v procese poskytovania služieb a produkcie 

 návrh Manuálu komplexného prístupu k manažmentu 

 

3.1. Indikácia a formulácia inovačnej siete a jej parametrizácií 

Pre overenie schopností inovovať v podmienkach skúmanej firmy je aplikované vytvorenie 

inovačnej siete podmienok komplexnosti, ktorá ( podľa zakladateľa modernej aplikačnej 

teórie inovácií u nás Františka Valentu ) je znázornená ako tabuľka podmienok komplexnosti 

[3, str. 72]. V tejto tabuľke podľa výsledkov SWOT a vlastného subjektívneho pozorovania sú 

označené tzv. podnetné a tzv. vyvolané inovácie v jednotlivých zložkách firmy (faktory) 

a úrovne riadenia. 

Tabuľka č. 10:  Koncipovanie internej inovačnej siete  

Faktor 
Úroveň riadenia 

P S VZ PS T O Q E 

A ○ ○ x ○ ○ ○ x ○ 

B ○ ○ ○ ○ x ○ ○ ○ 

kde: A: riadiaca úroveň – manažment                        VZ: procesné / výrobné postupy 

        B: riadená úroveň – výkonný tím                         O: organizácia vnútornej štruktúry 

        X: podnetná inovácia – stimuluje zmeny              E: energia, kreativita v ostatných    

        ○: vyvolaná inovácia                                                 faktoroch 

        P: produkcia / služba                                            Q: kvalita a hodnotenie 

        S: vstupy / dodávky                                              T: technologický systém 

        PS: pracovníci           

Vyhodnotenie: Z uvedeného návrhu inovačnej siete vytvoreného synergiou zo záverov jednotlivých analýz 

v práci vyplýva, že v úrovni vrcholového manažmentu musí firma výraznejšie rozšíriť podnetné inovácie aj do 

častí P, S a O a v druhej úrovni – výkonní pracovníci, je nutné zabezpečiť inovácie v P, VZ, Q a E tak, aby sa 

dosiahol efekt nárastu inovatívnosti vo firme. 

 „Zdroj [3, vlastná tvorba]“ 
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Kľúčovým inovatívnym faktorom firmy v jej špecifických podmienkach, podnikateľskom 

programe a minimálnej technologickej prevádzkovej potrebe, je najmä aktivizácia ľudského 

kapitálu. Ako vzor nech slúži KAIZEN - japonská metóda nepretržitého zdokonaľovania. 

Preto musí firma uplatňovať princíp rozhodujúceho článku v tvorbe programu a to nie sú 

technológie, ani stroje ale informácie, vedomosti, kreativita a tvorivosť. 

Z doteraz uvedených poznatkov vyplýva, že riadenie inovácií musí mať svoje metrologické 

zázemie, monitorovací systém a systém rozhodovania. Možno takto formulovať algoritmus 

pre firmu ako má táto implementovať inovačný proces do existujúcej organizačnej štruktúry – 

obrázok č.31  [vlastná tvorba].  Tento algoritmus vychádza z idei, že: 

 

FIRMA = STRATÉGIA + INOVÁCIE + PRODUKCIA 

Aj keď sa dosiahne vysoká prevádzková výkonnosť, musí sa hľadať odpoveď na otázku: Čo 

robiť, aby mala firma komfort (zisk), bezpečnosť (riziká) a dlhý život (čas). 

Obrázok č.31: Návrh algoritmu implementácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [Vlastná tvorba]“ 

 

Predkladaná tabuľka vyjadruje vlastný návrh a predstavu parametrov č.1 až č.7 vrátane popisu 

schopností a činností, ktoré sa musia v budúcnosti uplatniť. 
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Tabuľka č.11  Parametre pre implementácie 

Zoznam potrebných parametrov, schopností a činností, ktoré musí firma trvale implementovať 

a dosahovať pre trvale vysokú výkonnosť inovačného procesu. 

Parameter č.1 

Schopnosť identifikovať a navrhovať príležitosť 

Čím rýchlejšie objavíme príležitosť, tým skôr fungujeme a čerpáme menej zdrojov ako 

konkurencia. Musíme však vytvoriť reálny podnikateľský plán, minimalizovať riziká 

a zaistiť návratnosť zdrojov. 

Parameter č.2 

Schopnosť realizácie príležitosti a zbavenie sa rizík 

Potrebujeme doťahovať myšlienky do realizácie, dosiahnuť kompatibilitu inovácie 

s existujúcim systémom. Pritom treba uplatniť techniky odbornosti pružnej odozvy trhu, 

partnerstva a súčinnosti so zákazníkmi. 

Parameter č.3 

Schopnosť financovať inovatívnosť firmy 

Musíme vytvoriť zdroje na skúšanie, testovanie nového programu, projektov a postupov 

u zákazníkov a vedieť prefinancovať propagáciu získaných, či zamýšľaných výsledkov. 

Parameter č.4 

Schopnosť učenia sa a kooperovania 

Je potrebné neustále zvyšovať kvalifikácie a atestovanie tímu o nové licencie, skúšky 

a zhodnocovať nepretržite získané poznatky do úrovne nových projektov u zákazníkov. 

Pritom manažment musí vyhľadávať externé partnerstva (know-how,  financie, personál) 

mimo firmy a lokality pôsobenia. 

Parameter č.5 

Schopnosť pracovať s ľuďmi 

Okrem riadenia personálu, motivácie a hodnotenia výsledkov musíme vyhľadávať talenty 

a výrazne podporovať kreativitu a metódu brainstorming, ako aj vytvárať stabilizačnú 

základňu a prezentovať výsledky osobností. 

Parameter č.6 

Schopnosť strategickej dynamiky a pružnosti 

Potrebujeme vytvoriť v stratégii rezervu a kapacitu na inovovanie, akýsi zásobník nápadov 

a tieto uplatňovať v správny čas. Pritom nepretržite sledujeme trh a ostatné konkurenčné 

subjekty a okamžite reagujeme opatreniami na novinky. Citlivosť na prostredie je kľúčová 

a musí byť normou v dennom programe manažmentu. 

Parameter č.7 

Schopnosť projektovať budúcnosť a tvarovať trh. 

Musíme generovať projekty, neustále improvizovať a mobilizovať vzťahy a pružne riadiť 

pracovné tímy, Ide vlastne o strategickú architektúru a nie plánovanie. Fundované odhady 

prinášajú úspech a tvarujú budúci trh v danej oblasti v náš prospech. Výraznou silou musí 

byť individualita produktov čo chráni pred koncentráciou a tlakom na ceny. 

„Zdroj [vlastná tvorba]“ 
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Poznámka: Texty v tabuľke č. .... sú uvádzané v 1. osobe množného čísla pre zvýraznenie internej potreby 

manažmentu stotožniť sa a vlastnou osobnosťou presadzovať parametre v praxi. 

 

3.2. Tvorba  Programu inovatívnosti 

 

V ďalšom texte práce je predložený návrh Programu inovatívnosti pre skúmanú firmu kde sú 

rozčlenené do štyroch stĺpcov tabuľky č.12  jednotlivé výstupy zo strategickej SWOT 

analýzy, uvedené skupiny nosného programu , ďalej zložky inovačnej stratégie a stanovuje sa 

aj uplatnenie príslušného parametra k danej skupine programu z  tejto Publikácie. 
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NÁVRH PROGRAMU INOVATÍVNOSTI A KVALITY FIRMY 

Tabuľka č.12:   ( Vlastný návrh ) 

Výstupy zo strategickej analýzy 

Opatrenie č. 

 
Skupiny nosného programu 

 

 

 

 

Zložky inovačnej stratégie 
 

 

 

 

Parameter č. 

k danej skupine programu 

 

           -  rozvíjať prevádzkový kapitál 

           - overený externý tím 

           - odbornosť a lojalita 

           - sústavná tvorba know-how 

           - posilnenie výskumu a vývoja 

             riadiacich metód pre zákazníkov 

           - kontrola efektivity 

             a komplexnosti nového  

             programu 

           - starostlivosť o ustálenú  

typológiu a rozšírenie portfólia 

zákazníkov 

           - pestovanie image a goodwilu 

firmy 

           - mimoriadna starostlivosť 

o zvýšenie kreativity 

a inovatívnosti 

 

Koordinácia stavieb, inžiniering a stavebno - 

technický dozor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investičná činnosť v energetických, 

 

A 

Organizačné inovácie 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Inovácie predaja 
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            - zlepšovanie motivácie ľudí 

            - vyrovnanie priorít:   

              odbornosť + obchodné   

              schopnosti (zrovnoprávnenie) 

            - zavedenie pravidelného   

              odmeňovacieho a sociálneho  

              systému firmy 

            - vytvorenie ponukového  

              portfólia a vlastného ocenenia  

              hodnoty firmy 

            - vyhľadávanie strategického 

               partnera 

            - vytvorenie internej metodiky  

               školení a akreditácii  

               pracovníkov 

            - systematizácia a striktné  

              dodržiavanie zmlúv 

            - prevencia ochrany mena firmy 

              a dopadov legislatívy a  

              konkurencie 

 

ekologických a polyfunkčných dielach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba manažérskych a obchodných projektov 

zo štrukturálnych fondov EU a SR 

 

 

 

 

 

 

C 

Inovácie procesov 

 

 

D 

Inovácie produktov 

 

 

 

 

 

E 

Inovácie projektov 

 

 

 

2. 
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„Zdroj [vlastná tvorba]“ 

 

Poznámky k tabuľke č.19: 

1. Stĺpce zoradené zľava doprava obsahujú: 

a) výstupy zo strategickej analýzy - označené číslami 1 až 17 a stručným popisom zistení vyplývajúcich z jednotlivých tabuliek SWOT analýzy 

b) skupiny nosného programu podľa súčasne existujúceho stavu zo obrázku č.3 práce 

c) zložky inovačnej stratégie navrhnuté pre firmu podľa obrázku č.11 práce 

d) zadefinované parametre č.1 až 7 s podrobným popisom v tabuľke č.18 

2. Implementácia záverov  strategickej analýzy je riešená koreláciou rozhodujúcich prvkov do jednotlivých skupín programu. Napríklad prvá skupina „Koordinácia 

stavieb...“ sa musí tvoriť v novom programe pri zohľadnení výstupov zo strategickej analýzy č. 1,2,3,5,7,8,10,11,12, 17 zároveň sa uplatňuje príslušná zložka inovačnej 

stratégie A,B,C a musia byť nasadené parametre č.1,2,4,5,7, ktoré odzrkadľujú schopnosti a činnosti firmy v novom programe. 

 

 

 

 

15 

16 
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Návrh kompetencií jednotlivých úrovní projektového manažmentu s vyznačením vývoja od 

koordinácie k riadeniu v závislosti na miere zodpovednosti v riadení a miere podielu na 

inovatívnom plnení úloh dokumentuje obrázok č.32. 

 

Obrázok  č. 32    Kompetencie jednotlivých úrovní projektového manažmentu  

 

  Riadenie programu a nosných projektov   
                                                                                                                                 
  Plánovanie a tvorba inovatívnych postupov 
 
  Rozvoj znalosti projekčného tímu 
 
  Riadenie kvality služieb a dielčich                                          
  úloh projektu                                                                                        Koordinácia                                                                    
                                                                                                                  programu a                                                                                                                                                                            
  Riadenie obchodných vzťahov                                             nosných  projektov            
  a techniky predaja                                                                                                                              
                                                                                              Koordinácia projektu a 
  Organizácia a plnenie úloh                                                                    jeho úloh 
  administratívnej agendy 
                                                                                    Tvorba ponúk a oceňovanie, 
  Riadenie technických                                       vyjednávanie medzi účastníkmi 
  implementácií                                                                                           projektu 
 
  Riadenie dielčich                                                      Hodnotenie stavu projektu 
  činností  
  podľa                                                          Príprava podkladov a dokumentácie, 
  manuálov                                                             organizácia pracovných skupín  
                                                            a harmonogramov, korešpondencia 
                                                            
                                                     Výkon prác v teréne, konzultácie, vyhotovenie 
                                                hlásení a návrhy postupov, odborné poradenstvo 
                                                                                                     a účasť na výskume 

 
 
 

   

 

„Zdroj [ Vlastná tvorba ]“ 

 

3.3. Určenie Nástrojov u segmenty organizačného systému 

Dôležité je uviesť aj zistenia z výsledkov internej analýzy organizačnej kultúry vo vzťahu 

k problémom manažmentu: 

1. Posudzovanie funkčnosti terajšej organizačnej kultúry vo vzťahu k výkonnosti firmy. 
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2. Porovnávanie súčasnej kultúry firmy s kultúrou požadovanou v budúcnosti. 

3. Prepojenie návrhu a ideí novej organizačnej kultúry do celkovej novej stratégie 

a obchodnej politiky firmy. 

4. Pozitívny efekt konzultácií, diskusií a námetov zo strany manažmentu a pracovníkov 

firmy. 

5. Pravidelné diagnostikovanie budúceho stavu zavádzania a uplatňovania organizačnej 

kultúry. 

V súčasnej modernej informačnej spoločnosti musí dbať skúmaná firma aj na merania 

výstupov z uplatňovania a zavádzania organizačných opatrení vo firemnej kultúre 

a optimalizácii prezentovania firmy na sociálnych sieťach[13, str.47]. 

Ide tu o závažné odpovede k otázkam:  “Ako získať pozornosť a dostať sa ku svojim 

 klientom.  

 Či sme vnímaní? 

  Či klienti pri kontakte s našou organizačnou 

 kultúrou vnímajú našu značku?  

 Čo je náš nosný atribút?  

 Ako vyzerá náš obchodný blog na internete 

 a koľkí  nás registrujú?“ 

Nástroje a úlohy jednotlivých segmentov pre firmu sú navrhnuté v rámci organizácie 

a techniky predaja takto [29, str.11]. 

 

3.4. Manuál komplexného prístupu 

Mnohí analytici sa vo svojich citátoch zhodujú na myšlienke, že [21, str. 97]: 

 

 

AK CHCE BYŤ FIRMA ÚSPEŠNÁ A VYKAZOVAŤ VYSOKÚ MIERU 

INOVATÍVNOSTI,  MUSÍ SKÚŠAŤ JEDNODUCHO VIAC VECÍ 
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Firme sa odporúča zaviesť základný Manuál komplexného prístupu, organizácie a techniky 

predaja, teda postupu riešenia problémov pri manažovaní projektov u zákazníka ( tabuľka 

č.13 ) s návrhom vstupov a výstupov v inovatívnosti. 

Tabuľka č.13  

MANUÁL KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU MANAŽMENTU 

Proces / činnosť Vstupy Výstupy 

 

Iniciácia a zahájenie 

projektu 

 

Strategický cieľ firmy 

Hlavné faktory a pravidlá 

Ľudské zdroje 

Technické zdroje 

Firemné vnútorné systémy 

Firemná kultúra 

Historické informácie 

Archív a databáza firemných 

znalostí a skúseností 

Rozsah poverenia zadávateľa 

projektu – zákazníka 

Popis zadania projektu, ciele, 

potreby a očakávania zákazníka 

 

Predbežná definícia predmetu projektu 

Zakladacie zadanie projektu – objednávka 

Dokumentácia k obstarávaniu a výberovým 

procesom 

 

Plánovanie projektu 

 

Osnova a predbežná definícia úloh 

projektu 

Prevzatie technickej 

a ekonomickej dokumentácie 

Prevzatie stavebnej a inžinierskej 

časti diela zákazníka 

 

Definícia predmetu projektu a jeho 

parametrov 

Plán a harmonogram 

Dohody a zmluvy s účastníkmi konaní 

v projekte 

Dokumentácia k realizácii projektu 

v územnom a stavebnom povoľovacom 

konaní 

Dokumentácia a podklady pre zadanie 

nákupu materiálových a technických vstupov 

pre zákazníka 

 

Kreativita a inovatívnosť 

 

Zadanie problémov realizácie 

projektu 

Zadanie potrieb a očakávaní 

zákazníka 

Mapovanie vedomostných 

literárnych a informačných databáz 

Štúdium už existujúcich 

obdobných prístupov a riešení na 

trhu 

Hodnotenie konkurencie a jej 

činnosti v danom segmente 

projektu na trhu 

Brainstorming nápadov 

a tvorivých vstupov k téme 

 

Elaborát o možných riešeniach a aplikáciách 

v riadení a inžinieringu projektu 

Dokumentácia o konkrétnych inovatívnych 

úpravách, zmenách a zavedenie do 

dokumentácie 

Zmenové konanie pre oficiálne uplatnenie 

inovácie v projektovom riadení u zákazníka 
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Riadenie projektu a 

koordinácia 

 

Schválený plán projektu 

Popis obsahu projektu 

Dokumentácia schválených zmien 

a inovácií 

Schválené nápravné a preventívne 

akcie v inžinieringu projektu 

 

Výstupy projektu 

Požadované zmeny 

Uskutočnené úpravy a zmeny 

Uskutočnené nápravné a preventívne akcie 

Uskutočnené opravy 

Hlásenia o výkone prác (napr. stavebný 

denník) 

Zápisnice z koordinačných porád 

 

 

Riadenie kvality procesu 

 

Plán riadenia kvality 

Určené ukazovatele kvality 

Rozsah TQM 

Plán zlepšovania procesov 

Namerané výsledky z riadenia 

Schválené a uskutočnené zmeny 

Uskutočnené nápravné 

a preventívne akcie 

Uskutočnené opravy 

 

 

Hlásenia o meraní kvality 

Požadované zmeny 

Úprava kvalitatívnych parametrov projektu 

pre zákazníka 

Zadané zmeny v súbore firemných procesov 

riadenia výkonu projektu na diele zákazníka 

 

Obsadenie projektového 

tímu 

 

Plán projektu 

Ľudské zdroje firmy 

Firemná kultúra  

Firemné interné predpisy 

a smernice 

Firemná metodika 

Organizačná štruktúra účastníkov 

(zložiek) projektu 

Rozpis odborností 

a kvalifikačných požiadaviek na 

ľudí 

 

 

Rozpis funkčných náplní a úloh pre 

jednotlivé osoby 

Plán projektu – aktualizácia 

Požiadavky na externú konzultačnú podporu 

 

Koordinácia projektového 

tímu 

 

Plán projektu 

Definícia predmetu projektu 

Organizačná štruktúra projektu 

Schválené a odmietnuté zmeny 

Schválené nápravné a preventívne 

akcie 

Schválené správy o opravách 

Doporučené nápravné 

a preventívne akcie 

Výhľady a prognózy 

Overovanie výsledkov opráv 

Súhrnné správy o stave plnenia 

projektu 

Schválené dielčie výstupy pre 

 

Súhrnné správy o stave projektu 

a aktualizácie 

Riešenie o legislatívnych a normovaných 

úpravách a obmedzeniach 

Písomné interné pokyny k vykonávaniu 

mandátnej činnosti pre zákazníka 

Motivačné a stimulačné kritériá pre členov 

tímu 
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zákazníka 

 

 

Rozvíjanie projektového 

tímu 

 

Poverenie k uskutočneniu prác 

Plán obsadzovania pozícií 

projektového riadenia externými 

konzultantmi 

Požiadavky na prevádzkové 

financovanie činnosti tímu 

 

 

Hodnotenie výkonnosti tímu 

Zápisnice z hodnotenia spokojnosti zákazníka 

Hodnotenie výkonnosti a profesionálnych 

výstupov práce jednotlivcov tímu 

 

Špecifikácia potrieb 

konzultačných 

subdodávok 

 

Plán projektu 

Definícia predmetu projektu 

Špecifikácia pre subdodávky 

Zoznam požadovaných 

a odpovedajúcich atestácií 

externých konzultantov 

Firemné pravidlá a postupy 

Rozhodnutie o spôsobe zmluvy 

a odmeny 

 

 

Zoznam kvalifikovaných expertov 

Dokumentácia dielčich zadaní pre expertízy 

Plán riadenia subdodávateľov 

Zmluva o dielo, objednávka, rozpis plnení 

 

Výber subdodávateľov – 

konzultantov a expertov 

 

Zoznam kvalifikovaných osôb 

Obstarávacia dokumentácia 

Špecifikácia konkrétneho zadania 

Firemné pravidlá a postupy 

Plán riadenia konzultantov 

Vzor konkrétnej zmluvy 

 

 

Rozpis úloh a termínov k zmluve o dielo 

Aktualizácia a zmeny plánu riadenia 

konzultačných výkonov 

 

 

Riadenie externých 

konzultantov 

 

Plán projektu 

Definícia predmetu projektu 

Zmluva o dielo / subdodávka 

Plán riadenie konzultantov 

 

 

Schválené výstupy a správy konzultantov 

Vyhodnotené expertné závery a návrhy pre 

nové inovácie 

 

Distribúcia informácií 

 

Plán riadenia komunikácie 

Organizačná štruktúra projektu pre 

zákazníka 

Schválené výstupy projektu 

Súhrnné správy o stave projektu 

 

 

Požiadavky na zmenu v súbore firemných 

procesov 

Výstupy pre Public Relations a prezentácie 

firmy 

Podklady a hodnotenia pre zákazníkov 

 

Monitoring a kontrola 

 

Plán projektu 

Definícia predmetu projektu 

Schválené výstupy projektu 

Požadované a uskutočnené zmeny 

Uskutočnené nápravné 

a preventívne akcie 

Uskutočnené opravy 

 

Schválené zmeny 

Odmietnuté zmeny 

Schválené nápravné akcie 

Schválené preventívne akcie 

Schválené správy o opravách 

Definícia predmetu projektu – aktualizácia 

Doporučené nápravné a preventívne akcie 
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Hlásenia o vykonaných vecných 

plneniach 

Overenie výsledkov opráv 

Schválené výstupy projektu 

Súhrnné monitorizačné správy o stave 

projektu pre zákazníka 

Výhľady a prognózy 

 

 

Uzatvorenie projektu 

 

Plán projektu vrátane následných 

aktualizácií 

Definícia predmetu projektu 

vrátane korekcií 

Schválený zoznam zmien 

nápravných a preventívnych akcií 

a opráv 

Zoznam priebežne doporučených 

akcií 

Schválené výstupy projektu 

Súhrnné monitorizačné správy 

 

Schválený výsledný produkt, projekt, služba 

inžiniering a jeho výsledky 

Obhajoba záverečnej správy, preberací 

a odovzdávací protokol so zákazníkom 

Vyúčtovanie celého projektu a vystavenie 

fakturácie 

Súbor aktualizácií a odporúčaní pre budúcu 

prevádzku uskutočneného diela podľa 

projektu pre zákazníka 

Administratívne uzatvorenie a publikovanie 

zovšeobecňujúcich poznatkov 

 

„Zdroj: [ Vlastná tvorba ]“ 

Na rozdiel od bežnej manažérskej praxe, kde sa problém rieši podľa existujúcich skúseností, 

zvyklostí a zaužívaných schém (porovnávanie s rutinou a opakujúcimi sa situáciami) je 

navrhnutý postup náročný proces, ktorý síce vyžaduje čas a určité náklady, ako aj kreativitu 

a disciplínu v splnení jednotlivých krokov, avšak prináša viacstupňovým rozhodovaním 

a korigovaním zistení výrazne inú kvalitatívnu úroveň riadiacich rozhodnutí – inovatívny 

prístup. Ide následne o algoritmus (obrázok č. 33 ) postupného rozhodovania vo firme pre 

zaistenie inovatívnosti a kvality v nadväznosti na procesy z tabuľky č.13. 
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Obrázok č.33:  Schéma procesu rozhodovania v podmienkach programu inovatívnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [vlastná tvorba]“ 
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dobrou vecou z praxe je vypracovať si v podmienkach firmy pre jednotlivé pracovné miesta 

adresný systémový a osobnostný profesiogram v rámci techniky predaja. 

Platí pritom v praxi dôležitá zásada, že: 

 

ÚSPEŠNOSŤ PRACOVNÍKA NESÚVISÍ S JEHO POSTAVENÍM VO FIRME 

ALE S POSTAVENÍM FIRMY NA TRHU 

 

Návrh diagramu procesu inovatívneho projektového riadenia a koordinácie pre potreby 

riešenej vzorovej firmy vidno v týchto súvislostiach a systémových prvkoch (obrázok č. 34). 

Uvedený návrh dostatočne zodpovedne, jednoznačne a vyčerpávajúco popisuje nosné prvky 

a väzby medzi nimi v podmienkach dvojstupňového riadenia projektov a inžinierskych 

činností vo firme pre zákazníkov a je vlastnou aplikáciou už overeného riešenia [22, str. 182]. 

Obrázok č. 34:  Proces riadenia projektov a koordinácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [22, vlastná tvorba]“ 

 

Základným umením poskytovania služieb zo strany skupiny zhotovujúcej projektovú 

a investičnú prípravu pre energetické a ekologické riešenia  je ovplyvňovanie úrovne, 
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načasovanie a skladba dopytu zákazníka po produktoch firmy, jej myšlienok a uplatnenia jej 

odborníkov v projektoch a dielach zákazníka. 

Technika predaja skúmanej firmy sa musí budovať na štyroch princípoch: 

1. sústredenie sa a obsluha relevantného segmentu trhu  

2. orientácia na zákazníka v celom procese predaja 

3. koordinované uplatňovanie zásad marketingu a technickej odbornosti v záujme 

zákazníka 

4. dosahovanie a priebežná modifikácia ziskovosti. 

 

V rámci SWOT analýzy vzorovej firmy boli zistené výstupy pre personál a motiváciu, ako: 

 

 Silné stránky (S)              - odbornosť a lojalita pracovníkov 

    - overený externý tím 

 Slabé stránky (W)              - schematické formálne pracovné výkony 

    - nízka inovatívnosť a absencia nápadov 

    - nepravidelný príjem (odmeňovanie) pracovníkov 

    - tlak na mobilitu a odbornosť 

 Príležitosti (O)  - udržiavanie stabilného tímu 

    - zavedenie technického zázemia a organizačnej kultúry 

 Ohrozenia (T)  - strata ľudí z tímu 

    - prekvapenia (nábor ku konkurencii) 

    - nezvládanie konfliktov 

 

Nasledujúci obrázok je návrhom systému odmeňovania vo firme v špecifickom 

projektovom, konzultačnom a inžinierskom produktovom segmente so zohľadnením 

spôsobu naviazania časti odmeny na vytipovaný motivačný faktor. 

Pre určenie jednoduchého popisu okruhov a postupov techniky predaja je v práci navrhované zaviesť tzv. 

ponukový mix (teda aké programy a produkty skúmaná firma vytvára), a zároveň  zo širokej škály existujúcich 

možností vybrať iba prvky, ktoré sú charakteristické pre činnosť firmy - to je  tzv. „predajný marketingový mix“ 

[9, str.70]. Technika predaja vychádza priamo z obchodnej stratégie a obsahuje v podmienkach firmy tieto 

komponenty a činnosti (obrázok č.17) a je previazaná vždy s konkrétnym predajným plánom. Celá technika 

predaja musí tiež zohľadňovať vo firme dôležité predpoklady v prospech zákazníka a to určenie metódy 

zbierania informácii pre dobrú diagnostiku v členení: 

• popis spoločnosti zákazníka, štruktúru 

• zmluvné a partnerské vzťahy 
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• potreby a očakávania, možností a predpoklady 

• doterajšie známe výsledky a riešenia 

• úspešnosť, spôsob rozhodovania, úroveň manažmentu a motivácie [3, str.88]. 

Pravidlom je, že ak žiada firma o neprimerane veľké rozsahy plnení, veľké rozsahy 

právomocí a kompenzácií pri riadení diela a projektu zákazník, a narastá cena a vzniká dojem, 

že ide viac o  peniaze firmy ako o jeho potreby vo vzťahu so zákazníkom. 

 

Obrázok č. 35: Ponukový mix firmy 

 

 

 „Zdroj:[9, str.70]“ 

Celú koncepciu techniky predaja v doteraz popísaných podmienkach je potrebné obmedziť do 

troch nasledovných okruhov [29, str.14-15]: 

OKRUH 1 - sem možno zaradiť postupy a činnosti, a to: 

 definovanie vlastných produktov a programov 

 očakávané prínosy 

 cenové rozpätia a interné ohodnotenie produktov 

 mapovanie relevantného trhu - dopyt 

 definovanie rozsahu vlastných schopností zabezpečiť úspešný predaj (primerané sústo) 

 stanovenie mantinelov a obmedzení (počet odborníkov na projekty v čase a priestore, legislatívne, 

organizačné a finančné obmedzenia 
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 špecifikácia zákazníkov (typológia) ich potrieb a očakávaní  

 organizačná kultúra, štábne administratívne a informačné zabezpečenie. 

OKRUH 2 - tu je potrebné zaradiť postupy a činnosti vo firme: 

 úvodné stretnutie a prezentácia produktov u zákazníka 

 komunikačné nástroje ako sú propagácia, podpora predaja a public relations (práca s verejnosťou) 

 priebežnú a aktívnu cenotvorbu pre všetky služby zo strany firmy u zákazníka počas trvania celého 

zmluvného vzťahu 

 vymedzenie tzv.  servisného mixu, čiže činnosti, ktoré podporujú plnenie zmlúv aj keď samé neboli 

vyžadované, no vždy je možnosť ich dodatočne inštalovať vo vzťahu so zákazníkom (napr. 

organizácia verejného obstarávania v mene zákazníka pri výbere dodávateľa stavby, zapracovanie 

zmien zákonov, či noriem, organizácia kolaudácií a pod., zaškolenie budúcej obsluhy prevádzky, 

atď.) 

 prevencia, identifikácia a riešenie konfliktných situácií všetkých zúčastnených subjektov v projekte 

zákazníka [15, str.77] 

 systematické a motivačne koncipované školenia, výcvik, a najmä tréning pre pracovníkov v predaji 

(naučenie rutinných inteligentných postupov pre úspešný predaj) 

 účelne smerovaná a adresná reklama a propagácia k verejnosti, no najmä (vzhľadom na charakter 

podnikania firmy) na určený segment potenciálnych zákazníkov 

 spracovanie konkrétneho portfólia potrebných, základných, rozšírených možných a doplnkových 

alternatívnych služieb a činností počas realizácie projektu pre zákazníka 

 určenie rozsahu odborných profesných poradenských činností a riadenia projektu zákazníka 

 určenie vlastných pracovníkov a prípadne externých spolupracovníkov pre riadenie projektu či 

diela. 

OKRUH 3 - ide o aktivity a postupy, kde: 

 vykonáva sa záverečná koordinácia, vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu zákazníka vrátane 

mandátnej, riadiacej i kontrolnej činnosti firmy 

 vylaďujú sa a prekonávajú kľúčové konflikty a reklamácie v zmluvných vzťahoch a vecných 

plneniach zákazníka s jeho dodávateľmi a to pod taktovkou firmy [1, str.93, 97] 

 zabezpečujú sa ponuky doplnkových služieb a spustenia prevádzky zákazníka (jeho stavby či 

projektu) 

 odstraňujú sa všetky priebežné, či termínované zmeny a nedostatky z celého procesu realizácie 

projektu (špecifikum stavebníctva) 

 spracúvajú sa záverečné hodnotenia a referencie o firme a jej zákazníkovi. 

Pri vytváraní takejto koncepcie poskytovania služieb a zabezpečovania produkcie nemôže 

manažment firmy zabúdať na ďalšie faktory, ktoré je potrebné podrobne do budúcna stanoviť 

a formulovať. Ide o určenie adresných komunikačných nástrojov (propagácie, podpory 

predaja, práce s verejnosťou - public relations) v rozsahu potrebnom pre firmu vzhľadom 

k špecifikám jej produktov a obmedzenému segmentu zákazníkov.  

Ďalej je to pružná cenotvorba, budovanie image a good-wilu firmy na trhu (spoločenské 

prezentácie a konferencie, články v odborných časopisoch a pod.), no najmä systematické 
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a motivačné školenia  a tréningy predaja pracovníkov (k nácviku vzorových situácií, postupov 

a riešení v praxi). V podmienkach firmy sa jedná o najvýraznejší prostriedok pre zlepšovanie 

kvality (obrázok č.36 ). Navrhované oblasti pôsobenia a zásahov personálu do procesu 

predaja sú zrejmé a nezameniteľné. 

Obrázok č.36 :  Oblasti pôsobnosti  personálu v predaji 

 

 

 „Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

Kapitola č. 1. v teoretickej časti popisovala nosný program a jeho členenie v skúmanej 

popisovanej vzorovej malej firme zaoberajúcej sa priemyselnými inžinierskymi 

a projekčnými činnosľami v segmente odvetví energetiky a ekológie. V nasledujúcej časti je 

preto vhodné pohovoriť si o jednotlivých segmentoch nosného programu, v ktorých sa 

realizujú projekty ( bližšie označené v už predtým uvedenom  bublinovom grafe v kapitole č. 

2. tejto publikácie ). V praxi je ale potrebné poznať typológiu zákazníkov a ich naviazanosť 

na firmou ponúkané produktové segmenty. 

Cieľom je identifikovať spektrum konkrétnych potenciálnych aplikácií či užívaní v praxi pre 

nosné typy zákazníkov (pre skúmanú firmu postačujú segmenty trhu A, B, C a typy 

zákazníkov  1, 2, 3, 4,), pričom sa skombinujú technické a behaviorálne  segmentácie. 

Technické segmentácie hovoria o požiadavkách  -- ich spoločných znakoch i rozdieloch; 

behaviorálne segmentácie pritom čitateľovi, no najmä užívateľovi v praxi vysvetľujú pocity 

a očakávania i podobnosť správania sa u zákazníkov.  
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Obrázok č. 37  názorne ukazuje členenie segmentácií u marketingového projektového riadenia 

firmy. Podľa tohto sa dá následne plánovať jednotlivé aplikácie produktov ( projektov, či 

služieb č.1, 2, 3, 4 a presne definovať rozsah potrieb a činností vo firme v rámci jej 

podnikateľského programu. Segmentácia produktov v nadväznosti na aplikácie pre konkrétne 

typy zákazníkov vo firme ( ako príklad) je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č.37:  Segmentácia produktov vo väzbe na typológiu zákazníkov 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

Kde segment  A –   Koordinácia stavieb, inžiniering a stavebno-technický dozor 

  B – Investičná činnosť v energetických, ekologických a polyfunkčných priemyselných 

                         investíciách a  dielach 

  C –   Tvorba manažérskych a obchodných projektov zo štrukturálnych fondov EU  

    a fondov SR.  

 

Vážnou vecou pre projektový manažment firmy je postup od prvotnej myšlienky inovácie až 

k úspešnému aplikovateľnému produktu či službe. Ide v podstate o akýsi „inovačný lievik“, 

teda proces riadenia znižovania neurčitosti vymyslenej novej veci prostredníctvom série 

riešení problémov a prekážok kedy sa vlastná firma od fázy nápadu, konceptu a skenovania 

vývoja v okolí presúva k výberu a implementácií, pričom neustále sa mení prostredie 

a vznikajú nové rôznorodé informácie, Obrázok č. 38 je výtvorom možností ako nápady 

kopírujú potreby zákazníkov a ako by mala firmy navrhnúť vlastný proces uskutočnenia 

nápadov a ich implementácie do riadenia a produktov firmy,  
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Obrázok č. 38:   Proces implementácie nápadov pre program firmy 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

3.5. Koherenčný model 

 

Model stotožnenia sa pracovníka s firmou je pre skúmanú malú, či stredne veľkú firmu 

podstatný v tom, že marketingová koncepcia, stratégia a riadenie musí vychádzať 

z podnikateľskej filozofie, programu činností poznania účelu jej existencie a stanovených 

cieľov pri dodržaní zásad a špecifík popísaných v predchádzajúcich  kapitolách  tejto 

publikácie 
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životného uplatnenia, stratégiu a taktiku vlastnej práce, rast osobnosti a motivačné faktory 

uvedomuje a implementuje ten ktorý projektový, či riadiaci  pracovník.  

Zbližovanie až, stotožňovanie týchto úrovní je akousi nirvánou každého personálneho 

systému, každej firmy. A o tom je nasledujúca schéma z vlastnej tvorby autora na obrázku č. 

39. 

Obrázok č.39:  Koherenčný model 
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Cieľom vytvorenej techniky predaja vo firme a súvisiacej profesionálnej obsluhy 

k spokojnosti klienta je dať do rúk pracovníkom firmy poznatky a postupy, ktoré majú 

uplatňovať v dôležitej činnosti poskytovania a predaja inžinierskych činností firmy pre 

zákazníkov. Ide vlastne o plnenie pravidiel organizácie predaja. Kľúčovým zámerom a 

podstatou pritom musí byť jasná orientácia na zákazníka, vypracovanie budúcej metodiky 

riadenia kľúčových zákazníkov a schopnosť pre zákazníka ponúknuť moderný rozvojový plán 

[2, str. 13,77,180]. 

Celý výkon a segmenty techniky predaja sú vždy a za každých okolností logicky a účelovo 

viazané na nosný program a stratégiu firmy. Ide teda  o starostlivosť, komunikáciu a prácu so 

zákazníkmi na základe schematických krokov s primeranou dávkou individuality počas 

realizácie stavebných diel a investičných projektov. 

V terajšom náročnom konkurenčnom prostredí je potrebné aby prepracovaná technika predaja 

mohla kompenzovať snahy o konverziu produkcie, obnovovaciu schopnosť a reaktiváciu, 

regeneračnú propagáciu, pravidlá tzv. krízového predaja a preskupovania predajného portfólia 

za chodu, ako aj potenciálny predaj kontaktov na dobrých zákazníkov [13, str.164 až 175]. 

Hlavnou zásadou firemnej techniky predaja v našich podmienkach u dotknutej  skúmanej 

vzorovej firmy je preto uplatnenie myšlienky: 

 

JEDINEČNÉ A VYNIKAJÚCE PRODUKTY SA UŽ NEPREDÁVAJÚ SAMÉ 

A PRIEMERNÉ, RUTINNÉ SLUŽBY POTREBUJÚ VYNIKAJÚCU PREZENTÁCIU 

 

Jednotlivé etapy riadenia projektu diela sa dajú pomenovať takto: 

I - prípravná etapa diela 

II - realizačná etapa diela 

III - prevádzková etapa diela 

 

Počas týchto etáp sa postupne vykonávajú, ale pritom aj čiastočne prelínajú, činnosti firmy 

v prospech jej zákazníka: 

Nástrojmi obchodnej stratégie a techniky predaja ako jej organickej časti sú modifikované 

činnosti v horizontálnom a vertikálnom usporiadaní a to (vzhľadom na konkrétny charakter 

podnikania firmy). Jedná sa o cenotvorbu, tvorbu ponúk, rozsah poskytovaných služieb, 

proklamáciu podmienok, spôsob vykonávania obchodne podpornú reklamu.  



 

 

 

 
 

127 

Ak sa čitateľ vráti späť k bublinovému grafu ( kapitola 2. ) a vezme jednotlivé označené 

zákazky (bubliny č.1 až 7), a zároveň si podľa tohto grafu zoradí bubliny ( zákazky / projekty) 

podľa veľkosti tak zistí, že projekty pod číslami ( bubliny 1, 5, 7 ) sú najmenšie, projekty 

(bubliny č.3, 4) sú stredne veľké, a nakoniec najvýznamnejšie sú č.2 a č. 6, ktoré označujú 

projekty rozhodujúce. V prípade ak si projektový manažment pripustí situáciu , že v ďalšom 

období budú realizované rovnaké projekty a situácia z analýzy by sa opakovala, je možné 

vytvoriť a navrhnúť podnikateľský program v reálnom čase a rozsahu aktivít aj takto (obrázok 

č. 40 ). 

Obrázok č. 40:  Návrh aktivít a plánovania projektov v programe 

 
„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

Z obrázku je zrejmé, že niektoré projekty začínajú v čase T1, končia T8, ale iné začínajú či 

končia neskôr – v čase T2, T3, T5, T8. Výška hodnoty aktivity zobrazuje začiatky tých 

projektov, ktoré sú významnejšie napr. P2, P6, ďalšie majú nižšiu hodnotu východzej 

i priebežnej aktivity. Z grafu je zrejmá závažnosť vyťaženia tímov firmy na skupine projektov 

vždy v danom časovom pásme T (vertikálny čiara a na nej  prechádzajúce krivky – napr. 

v čase T4, je to naraz 6 projektov). Na to sa reálne musí manažment a zdroje firmy 

zodpovedne nachystať. 

Na návrh aktivít súbežného plánovania jednotlivých projektov následne nadväzuje rozpis 

podnikateľského programu do reálneho plánu práce, určenia harmonogramu, dĺžky trvania 
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jednotlivých úloh v rámci jednotlivých projektov a označenie zodpovedných tímov. Schéma 

na obrázku č. 41  ukazuje vzorový plán pre skúmanú firmu. 

Ďalším dôležitým krokom po zvládnutí vytvorenia plánu práce firmy a rozpisu jednotlivých 

projektov rozhodujúcich pracovných skupín v procese projektového riadenia a to pre ten ktorý 

jednotlivý projekt. Na obrázku č. 42 je zjednodušený model [ 21, str, 59], ktorý ukazuje základné 

vzťahy a orientačné priradenie činnosti na pozíciu, ktorá je za spracovanie a rozhodnutie o tej 

ktorej činnosti či úlohe v každom kroku projektu zodpovedná. Ide o všeobecnú ilustráciu, napr. 

pre projekt P1 z doterajších popisov v predchádzajúcom texte. 

Záverom k plánovacím a organizačným činnostiam sa môže manažment obrátiť na uplatnenie 

ďalšieho nástroja pri obsadzovaní projektových rolí – histogramu . Ide o grafické vyjadrenie 

kumulovaných časových údajov a ich premietnutia na časovú os. Je to veľmi účinný, 

prehľadný a spoľahlivý prostriedok pre rozsah plánovaných prác a času každého člena tímu 

a nástroj riadenia v rukách projektového manažmentu. Obrázok č.43 je histogram 

rezervovaného času pre člena projektového tímu a špecialistov. 
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Obrázok č. 41:  Príklad rozpisu programu a plán práce projektov 
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Obrázok č. 42:  Logický model vzťahov v rámci skupín procesov riadenia projektu P1. 

 

 

 

„Zdroj:[ 21, str.59]“ 

 

 

 

 

 

Plánovanie Koordinácia Kontrola Uzatvorenie Zahájenie 

P
ro

je
k

to
v
ý
 

tí
m

 

  
  

 P
ro

je
k

to
v

ý
  

  
  

  
 m

a
n

a
žé

r 

O
b

je
d

n
á

v
a

te
ľ
 

 Z
á

k
a

zn
ík

 

Zostavenie 

zadania 

projektu 

Zostava 

definovanie 

predmetu 

projektu 

Schválenie 

plánu 

projektu 

Tvorba 

plánu 

Popisy 

a odhady 

prácnosti 

úloh 

Riadenie 

kvality 

Koordinácia 

prác 

Organizačná 

kultúra 

Výkon 

projektových 

úloh 

Rozhodovanie 

o zmenách 

Hlásenia 

Návrhy 

zmien 

alternatívy 

Riadenie 

odchýlok 

Monitoring 

rizík 

Obhajoba 

Schválenie 

výsledkov 

Poučenie  

z realizácie 

Tvorba 

uzatváracej 
dokumentácie Distribúcia 

informácií 



 

 

 

 
 

131 

Obrázok č. 43:   Histogram člena projektového tímu. 

 

„Zdroj:[ 21, str.158]“ 

 

Histogramy pomáhajú pri obsadzovaní projektu špeciálne pripravenými ľuďmi, pri 

kalkuláciách rozpočtov projektu, optimalizácií pracovných síl a podporu riešení: 

• Kompenzácia nadmerných kumulácií plánovaných činností u pomerne drahých 

špecialistov a plánovania plnej kapacity pre zamedzenie rozptylu prác medzi zbytočne 

veľa profesií u poradcov, projektantov, konzultantov a dozorov; 

• Optimalizácia nákladov a harmonogramu, balansovanie nasadenia ľudí pri využití 

špeciálnych poradenských služieb v tíme. 

•  

V súčasnosti existuje viacero vzorových predajných plánov, ako aj metodík riadenia vzťahov 

so zákazníkmi [11, str. 320,432], avšak špecifikom firmy je individuálne inžinierske 

poradenstvo a riadenie projektov, a preto musí platiť  - kľúčový význam tkvie v ľuďoch a 

vedomostiach: 
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Pri tvorbe obchodnej koncepcie je potrebné si uvedomiť teóriu prekážok - orientácia na 

prekážky - na posilňovanie slabých miest, a tým zvyšovanie kvality a objemu služieb a nárast 

zisku. 

Schopnosť vyhľadávať príležitosti, mapovať situácie, potreby a očakávania je dôležitá pre 

zbavenie sa, či prevenciu konfliktov a elimináciu rizík, a to je najväčšia ambícia techniky 

predaja. 

Umenie predávať je umením komunikovať a presviedčať o návrhoch a riešeniach. Preto sa dá 

tvrdiť, že : Kľúčom k predaju zameranému na zákazníka je starostlivý postoj. Len raz 

vzniká šanca pôsobiť prvým dojmom. 

Bariéry efektnej komunikácie potom možno definovať v takejto situácii ako:  

➢ Nepripravenosť odbornej témy pre riešenie potrieb zákazníka 

➢ Zmätočná organizačná kultúra 

➢ Rušivé vizuálne prostredie 

➢ Vlastné osobnostné schopnosti a obmedzenia predajcu 

 

KRITÉRIOM JE MINIMALIZOVAŤ ZDROJE BARIÉR 

 

 Pri realizácii náročných  investičných  celkov sa objavuje vážny problém  účelného, 

komplexného, efektívneho a najmä ekonomicky úsporného riadenia diela tak, aby sa chránili 

záujmy stavebníkov a dodržal  previazaný rozsah  zákonných  predpisov , noriem a postupov. 

 Tomu slúži aj teraz predstavovaná  inovácia - moderný komplexný balík riadiacich a 

rozhodovacích postupov, informácií a zásahov pri uplatňovaní koncepcií výstavby diel v 

stavebníctve,  energetike,  strojárstve , obchode a službách pre výraznú inovatívnu  podporu 

investorov . Ide o inováciu vysokého rádu s proexportnými možnosťami v EU a o vývoz 

slovenského know-how ako priority obchodnej politiky SR. 

 

3.6.Dianie v problematike aplikačných modulov 

 Viac ako 40%  vrtkých  investícií a stavieb v hospodárstve  tvoria  komplexné, 

náročné a rozsiahle investície do energetiky,  ekológie a moderných  progresívnych 

výrobných  areálov,  objektov a technológií. 
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 Pre doterajšie roky fungovania  investičnej výstavby je charakteristický, jednoduchý, 

no málo účinný a nejednoznačný systém spolupráce medzi investorom (stavebníkom a 

budúcim užívateľom,, či prevádzkovateľom diela) a jeho zhotoviteľom a subdodávateľmi. 

Pritom všetky zákonom  určené zložky (technický stavebný dozor, koordinátor  projektu, či 

koordinátor bezpečnosti práce) sú vnímaní ako nutné zlo, a to vrátane dlhodobo podceňovanej 

hodnoty práce architektov a projektantov. Investor vidí často ich činnosť ako ďalší zbytočný, 

nepotrebný   výdaj zvyšujúci náklady diel, a zároveň zasahovanie do svojich (často 

neodborných)  predstáv  a  požiadaviek a naopak, zhotoviteľ diela to vidí ako zbytočnú 

kontrolu a akési dozorovanie v rámci ktorého sú odhaľované jeho chyby, často nezodpovedné 

konanie a rôzne finančné požiadavky počas plnenia. 

 

 Na Slovensku sa priemerne ročne realizujú diela v danom odbore v rozsahu min. 1 

÷1,2 mld. € (viac ako 35 mld. Sk). 

 

Každý investičný projekt pozostáva z troch hlavných častí / etáp, a to: 

   1.1. PRÍPRAVA 

                                           1.2. REALIZÁCIA 

                                           1.3. PREVÁDZKA 

 

ad 1.1. Do prípravy diela v skutočnosti patrí  príprava a konzultácie investičného zámeru,, 

ekonomické prepočty,  návrh technológií , skúmanie dopadov  na životné prostredie a 

určenie  trvale j udržateľnosti projektu v dlhodobom horizonte (významnom pre 

energetické a ekologické objekty a systémy). Ďalej je to príprava, podrobné rozbory a 

obhajoba  zodpovednej a obsiahlej projektovej dokumentácie a rozsiahla schvaľovacia 

byrokratická činnosť - inžiniering (územné konanie, úverový  rámec, stavebné konania, 

organizačný plán a zariadenie staveniska a pod.). 

 

ad 1.2. V rámci  realizácie  ide o určenie parametrov a potrieb  vstupov výstavby,  výber 

generálneho zhotoviteľa a rozhodujúcich  subdodávateľov , vyhotovenie  tzv. 

realizačnej vykonávacej a dielenskej dokumentácie procesu stavby, vydanie 

Organizačného poriadku výstavby,  mapovanie materiálno-technického zabezpečenia 

diela, postupné vecné budovanie kapacitami dodávateľa a jeho tímu. Procesy končia 

predložením  projektového zakreslenia úrovne a stavu skutočného vyhotovenia diela, 

vystavením  certifikátov,  atestov,  stavebných denníkov,  závěrečných  preberacích a 
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záručných  protokolov  a na záver  náročnou,  rozsiahlou a viac stupňovou  kolaudáciou  

diela na stavebných a špecializovaných úradoch štátnej správy a samosprávy. 

 

ad 1.3. Po získaní užívacieho povolenia začína u energetických, ekologických a 

priemyselných stavieb  tzv. skúšobná zábehová prevádzková činnosť kde sa overujú 

garancie diela a najmä fungovanie technologických systémov a monitoringu diela. 

Súčasťou  je koncipovanie servisu a údržby diela. 

 

3.6.1.Charakteristika stavu problematiky 

 

 Pre ďalšie a bližšie poznávanie prostriedkov účelného a kompetentného riadenia a 

korekcie fungovania modulov pre projektový manažment je namieste predstaviť inovačný tím  

Národného energetického klastra NEK  pri vyvíjaní  moderného organizačného modulu , 

který vychádzal zo známeho dlhoročného zotrvačného statického stavu, kde všetky hlavné 

činnosti vykonávajú organizačné zložky a to  bez previazanosti,  dynamiky a schopnosti  

riešiť riziká a konflikty: 

: 

 Projektant či architekt navrhne dielo bez  vnútorného poznania potrieb a očakávaní 

investora a vychádza iba zo vzorových schém a predpisov, dielo nakreslí a trvá na jeho 

presadení bez korekcie a mobility projektových riešení. 

 Stavebný dozor je ako osamotený člen zodpovedný za celú kontrolu výstavby, 

odsúhlasuje vecné a finančné plnenia diela a je zaťažovaný rozsiahlou a náročnou 

rôznorodou agendou. 

 Riadenie stavby je na pleciach určeného stavbyvedúceho, ktorý však podlieha 

zhotoviteľovi ( ako jeho odborne spôsobilý zaměstnanec ), a teda má záujem veci 

zjednodušovať a nekonať často v prospech investora, čo je závažný problém a zdroj rizík 

a konfliktov pri rozsiahlych projektoch. 

 V súčasnosti je priemerne v rozpočtoch investícií  kalkulované s nákladmi projektovej 

dokumentácie do 8% ceny celkového rozpočtu diela a za stavebný technický dozor je to do 

3% rozpočtu. 

 V zmysle platných smerníc EU sa na trhoch jej krajín  uplatňujú  reorganizačné 

prístupy a delenie / prehĺbenie kompetencií  organizačních  zložiek najmä u rozsiahlejších 
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projektov  nad  dva mil. € (napr. u individuálnej , bytovej,  obchodnej a zdravotníckej 

výstavby menšieho rozsahu sú mnohé takéto činnosti nevýznamné a nepotrebné ) . 

 Navrhovaný modul preskupuje náklady zabezpečenia a riadenia projektu  na viacero 

samostatných kompetentných zložiek a činností, pričom vzniká úspora v rozsahu cca 5% ceny 

diela iba zmenou  taríf jednotlivých činností a zrušením  ich procesnej duplicity. To má potom 

výrazný dopad  na efektivitu a úspory investora  . Zavedením  modulu do praxe  investorov sa 

tým  napĺňa aj nová legislatívna podpora zdlhavo pripravovaného nového stavebného zákona 

vo veci zriadeného inštitútu „vedenia uskutočňovania stavieb“ ako komplexnej manažérskej 

odbornej činnosti a to zvlášť dôrazne pre oblasť energetiky, ekológie a výroby. 

         

3.6.2.Inovatívnosť  aplikácie  modulu  v praxi 

       

Popis nového riešenia spočíva v: 

 

 vytvorení a prevzatí všetkých organizačných pravidiel, postupov a riadiacich zásahov do 

jedného uceleného  modulu, ktorý je novým stupňom inovácie v manažmente investícií 

 

 pružnosti a mobilite na seba nadväzujúcich činností počas jednotlivých etáp realizácie 

projektu investície s určením obsahu a riešení ku každej činnosti, vymedzením  

kompetencií a požiadaviek na schopnosti a odbornú spôsobilosť jednotlivých zložiek 

 

 prehľadnom, nepretržitom monitorovaní a vyhodnocovaní stavu plnenia projektu s 

výraznými priamymi dopadmi na ekonomiku investora a na kvalitu, efektivitu a 

ekologičnosť riešení  

 

 výbornom  rozlíšení a predvídaní možných rizík projektu v každej jeho etape a zároveň v 

určení manuálu prekonávania konfliktných situácií a znižovania budúcich garančných a 

prevádzkových porúch. 

 

Schéma na obrázku č.44 zobrazuje obsah a zložky Organizačného modulu v reálnej praxi, čím sa 

výrazne prehlbuje a zvyšuje riadiaca a kontrolná úroveň činností pri realizácii diela, rozčleňujú 

odbornosti (a ich zásahy) z hľadiska projektovania, koordinácie, konzultácií, inžinieringu, technického 

stavebného dozorovania i práce s verejnosťou. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

136 

Obrázok č. 44: Inovatívny organizačný modul  

 

 

 

„Zdroj:[ Vlastná tvorba ]“ 

 

 

 

 

Nasledujúca tabuľka č.14   stručne ,  vyčerpávajúco,  prehľadne  a vecne  popisuje hlavné 

činnosti počas uplatňovania  Organizačného modulu v praxi a to podľa jednotlivých 

organizačných zložiek  a ich funkcií.
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Tabuľka č.14:                                      

MODERNÝ ORGANIZAČNÝ MODUL PRE KOOPERÁCIU A RIADENIE PROJEKTOV ENERGETIKY A EKOLÓGIE 

 

 

ETAPA 

 

OBSAH 

 

ZLOŽKA 

 

OPATRENIA 

 

PODPORA 

 

PRÍPRAVA 

 

Príprava technického zadania 

Parametrizácia investície 

Ekonomické prepočty 

Vypracovanie štúdie a PD pre 

územné konania 

Vybavovanie úradných povolen 

 

investor 

koordinátor 

inžiniering 

architekt 

projektant 

 

Mapovanie trhu, konkurenčné projekty 

Zavedenie jednotného vedenia agendy 

Obhajoba návrhov a riešení projektovej 

dokumentácie 

Prezentácia prípravy pred verejnosťou 

 

Legislatíva EU a SR 

Počítačová podpora 

Tvorba merateľných ukazovateľov 

Elektronická PD 

 

REALIZÁCIA 

 

Výberové konania dodávateľov  

Odovzdanie staveniska 

Realizácia výstavby 

Dodávka a osadenie technológií 

Vyhotovenie PD skutočného 

vyhotovenia 

Ukončovanie stavebných súborov 

diela 

Odovzdávacie garančné konanie 

 

 

zhotoviteľ 

subdodávatelia 

koordinátor 

technický stavebný dozor 

projektant 

 

Organizačný poriadok projektu 

Kontrolné dni a koordinačné porady 

Priebežná registrácia zmien a úprav 

diela 

Materiálová a technologická kontrola  

Identifikácia možných rizík a konfliktov 

 

Štatistické vyhodnocovanie výsledkov 

Monitoring časti diela 

Harmonogram a vykonávací rozpočet / 

zmeny 

Stavebný denník 

Certifikácia, atesty 

Manuál protikrízových postupov 

REVÁDZKA  

Vydanie kolaudačných a užívacích 

rozhodnutí 

Spustenie skúšobnej prevádzky 

diela 

Užívanie diela v období garančnej 

lehoty 

Public Relations diela 

 

 

investor 

koordinátor 

inžiniering 

 

Individuálne povinné preberanie úrovne 

a kvality vyhotovených stavebných 

súborov 

Priebežný monitoring 

 

Overovanie atestov a technické skúšky 

Inšpekčná skúšobná kniha 

Elektronické sledovanie výsledkov 
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V ďalšom texte sú v tabuľke č. 16   vysvetlené  kľúčové  poznatky o obsahu,   prínosoch, 

význame, novosti a vplyve  uplatnenia aplikačného  Organizačného  modulu do praxe 

v podmienkach  investičných  firiem. 

 

 

Tabuľka č.15:  Modul v prostredí investičnej a inovatívnej  firmy 

 

 

Novosť produktu, jeho originalita ,pridaná 

hodnota, porovnanie s konkurenciou a iné 

specifika : 

 

 

 Unikátny synergický súbor poznatkov, pravidiel 

a postupov  z oblasti organizácie a riadenia 

investičných projektov energetiky a ekológie. 

Obsahuje kombináciu odborných vedomostí z oblasti 

stavebných a projektových realizácií, organizačného 

manažmentu a technologických procesov. 

 

 Originalita spočíva v synergickom a vzájomne 

prepojenom súbore pravidiel a riešení uplatňujúcich 

predpisy, normy, technológie a organizačné postupy 

v energetických a ekologických projektoch 

a investíciách. 

 

 Vysokou pridanou hodnotou je Organizačná schéma 

a novo vypracovaný univerzálny manuál obsahujúci 

náplň činností, kompetencie a zásahy jednotlivých 

zložiek systému, ich modulárnosť, kombinácie 

a kompatibilitu s jestvujúcimi zaužívanými riadiacimi 

systémami manažmentu firiem prevádzkujúcich 

a produkujúcich energie a ekologické vplyvy. 

 

 Modul je široko využiteľný okrem energetiky 

a ekológie aj v stavebníctve, strojárstve, obchode pri 

realizácii investičných projektov, navrhovaní nových 

projektov energetických stavieb a rekonštrukcií 

vodných stavieb, rekultivácii skládok a pod. 

 

 Trhy SR, ČR, MR a PR v súčasnosti nedisponujú 

žiadnou obdobnou inžinierskou aplikáciou. Doteraz 

uplatňované a zaužívané tzv. klasické schémy sú 

nasadením tohto modulu výrazne prekonané a vytvára 

sa do budúcna značný celonárodný efekt úspechu 

a zisku, ako aj moderný organizačný systém a úspory 

investícií. 
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Prínosy pre zákazníka a ich kvantifikácia 

(zvýšenie kvality, zníženie negativných 

dopadov  , úspora času, jednoduchšie použitie ) 

 

 Užívateľ modulu zavedením a uplatnením jeho 

 metodiky, manuálu a monitoringu získa výrazný 

vedomostný a organizačný potenciál pri riešení 

svojich energetických, či ekologických projektov a 

investícií. 

 

 zvýšenie úrovne a moderného štýlu riadenia 

 

 ekonomický prínos, zvýšenie tržieb a zisku 

 

 zníženie vnútorných nákladov, dynamizácia procesu 

realizácie a kontroly investície 

 

 príspevok k zlepšeniu firemného image a good-wilu 

vplyvom verejného zavádzania práva aplikovať 

modul v podnikaní 

 

 nepretržitý poradenský servis a pomoc zo strany 

prihlasovateľa v prípadoch rizík a konfliktov 

užívateľa s trhom. 

 

 Skrátenie času realizácie uplatnením modulu sa v 

dostupnej organizačnej a legislatívnej praxi znižuje 

min. o 30÷35%, tržby narastajú min. o 10÷15% a 

miera zisku až o 15% (vypracované z 

projektovaných údajov a dostupnej štatistiky už 

uplatňovaných projektov). 

 

Pozícia na trhu a kvantifikácia (marketing a 

prieskum trhu, nové trhy, tendencia podielu na 

trhu, zlepšenie konkurenčnej schopnosti a iné) 

 

 Organizačný modul je svojim obsahom a prínosom 

úplným unikátom na trhu SR a podľa relevantných 

prieskumov, dostupnej literatúry a aplikovateľných 

predpisov nemá v súčasnosti porovnateľný systém v 

krajinách V-4 a viacerých krajinách EU. Modul je 

aplikovateľný rovnako (a teda aj porovnávateľné 

výsledky) v krajinách s rovnakou, či podobnou 

legislatívou a normami v EU. 
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 Zavádzanie do praxe potvrdzuje do nasledujúceho 

obdobia plánované pozície investora získať 

dominanciu v manažovaní a inžinieringu projektov 

energetiky a ekológie . 

 

 Prezentované vzorové aplikácie modulu môžu byť 

v súčasnosti predmetom uzatvárania zmluvných 

vzťahov so zahraničnými partnermi a východiskom 

začínajúcej medzinárodnej spolupráce a vývozu 

slovenského know-how s vysokou pridanou hodnotou. 

 

Vplyv na vlastnú podnikateľskú  činnosť  

investora   a kvantifikácia (zvýšenie obratu , 

zníženie nákladov, zvýšenie  zisku, lepší pome  

cena/výkon , nové objednávky ) 

. 

 Hodnota modulu (v závislosti na jeho rozsahu, 

spôsobe a době  aplikácie ) sa  pohybuje v rozmedzí 

10 000 až 50 000 na trhoch EU. 

 

 Predmetom aktivít investora môže tiež byť výrazný 

export tohto know-how ako komplexnej služby do 

všetkých relevantných krajín EU. Ide o výstup 

inžinieringu s vysokou pridanou hodnotou a 

prioritou hospodárskej politiky SR. 

 

Vplyv na národné hospodárstvo spolu s 

kvantifikáciou (zvýšenie zamestnanosti, 

zvýšenie vývozu, možnosti ďalšieho rozvoja a 

iné) 

 

 Uplatnenie moderného organizačného modulu má 

značný vplyv na národné hospodárstvo SR, ale aj 

každej krajiny EU, spočívajúci v zlepšení týchto 

ukazovateľov: 

 

 externý menežment 

– rozdelenie kompetencií, jednoznačnosť 

rozhodovania, jasné výsledky z každého kroku 

manuálu činností, adresné zásahy pre zvýšenie 

ekonomickej efektívnosti daného realizovaného 

projektu u investora 

– vytvorenie nových pracovných miest pre inžiniersko-

technické kádre 

– zníženie tzv. sprievodných nákladov projektu, či 

investície vplyvom viacstupňového monitorovania a 

kontroly min. 15÷25% podľa charakteru projektu 
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 užívateľ modulu / investor projektu 

– výrazná úspora vlastných nákladov na prevádzku a 

materiálové vstupy o 18÷25% 

– vytvorenie priestoru pre zvyšovanie kvality, 

inovatívnosť a certifikovanie produkcie 

– získanie schopnosti nepretržitého sledovania a 

korekcií danej produkcie  u užívateľa 

– zníženie (úspory) cenovej a objemovej náročnosti o 

8÷14% hodnoty diela - dopad na zvýšenie 

konkurencieschopnosti na trhu 

 

 verejnosť a spoločnosť krajiny 

– zrýchlenie zavádzania a aplikácií projektov do 

užívania v podmienkach krajiny 

– väčší objem realizácie výrazne efektívnejších a 

ekologickejších riešení pre život spoločnosti 

– modernizácia energetických zdrojov krajiny s 

dopadom na šetrenie financií obyvateľstva 

– zvyšovanie energetickej a ekologickej bezpečnosti 

krajiny - zdravý život občanov 

– diverzifikácia zdrojov s lepším rozmiestnením 

lokálnych projektov pre verejnosť na úrovní obcí a 

krajov danej krajiny 

 

 – podpora politiky  produkcie  služeb  „vzdelanostná 

spoločnosť“ 

 

Vplyv na ekológiu a kvantifikácia (zníženie 

nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, 

nižšia spotreba vstupov, použitie ekologických 

surovín, materiálov a alternatívnych zdrojov 

energie a iné) 

 Predložená inovácia nemá ako inžinierska služba v 

dôsledku vlastnej činnosti priamy vplyv na ekológiu 

ani energetickú náročnosť. 

 

 Výsledky a uplatnenie modulu v praxi však má 

priame vplyvy na zníženie energetickej náročnosti v 

projektoch investorov doma i v zahraničí a výrazne 

prispieva k sprísneniu limitov na ochranu životného 

prostredia - priame dopady spočívajú v min. 30% 

úsporách. 

 

. 
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 Nepriame dopady sú výrazné, a to u výrobcov a 

užívateľov energií uplatňujúcich v riadení tento 

modul, a to: 

-úspora vstupných zdrojov k výrobe energií, lepšie 

prerozdeľovanie materiálnych zdrojov 

-zvýšenie medze citlivosti na nepriaznivé vplyvy 

prostredia v obciach a krajinách EU 

-presnom vymedzení postupov a kompetencií 

jednotlivých organizačných prvkov produkcie 

energií s adresným dodržiavaním a merateľnosťou 

výsledkov 

 

 viacstupňovej kontrole výstupov z činnosti každého 

projektu v oblasti energetiky a ekologie 

 

 výraznejšej motivácii k zmenám disproporcie 

zdrojov energií s motiváciou k väčšiemu rozvoju 

alternatívnych zdrojov výroby energií. 
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4. ZHRNUTIE   PROBLEMATIKY 

 Je dôležité zvýrazniť, že predkladaná  účelová  publikácia je súčasťou  programu 

Národného energetického klastra NEK :  „Leadershop projekt Energofutura“ v rámci  

systémového  specializovaného vzdelávania organizovaného v zmysle učebnej osnovy a 

harmonogramu školení a workshopov vo vybraných lokalitách, doma aj v zahraničí a  

dostupné pre účastníkov  určeného profesijného  segmentu na celom Slovensku. Názov 

publikácie „ENERGOFUTURA  Stratégia a budúcnosť energetického a environmentálneho 

prostredia“ je v praxi textovo  napĺňaný  samostatnými tematickými  okruhmi  problémov, 

ktoré sú  vyhotovené   ako  pracovné  moduly,  tvoriace spolu  synergický efekt, tak potrebný 

pre moderné úspešné  a inovatívne projekty, investície a firmy.  

 

 Ide vlastne o podrobne vysvetlený a popísaný  modul organizácie vlastného 

manažmentu a riadenia času,  modul stratégie a riadenia celej produkcie firmy, modul 

inovácie a kreativity ľudských  zdrojov, , modul analyticko-syntetický a samozrejme modul  

koncepčno-návrhový a projektovo-realizačný. Tieto všetky moduly sú primerane rozsiahlo 

spracované, ale s dôrazom  na menšiu teoretickú vedomostnú  záťaž  účastníkov vzdelávania, 

ale zároveň s prioritou  na aplikačné  a návrhové informácie, postupy i  riešenia. Súčasťou 

publikácie  je však aj samostatný vzorový aplikačný Organizačný  modul pre tvorbu a 

riadenie stavebných investícií a projektov. 

 

 Autorský kolektív pod taktovkou vedúceho projektu verí, že sa čitateľom do rúk 

dostáva významná a aktuálna pomôcka pre ich budúcu tvorivú činnosť v praxi. 

 

Prílohy   vzorových  dokumentov  z praxe 

 

V ďalšej časti sú pre čitateľa pripravené pre ilustráciu jednotlivých procesov pri príprave, koncipovaní 

a schvaľovaní dokumentácie k stavebným projektom konkrétne vzory dokumentov z praxe a to : 

1. Vybrané informácie pre zemné a stavebné konanie pre vzorový projekt 

2. Stanovenie  podmienok spoločného  postupu   pre    lokalizáciu   a realizáciu energetického         zdroja  mesta  

AAA. 

3. Prieskum podkladov územného plánu mesta AAA. 
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PRÍLOHA č. 1          VZOR                                  Spoločnosť XYZ, sídlo, IČO 

 

 

 

 

VEC:                         VYBRANÉ INFORMÁCIE  

                  PRE ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ KONANIE 

 

 KOHERENCIA PROJEKTU .......... S ENERGETICKÝMI KONCEPCIAMI 

 

 

 

 

K ZMLUVE O SPOLOČNOM POSTUPE, PORADENSKEJ A KONZULTAČNEJ ČINNOSTI 

 

 

 

MIESTO ............................., DÁTUM 

 

NAŠA ZN.: 
POČET STRÁN: 

POČET PRÍLOH: 
SPRACOVAL:     KOLEKTÍV  PORADCOV 

  

K ÚLOHE  X.X.X 

  

 3.2.11. 
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PREDKLADANÝ INFORMAČNÝ MATERIÁL OBSAHUJE SÚBOR VYBRANÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ JE POTREBNÉ 

POZNAŤ ZO STRANY INVESTORA A STAVEBNÍKA PRI ZABEZPEČOVANÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO 

KONANIA.  

 ZHROMAŽDENÉ DOKUMENTY ZÁROVEŇ OBJASŇUJÚ SÚVISLOSTI MEDZI KONCEPCIOU ROZVOJA 

MESTA AAA V OBLASTI TEPELNEJ ENERGETIKY A JEJ KOHERENCIOU S ENERGETICKÝMI KONCEPCIAMI V SR, 
ČO JE POTREBNÉ PRI PROJEKTOVANÍ  TYPICKÉHO KOGENERAČNÉHO ENERGETICKÉHO ZDROJA (KEZ) MAŤ 

NA ZRETELI A PRIMERANE ZAPRACOVAŤ DO DOKUMENTÁCIE. 

ČASŤ I.      OBSAH SÚBORU DOKUMENTOV 

          V ĎALŠOM TEXTE SÚ VYŇATÉ UCELENÉ INFORMAČNÉ DATABÁZY V SÚBOROCH. 

SÚBOR  1.  

          OBSAHUJE PODROBNÉ INFORMÁCIE O NÁVRHU ENERGETICKEJ POLITIKY SR. MATERIÁL  OBSAHUJE  

5 SAMOSTATNÝCH ČASTÍ, A TO: 

1. ENERGETIKA V KRAJINÁCH EU A SR   OBSAHUJE OKREM VŠEOBECNÉHO POPISU AJ VYHODNOTENIE 

PLNENIA OPATRENÍ ENERGETICKEJ POLITIKY OD ROKU 2000, ÚDAJE O LIBERALIZÁCII TRHU 

S ENERGIOU, JEHO REGULÁCII A TIEŽ PROBLEMATIKU REŠTRUKTURALIZÁCIE A PRIVATIZÁCIE. 

2. DLHODOBÁ KONCEPCIA ENERGETICKEJ POLITIKY    OBSAHUJE NAJMÄ CIELE A PRIORITY ENERGETICKEJ 

POLITIKY SR DO ROKU 2025 A VÝHĽAD DO ROKU 2030. TIEŽ SA DOČÍTAME O VÝCHODISKÁCH PRE 

DOSIAHNUTIE CIEĽOV ENERGETICKEJ POLITIKY A BILANCIE ZDROJOV A POTRIEB, AKO I MOŽNOSTI 

VÝVOJA SPOTREBY ELEKTRINY. 

3. ZABEZPEČENIE CIEĽOV ENERGETICKEJ POLITIKY S NÁVRHOM FORIEM A SPÔSOBU ZABEZPEČENIA 

CIEĽOV  TU NÁJDEME PROBLEMATIKU ZABEZPEČENIA VÝROBY ELEKTRINY, BEZPEČNOSŤ 

A SPOĽAHLIVOSŤ DODÁVKY VŠETKÝCH FORIEM ENERGIE, ZNIŽOVANIE A ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ 

NÁROČNOSTI. 

4. POSTAVENIE VÝSKUMU A VÝVOJA V ENERGETIKE 

5. FINANCOVANIE OPATRENÍ ENERGETICKEJ POLITIKY 

TIETO DVE KAPITOLY UKAZUJÚ MODERNÉ PRÍSTUPY A METÓDY VO VÝSKUME A VÝVOJI ENERGETIKY 

AKO AJ PRIPRAVOVANÉ PREDSTAVY ŠTÁTU A OBCÍ PRI FINANCOVANÍ ENERGETIKY. 

SÚBOR 2.  

         OBSAHUJE 9 SAMOSTATNÝCH PRÍLOH K ENERGETICKEJ POLITIKE SR A POPISUJE HLAVNE 

NASLEDOVNÉ OKRUHY PROBLÉMOV: 

VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z ENERGETICKEJ POLITIKY OD ROKU 2000, VÝVOJ 

VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV, KONKRETIZÁCIU ZÁMEROV A CIEĽOV PRE VYŠŠIE VYUŽÍVANIE 

OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, TIEŽ ROZVOJOVÉ ZÁMERY K ZVÝŠENIU VÝKONOV, PRE VÝSTAVBU 

NOVÝCH ZDROJOV A PRE DOSIAHNUTIE BEZPEČNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI DODÁVOK ENERGIE. V ĎALŠOM JE 

OZREJMENÝ TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A VPLYV ENERGETIKY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, AKO AJ NA 
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SÚVISIACE OPATRENIA PRE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ, VÝSKUM A VÝVOJ V ENERGETIKE A TIEŽ 

KOMPLETNÝ PREHĽAD PLATNEJ LEGISLATÍVY V EU A SR.  

SÚBOR 3.  

TENTO SÚBOR OBSAHUJE MATERIÁL: 

ALTERNATÍVNA ENERGETICKÁ KONCEPCIA SR VYPRACOVANÁ DVOMA NEZÁVISLÝMI OBČIANSKYMI 

ZDRUŽENIAMI V STRUČNOM VÝŤAHU. 

INFORMATÍVNY MATERIÁL DOKRESĽUJE NÁZOROVÉ SPEKTRUM ODBORNÍKOM NA TRHU S ENERGIOU 

A POPISUJE HLAVNÉ MYŠLIENKY, AKO SÚ: 

• VÍZIE ŠTÁTNEJ ENERGETICKEJ KONCEPCIE 

• CIELE ALTERNATÍVNEJ ENERGETICKEJ KONCEPCIE 

• ALTERNATÍVNY SCENÁR SPOTREBY ENERGIE A JEHO ZABEZPEČENIE 

• STRATEGICKÉ ZÁMERY 

ČASŤ II.    ZÁVER 

        V ZÁVERE TOHTO MATERIÁLU JE PRILOŽENÉ UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 29 (Z 

11.JANUÁRA 2006 - PLATNÉ V ČASE REALIZÁCIE DOKUMENTU) K NÁVRHU ENERGETICKEJ POLITIKY SR 

S ULOŽENÝMI ÚLOHAMI PRE ĎALŠIE OBDOBIE. 

 PRE SLEDOVANIE KOHERENCIE ENERGETICKEJ KONCEPCIE MESTA AAA S DOKUMENTMI EU A SR JE 

POTREBNÉ V ĎALŠOM PODROBNE ŠTUDOVAŤ AJ ĎALŠIE ODBORNÉ SPRÁVY AKO SÚ: 

□ STRATÉGIA ENERGETICKEJ BEZPEČNOSTI SR 

□ SUROVINOVÁ A ENERGETICKÁ POLITIKA SR 

□ MONITORING BEZPEČNOSTI DODÁVOK ELEKTRINY A PLYNU V EU A SR 

□ METODICKÉ USMERNENIE PRE TVORBU KONCEPCIE ROZVOJA OBCE V TEPELNEJ ENERGETIKE 

□ PRÍSLUŠNÁ ODBORNÁ LEGISLATÍVA EU A SR 

□ FINANČNÉ PROGRAMY OZE - TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 

□ VÝSTUPY A PARAMETRE ORGANIZÁCIÍ A PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV V ENERGETIKE 

UVEDENÝ ROZSAH VYBRANÝCH INFORMÁCIÍ JE VYHOTOVENÝ PRE POTREBY SPOLOČNOSTI XYZ  AKO 

INVESTORA KEZ V SÚLADE SO ZMLUVOU O SPOLOČNOM POSTUPE, PORADENSKEJ A KONZULTAČNEJ ČINNOSTI. 

PODPIS ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI .............................. 

PRÍLOHY: ABCD.... 
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 PRÍLOHA č.  2      VZOR                                  Spoločnosť XYZ, sídlo, IČO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vec:  STANOVENIE        PODMIENOK 

SPOLOČNÉHO  POSTUPU   PRE    

LOKALIZÁCIU   A REALIZÁCIU 

ENERGETICKÉHO         ZDROJA                             

         MESTA      AAA 
 

 

 

 

 

K Zmluve o spoločnom postupe, poradenskej a konzultačnej činnosti 

 

 

Poznámka: pre ilustráciu je zvolený príklad pre inštaláciu lokálnej kogeneračnej elektrárne 

 

MIESTO, DÁTUM 

 

 

Naša zn.: 
Počet strán: 

Počet príloh: 
Spracoval:     Kolektív  poradcov 

 

K ÚLOHE Č.XXX 
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ČASŤ I. 

ÚVOD 

 

Obsahom tohto dokumentu je v nadväznosti na plnenie úloh zo Zmluvy o spoločnom 

postupe, poradenskej a konzultačnej činnosti analyzovať, mapovať, popísať a jasne 

definovať podmienky spoločného postupu pre lokalizáciu a realizáciu vzorovej 

kogeneračnej elektrárne v priemyselnej zóne................. v meste AAA. 

 

ČASŤ II. 

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE 

 

Projekt kogeneračnej elektrárne ( ďalej len projekt ) vznikol na základe prieskumu 

vývoja energetiky, dislokovania výhodného prostredia, možných dispozícií k vlastníctvu 

pozemkov a najmä podnikateľského zámeru. 

Na základe tohto kroku investor pristupuje k riešeniu realizácie tohto projektu, 

k čomu zadal konkrétne úlohy a predložil požiadavky partnerom: 

- projekčná firma 

- konzultačná firma 

- spolupracujúce orgány štátnej správy a samosprávy.  

 Pre potreby stanovenia podmienok spoločného postupu preto navrhujeme 

nasledovné problémové okruhy: 

 

➢ Definovanie a obhajoba cieľov projektu 

➢ Definovanie účastníkov projektu 

➢ Rámcový popis vstupných charakteristík a parametrov 

➢ Miesto v územnom pláne mesta AAA 

➢ Potreby a očakávania účastníkov projektu 
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➢ Návrh stanovenia spoločného postupu – pravidlá, princípy 

➢ Okruhy spoločnej agendy a písomností 

ČASŤ III. 

SPOLOČNÝ POSTUP 

1. Definovanie a obhajoba cieľov projektu.  

 Vzhľadom k známym skutočnostiam a požadovaným plneniam definujeme 

nasledovné ciele: 

 CIEĽ č.1 

 

PRESADIŤ KONCEPCIU PROJEKTU NA ÚZEMÍ MESTA AAA 

 

 CIEĽ č. 2 

REALIZOVAŤ  PROJEKT  ÚSPEŠNEJ  VÝSTAVBY KOGENERAČNEJ 

ELEKTRÁRNE 

 

 CIEĽ č. 3 

ZABEZPEČIŤ PRAVIDELNÉ PLÁNOVANÉ TRŽBY PREDAJOM 

PRODUKTOV KOGENERÁCIE 

 

K splneniu týchto cieľov je potrebné splniť nasledovné úlohy. 

ÚLOHA č. 1 

Pripraviť, špecifikovať a podrobne zmapovať vstupné parametre a charakteristiky projektu. 

ÚLOHA č. 2 

Určiť všetkých účastníkov procesu prípravy, schvaľovania, výstavby a užitia produktov 

kogeneračnej elektrárne. 

ÚLOHA č. 3 



 

 

 

 
 

150 

Uzatvoriť zmluvné vzťahy s projektantom, konzultantom, orgánmi štátnej správy 

a samosprávy, budúcimi užívateľmi produktov elektrárne. 

ÚLOHA č. 4 

Zrealizovať v presne vymedzenom harmonograme, technologickom a stavebnom postupe 

a určenom rozpočte samotnú výstavbu. 

ÚLOHA č. 5 

Určiť jasné pravidlá a väzby v rámci stavebných dodávok a prác so subdodávateľmi 

a generálnym zhotoviteľom diela. 

ÚLOHA č. 6 

Riešiť sprievodné a vyvolané investície a stavby podľa požiadavky účastníkov procesu, ako 

aj širšie súvislosti v celej lokalite s potenciálnymi budúcimi investormi inej produkcie 

(výroba, obchod, služby, bývanie). 

Všetky uvedené ciele, definované úlohy a ich plnenia musia byť podrobované pod 

vedením konzultanta pravidelnej obhajobe, konfrontácii a aktualizácii v prebiehajúcom 

čase a vzťahoch. 

2. V ďalšom definujeme účastníkov projektu v členení: 

A. PRIAMI ÚČASTNÍCI (v prvom rade) 

 

 

 

 

    Peňažný ústav      Subdodávatelia                Správcovia sietí 

          (Obec, VSE, 

           užívatelia tepla) 

 

     Projektant          Technický dozor  (TDI)   

     Stavebný  dozor 

 

     Konzultant 

 

B. NEPRIAMI ÚČASTNÍCI (v druhom rade) 

ODBERATELIA ZHOTOVITEĽ DIELA INVESTOR 
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       Konzultant          Mestské časti + magistrát                       Úrady územného   

            a stavebného konania 

           

 

                           

             Urbanizačné plánovanie           Úrady špec. štátnej 

                      a generel územia        správy 

               

 

 Účastníci projektu sa podieľajú na celom procese v jednotlivých obdobiach podľa 

svojich kompetencií a povinností. 

 Sú to najmä tieto vstupy a výstupy v procese: 

Investor  –   súbežne realizuje podnikateľský zámer, podáva žiadosti a podklady 

k úradným  konaniam, schvaľuje rozpočty a dodávateľsko – 

odberateľské  vzťahy, uzatvára zmluvy s užívateľmi technických 

médií, zabezpečuje  financie a kontrolnú činnosť. 

Konzultant  –  zabezpečuje konzultovanie všetkých procesov a problémov 

prípravy, realizácie a spustenia projektu do užívania ako aj 

koordináciu  všetkých účastníkov a riadenie vzájomných vzťahov 

a rozhodovacích väzieb, harmonogramov a dodávateľsko – 

odberateľských vzťahov. 

Zhotoviteľ diela – generálny zhotoviteľ diela realizuje výstavbu a odovzdanie diela 

v súlade so zmluvnými podmienkami, rozpočtom, 

harmonogramom. Zodpovedá za chod stavby a prácu 

subdodávateľov. 

 

Technický dozor investora (ZDI) – stavebný dozor kontroluje stavebno – technické 

a kvalitatívne parametre zhotovovaného diela, prácu generálneho 

ÚRADY MESTO / OBEC INVESTOR 
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zhotoviteľa a subdodávateľov, pripravuje s projektantom podklady 

pre konania na úradoch. 

Mesto –   podporuje všeobecné výsledky investora vyplývajúce z jeho 

podnikateľského zámeru. Spolupracuje pri schvaľovacom procese na 

úradoch v súlade so svojimi kompetenciami, memorandom 

a spoločenskou prezentáciou pred obyvateľmi mesta. 

Mestské časti – podporujú legislatívu a schvaľovací proces projektu, požadujú 

vzniknuté rozvojové impulzy i samotné zdroje elektriny a tepla 

zapracovať do užitia  oblasti. Zároveň v záujme rozvoja celej 

priemyselnej lokality spolupôsobia s obyvateľstvom. 

Odberatelia   –  uzatvárajú odberateľské zmluvy na vyrábané produkty – elektrina, 

teplo. 

Úrady  –   realizujú schvaľovacie procesy a konania v zmysle svojich 

kompetencií. 

 

3. Rámcovo je možné stanoviť nasledovné vstupné charakteristiky a parametre: 

 Časový horizont 

  – prípravná fáza  – schvaľovací proces  rok..../rok.... 

  – realizačná fáza – výstavba projektu  rok..../rok.... 

  – exploatačná fáza – zahájenie užívania  rok..../rok....    

 Rozpočtový rámec 

  – prípravná fáza  – odhad    ................... € 

  – realizačná fáza – odhad    ................... €   

       – exploatačná fáza – odhad    ................... €  

  – predpokladané tržby  – odhad   ................... € 

  – plánovaný zisk  – odhad    ................... € 

 

 

 Stručný popis kogeneračnej elektrárne obsahuje príloha č. .... 
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 Popis zapojenia produktov projektu do sietí na úrovni mesta obsahuje príloha č. .... 

 Technický rámec 

 – spočíva v určení technickej a dopravnej infraštruktúry, zakomponovanie do 

     jestvujúcich sietí, napojenosť na širšie vzťahy – mestské časti a mesto, hlavné 

    dopravné ťahy, preskupovanie a preprava obyvateľstva a pod.. 

 Architektonický rámec  

  – spočíva v zohľadnení generelu mesta, urbanizačných architektonických    

           koncepcií a územného plánu (príloha č. 3). 

 Presné špecifikácie parametrov u týchto jednotlivých rámcov sú predmetom obsahu 

 projektu a obchodným tajomstvom. 

4. Územný plán mesta AAA bol schválený v roku 1974, pričom zohľadňoval tzv. 

„výstavbu socialistického veľkomesta“. Aktualizácie v roku 1983, 1993, 2004 sa 

dotýkali najmä cestnej infraštruktúry, drobných stavebných zásahov a tiež tzv. 

periférnych mestských častí. Pre účely projektu je dôležité, že lokalita pre projekt 

kogeneračnej elektrárne je od 50 – tych rokov  20. storočia určená pre priemyselnú 

výstavbu a výňatky z platných Všeobecne záväzných nariadení mesta AAA (VZN, 

v textovej i mapovej časti, umožňujú výstavbu zdroja energie v lokalite bývalého 

podniku......  

 Súčasťou pozície elektrárne v lokalite............ je aj nadväznosť na zámery ďalších 

investorov – konsignačné sklady, logistické centrá, polyfunkčné obytné súbory, objekty 

obchodu a služieb, ktoré sú pripravované v nasledujúcom období. 

5. Potreby a očakávania hlavných účastníkov projektu vyplývajú z ich charakteru, 

funkcie v systéme a tiež ich potenciálnych možností. Ide podľa našej mienky hlavne 

o tieto záležitosti: 

Investor   –  realizovať úspešný projekt v optimálnej cenovej relácií na špičkovej 

 technickej úrovni v určenom časovom rozpätí, získať pravidelné 

 príjmy z predaja vyrobených produktov energie, výrazne propagovať 

 svoje výsledky. 
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Mesto / mestské časti – získať nové rozvojové impulzy a príjem z podnikania investora 

 do mestskej pokladne (dane), riešiť architektúru oblasti, poskytnúť 

 možnosti pre ďalších investorov v už rozbehnutej lokalite, presadiť 

 z cudzích zdrojov (investor) výstavbu infraštruktúry, vyvolaných 

 a sprievodných stavieb, riešiť nové pracovné príležitosti, úspešne 

 mediálne predať verejnosti výsledky projektu. 

Zhotoviteľ diela  – získať vážny stavebný objekt a finančný obrat a výsledkami svojich 

 dodávateľských výstupov posilniť svoje kapacity na trhu 

 zhotoviteľských firiem.   

Odberatelia – správcovia sietí – nákupom produktov energie ošetriť svoje kapacity, 

 energetickú bezpečnosť, plynulosť dodávok a finančnú efektívnosť pri 

 následnom predaji konečným užívateľom (občania, firmy, 

 úrady, školy a inštitúcie...). 

Úrady  – prezentovať nové moderné riešenia a vykázať plnenia v zmysle 

schválených štátnych dokumentov a materiálov (energetická 

koncepcia štátu, a pod.). Výsledky z procesu vydania rozhodnutí budú 

čiastočne vzhľadom k modernej koncepcií pozitívnym precedensom 

projektu pre ďalších investorov.  

6. Pre naplnenie hore uvedených informácií navrhujeme prijať a dodržiavať takýto 

spoločný postup - pravidlá a princípy. 

Pravidlo č. 1 

 

 Pravidelne zvolávať porady a konzultovať vzniknuté problémy medzi účastníkmi 

projektu pod vedením konzultanta. 

Pravidlo č. 2 

 

 O všetkých obhájiteľných a pripravovaných riešeniach vyhotovovať správy a rešerše, 

ku ktorým sa musia príslušní účastníci dotknutí v tom ktorom procese záväzne 

vyjadriť. 
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Pravidlo č. 3 

 

 Dodržiavať pravidlá mlčanlivosti, jednotnosti prezentácií a komunikáciu s tlačou 

a médiami, chrániť dobré meno a záujmy účastníkov projektu. 

Pravidlo č. 4 

 

 Riadiť, organizovať a kontrolovať proces zhotovovania projektu v jeho jednotlivých 

fázach 

Pravidlo č. 5 

 

 Vyžadovať špičkovú, kvalitnú prácu a výsledky od účastníkov projektu, riadne plniť 

zmluvné strany. 

Pravidlo č. 6 

 

 Vytvárať prostredie a podmienky rozvoja celej lokality a príchod nových investorov 

pre úspešnosť projektu a budúci predaj produktov elektrárne. 

 

 Nutné je mať tiež na zreteli dodržanie niektorých princípov realizácie projektu. 

✓ Princíp prvého hráča – investora 

✓ Princíp jednoznačnosti rozhodnutí 

✓ Princíp rozdelenia kompetencií účastníkov 

✓ Princíp analýzy a syntézy problémov 

✓ Princíp dobrej vôle pri riešení sporov 

✓ Princíp kvality a včasnosti plnenia harmonogramu projektu 

✓ Princíp záväznosti zmluvných vzťahov a tzv. „gentleman  agrements  

✓ Princíp odbornej garancie a mlčanlivosti 

7. Pre administratívny chod komplikovaných a rozsiahlych konaní, procesov a činností je 

potrebné záväzne určiť minimálny rozsah písomnej agendy: 
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a) záznamy a zápisy z rokovaní a kontrolných dní vrátane prezenčných listín 

b) písomná korešpondencia účastníkov 

c) zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, zmluvy o cene, zmluvy o spolupráci, spoločnom postupe, 

zámene a ďalšie 

d) žiadosti so sprievodnou  dokumentáciou, listy, rozhodnutia, povolenia a uznesenia úradov 

štátnej správy a samosprávy 

e) objednávky a zmluvy s odberateľmi 

f) slávnostné dokumenty, memorandá, verejné prehlásenia 

g) písomné a obrazové záznamy z tlačových konferencií, výstupov v médiách a pod. 

 Uvedená agenda bude v origináloch a kópiách evidovaná a ukladaná vždy u investora, 

konzultanta a príslušného účastníka (organizačnej zložky), ktorého sa konkrétny 

dokument týka. Konzultant o všetkých vydaných a obdržaných písomnostiach od 

všetkých účastníkov bude povinne v rámci svojej funkcie viesť evidenciu a archiváciu. 

 

ČASŤ IV. 

ZÁVER 

 Doteraz uvedené pravidlá, princípy a návrhy spoločného postupu budú po 

spoločnom schválení predmetom ďalšieho upresňovania a aktualizácie. Predložený návrh 

a stanovenie podmienok spoločného postupu pre lokalizáciu a realizáciu kogeneračnej 

elektrárne je predmetom know – how konzultačnej spoločnosti.......... a slúži na 

oboznámenie sa s rozsahom povinností a ľahším rozhodovaním investora – spoločnosti / 

mesta .......  . 

Podpis štatutárneho orgánu investora.............................................. 

 

 

Prílohy: 1x  Príloha č. 1 

  1x  Príloha č. 2 

  1x  Príloha č. 3 

 

 

PRÍLOHA č. 3     VZOR                                  Spoločnosť XYZ, sídlo, IČO 

 
 

 K úlohe xxxxx 
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VEC:        PRIESKUM PODKLADOV ÚZEMNÉHO 

PLÁNU MESTA AAA 
 

 

 

 

 

K ZMLUVE O SPOLOČNOM POSTUPE, PORADENSKEJ A KONZULTAČNEJ ČINNOSTI 

 

 

 

 

 

MIESTO, DÁTUM 

 

 

 

NAŠA ZN.: 
POČET STRÁN: 

POČET PRÍLOH: 
SPRACOVAL:     KOLEKTÍV  PORADCOV 

 V RÁMCI POSTUPNÉHO ZABEZPEČOVANIA PLNENIA ÚLOH SÚVISIACICH SO ZMLUVOU 

O SPOLOČNOM POSTUPE, PORADENSKEJ A KONZULTAČNEJ ČINNOSTI SA TÝMTO DOKUMENTOM 

PREDKLADÁ ODBORNE VYKONANÝ PRIESKUM PODKLADOV ÚZEMNÉHO PLÁNU. 
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I. V MESIACI NOVEMBER, DECEMBER ....... A JANUÁR ...... PRACOVNÍCI A KONZULTANTI 

PORADENSKEJ FIRMY  REALIZOVALI NIEKOĽKO KONZULTÁCII NA ODBORNÝCH A STAVEBNÝCH 

ÚRADOCH  MESTA  AAA, S CIEĽOM PODROBNE SA OBOZNÁMIŤ S JESTVUJÚCOU ARCHÍVNOU 

DOKUMENTÁCIOU SÚVISIACOU S URBANIZAČNÝM PLÁNOM, GENERELOM  MESTA  AAA  

A ÚZEMNO-STAVEBNOU DISPOZÍCIOU MESTA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE. 

II. BOLI PREŠTUDOVANÉ HLAVNÉ DOKUMENTY, PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE ÚZEMNÉHO 

A ROZVOJOVÉHO RIEŠENIA METROPOLITNEJ SÍDELNEJ AGLOMERÁCIE OD ROKU ..... PO 

SÚČASNOSŤ. 

III. Z ROZSAHU TAKMER ..... STRÁN DOKUMENTÁCIE SAVYHOTOVILA TÚTO KRÁTKA 

INFORMATÍVNA REŠERŠ A PRIESKUM SÚVISIACICH INFORMÁCIÍ VO VECI ROZVOJA ENERGETIKY, 

PRIEMYSELNÝCH OBLASTÍ A DISLOKÁCIE / POLOHY SO ZRETEĽOM NA PRIPRAVOVANÝ PROJEKT 

„KOGENERAČNÝ ENERGETICKÝ ZDROJ  BBB “ INVESTORA CCC. 

IV. PRIESKUM – VÝŇATKY Z DOKUMENTOV 

 

A. ÚZEMNÝ PLÁN HSA – MESTO AAA 

SPRACOVAL: FIRMA ..... 

ČASŤ C / NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU HOSPODÁRSKO-SÍDELNEJ AGLOMERÁCIE 

(HSA) MESTA  AAA  DO ROKU  2020 

INFO: 
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DOBUDOVAŤ VÝROBNÝ OBVOD ................., ODSUNÚŤ ZÁVADNÚ PRIEMYSELNÚ 

ZÓNU  A NA ICH MIESTE REALIZOVAŤ NEZÁVADNÉ VÝROBNÉ ZARIADENIA S CIEĽOM 

ZABEZPEČIŤ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYTNÚ ZÓNU DDD. ODSUN A LIKVIDÁCIU 

NEGATÍVNYCH DÔSLEDKOV BÝVALÉHO PODNIKU POVAŽOVAŤ ZA PRIORITNÉ 

V DÔSLEDKU REALIZÁCIE OBYTNEJ ZÓNY DDD A JEJ NAVRHOVANEJ OBYTNEJ ZÓNY . 

B. ÚZEMNÝ PLÁN HSA MESTA AAA 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA Z ROKU.....STR. .........KAPITOLA  VÝROBA  (PRIEMYSEL, SKLADY, 

STAVEBNÍCTVO).  

INFO: 

  FUNKČNÁ ZÓNA PRIEMYSELNEJ VÝROBY V MESTE BOLA V POSLEDNÝCH 

DESAŤROČIACH ZÁMERNE BUDOVANÁ VO FORME ROZSIAHLYCH MONOFUNKČNÝCH 

AREÁLOV. NEVÝHODOU TOHTO PRÍSTUPU  JE HLAVNE NÁROČNOSŤ NA DOPRAVU 

OSÔB, ABSENCIA SPOLOČENSKEJ KONTROLY V URČITÝCH ČASOVÝCH ÚSEKOCH, 

SŤAŽENIE KONTAKTU  VÝROBA – ZÁKAZNÍK A ZĽAVENIE Z NÁROKOV NA OCHRANU 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ESTETIKU.  

  TAK VZNIKLI PRIEMYSELNÉ AREÁLY: VYMENOVAŤ:......................................... 

  V ÚPN HSA MESTA AAA  JE POUŽÍVANÉ PÔVODNÉ OZNAČOVANIE ICH NÁZVOV, 

VRÁTANIE ČÍSLOVANIA VÝROBNÝCH OKRSKOV, ČO UĽAHČUJE ORIENTÁCIU A SÚ 

V SÚLADE SO ZÁSADOU KONTINUITY URBANISTICKEJ KONCEPCIE.  V MENŠEJ 

MIERE JE UMIESTNENÝ PRIEMYSEL V ROZPTYLE, HLAVNE AKO POZOSTATOK 

Z OBDOBIA PRED ROKOM 1945 (NAPRÍKLAD NA ULICIACH.........................................). 
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  V SÚČASNOSTI JE PREFEROVANÉ UMIESTŇOVANIE VÝROBY A SKLADOV 

V KONTAKTE S OBYTNOU ZÓNOU, POKIAĽ TO NEMÁ NEPRIAZNIVÝ DOPAD NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE, A TO V ROZPTYLE ALEBO A POLYFUNKČNÝCH PLOCHÁCH. OSOBITNE 

VHODNÉ JE TAKTO UMIESTŇOVAŤ VÝROBNÉ SLUŽBY, MENŠIE SKLADY S MOŽNOSŤOU 

PRIAMEHO PREDAJA, DROBNÁ VÝROBA. ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN SPRACOVANÉ PRE 

JEDNOTLIVÉ MESTSKÉ ČASTI A SÍDELNÉ ÚTVARY V OBDOBÍ POSLEDNÝCH ROKOV MAJÚ 

SPRAVIDLA VYČLENENÉ PLOCHY PRE UMIESTNENIE PREVÁDZOK REMESELNÉHO 

CHARAKTERU, KTORÉ NEMÔŽU BYŤ UMIESTNENÉ PRIAMO V OBYTNEJ ZÓNE 

(AUTOSERVISY, STOLÁRSTVA, KLAMPIARSTVA A POD.). 

  VHODNÝM SPÔSOBOM ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A STAVEBNEJ VÝROBY JE 

REANIMÁCIA AREÁLOV LIKVIDOVANÝCH PODNIKOV. 

PLOŠNÉ REZERVY PREDSTAVUJÚ NIEKTORÉ EXISTUJÚCE AREÁLY PODNIKOV, KTORÉ SO 

ZRETEĽOM NA POLITIKU PRIDEĽOVANIA POZEMKOV V MINULOSTI SÚ VYUŽITÉ 

EXTENZÍVNE. 

PRE PREVÁDZKY, KDE SA PREDPOKLADÁ URČITÝ STUPEŇ NEPRIAZNIVÉHO PÔSOBENIA 

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  ( INTENZÍVNA DOPRAVA, HLUK, ZÁPACHY )  JE MOŽNÉ 

VYUŽIŤ PRIELUKY V PRIEMYSELNÝCH ZÓNACH JUH, SEVER, DOPRAVNO-VÝROBNÝ 

PÁS. PRITOM JE ALE POTREBNÉ DBAŤ NA MINIMALIZÁCIU ICH NEGATÍVNEHO 

PÔSOBENIA A UPLATŇOVAŤ I KRITÉRIUM ESTETIKY. 

C. EKOLOGICKÁ ŠTÚDIA MESTA AAA (Z ROKU.....)  

ČASŤ: TEPELNÁ PREVÁDZKA  BBB RIEŠILA EKOLOGICKÉ PROBLÉMY  DANÉHO REGIÓNU 

A LOKALITY  –  KAPITOLA 2. ČASŤ 2.1. 
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INFO:  

PRÍLOHA Č. 1 OBSAHUJE KÓPIE VÝŇATKOV Z DOKUMENTÁCIE V ČLENENÍ Z KAPITOL: 

2.1.  SPOTREBA NAPOJENÁ NA TEPLO S.R.O. (STR. 75, 76, 77, 78) 

2.2. SPOTREBA NAPOJENÁ NA SPOLOČNOSŤ TEPLO S.R.O. „POKRAČOVANIE“                

(STR. ....)  

3. TECHNICKÝ STAV ZDROJOV A ROZVODOV TEPLA 

3.1. TEPLÁREŇ MESTA AAA (STR. ....) 

3.2. TEPLOVODY A ODOVZDÁVACIE STANICE MESTA AAA (STR. ....) 

4. ROZVOJ ZDROJOV A ROZVODOV TEPLA 

4.1. TEPLÁREŇ MESTA AAA  (STR. ....) 

4.2. NOVÉ CENTRÁLNE ZDROJE TEPLA A ELEKTRINY (STR. ....) 

4.3. SPAĽOVŇA KOMUNÁLNEHO ODPADU  A  4.4. JESTVUJÚCE KOTOLNE (STR. ....) 

4.5. PRIMÁRNE ROZVODY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE (STR. ....) 

4.6. SEKUNDÁRNE TEPLOVODY (STR. ....) 

4.7. SPOTREBIČE TEPLA  PODNIKOV V DANEJ LOKALITE  (STR. ....). 

D. ŠTÚDIA VÝVOJA SPOTREBY TEPLA A EL. ENERGIE PRE MESTO AAA (Z ROKU ....) 

  INFO:  

  VYHOTOVENÉ ANALYTICKÉ TABUĽKY (V PRÍLOHE Č. 2) 

  TABUĽKA Č. 1 REKAPITULÁCIA VYKUROVANIA PRÍRASTKU BYTOV 

  TABUĽKA Č. 2 ZDROJE PRE NOVÉ BYTY 

  TABUĽKA Č. 3 VYKUROVANIE PRÍRASTKU PRIEMYSLU A VYBAVENOSTI 

  TABUĽKA Č. 4 ZDROJE PRE PRÍRASTKY PRIEMYSLU A VYBAVENOSTI 
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E. SMERNÝ ÚZEMNÝ PLÁN HSA 

  VYPRACOVAL : ODBORNE SPÔSOBILÁ ORGANIZÁCIA.... 

V KAPITOLE IV: 

FUNKČNÉ ČLENENIE A VYUŽÍVANIE ÚZEMIA (PRE LOKALITU ....) 

ČASŤ 1:  FUNKČNÁ ZÓNA BÝVANIA (STR. ....) 

3. UPOZORŇUJE NA LIKVIDÁCIU PODNIKOV ...... 

4. VÝSTAVBA NOVEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY A POLYFUNKČNÁ 

VÝSTAVBA. 

ČASŤ 2:  FUNKČNÁ ZÓNA VÝROBNÁ (STR. ....) 

5. UVEDENÉ PRE VÝROBNÝ OBVOD SEVER ( ....) VÝSTAVBA STROJ. 

PRIEMYSLU, ENERGETIKY A SERVISNÝCH SLUŽIEB. 

  V KAPITOLE VII:  

  RIEŠENIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

   ČASŤ 4:  ZÁSOBOVANIE EL. ENERGIOU  

4.1. V ZDROJOVEJ ČASTI: 

a) ZABEZPEČIŤ OBNOVU TEPLO,S.R.O. DO ROKU 2030 

S ELEKTRICKÝM VÝKONOM 200 MW DO SIETE 110 KV; 

b) ZABEZPEČIŤ VÝSTAVBU NOVÝCH ZDROJOV TEPLA 

V LOKALITÁCH NEPOKRYTÝCH Z CZT. REALIZOVAŤ 

S KOMBINOVANOU VÝROBOU TEPLA A ELEKTRINY 
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S CELKOVÝM VÝKONOM 40 MW DO SIETE 22 KV DO R. 

2030. 

4.2.V SÚSTAVE ZVN A VVN: 

a) DO R. 2030 V TR 400 / 110 KV MIESTO.... ZVÝŠIŤ 

TRANSFORMAČNÝ VÝKON NA 2 X 330 MVA, V TR. 400 / 220  

KV- MIESTO...  REALIZOVAŤ VÝMENU TR NA 500 MVA; 

b) DO R. 2030 V TRANSFORMOVANÍ LOKALITY A ZÓNY ZVÝŠIŤ 

TRANSFORMAČNÝ VÝKON NA 2 X 40 MVA; 

c) PO R. 2030 UVAŽOVAŤ SO ZVÝŠENÍM TRANSFORMAČNÉHO 

VÝKONU V TRANSFORMOVANÍ 110 / 22 KV  MESTO AAA – 

CENTRUM  S NAPÁJACÍMI 110 KV VEDENIAMI A VETVAMI 

...........; 

d) PO ROKU 2030 UVAŽOVAŤ SO ZVÝŠENÍM 

TRANSFORMAČNÉHO VÝKONU V TRANSFORMOVANÍ 

UVAŽOVANEJ ČASTI MESTA  AAA  NA VÝKON 2 X 40 MVA. 

 ČASŤ 5:    ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

1. ZNIŽOVAŤ SPOTREBU TEPLA EXISTUJÚCEJ ZÁSTAVBY JEJ 

ZATEPĽOVANÍM A ZLEPŠENOU REGULÁCIOU ODBERU TEPLA 

(VYPÍNANIE V NEPRACOVNOM ČASE, ZÓNOVÁ REGULÁCIA). 
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2. POSTUPNE VYLÚČIŤ SPAĽOVANIE UHLIA V AREÁLI MESTA 

VRÁTANE KOTOLNE TEPLO S.R.O... U KAŽDEJ REKONŠTRUKCIE 

EXISTUJÚCEJ KOTOLNE, AKO AJ PRI RIEŠENÍ ZDROJOV PRE NOVÚ 

VÝSTAVBU, POSÚDIŤ OPTIMÁLNY VARIANT TECHNICKÉHO 

RIEŠENIA ZÁSOBOVANIA TEPLOM Z NASLEDUJÚCICH MOŽNOSTÍ: 

–   PRIPOJENIE NA SCZT TEPLO S.R.O., 

–   VLASTNÝ TEPELNÝ ZDROJ LEN S VÝROBOU TEPLA, 

–  VLASTNÝ TEPELNÝ ZDROJ SO ZDRUŽENOU VÝROBOU TEPLA   

                                                                 A ELEKTRINY.  

3. PRI VÝSTAVBE NOVÝCH TEPLOVODOV I  HORÚCOVODOV 

UPREDNOSTŇOVAŤ BEZKANÁLOVÚ TECHNOLÓGIU Z PREDOM 

IZOLOVANÝCH RÚR. HLAVNÉ AKCIE PRI ROZVOJI TEPELNÝCH SIETÍ 

SÚ: 

– PREVOD ZÁSOBOVANIA SÍDLISKA  EEE  NA HORÚCOVOD, 

– DOKONČENIE ZOKRUHOVANIA VETVY NA ČASŤ.... A VETVY NA .... SO 

SIEŤOU MESTA. 

4. PRECHOD NA SPAĽOVANIE LEN ZEMNÉHO PLYNU V TEPLO S.R.O. 

A OBNOVU DOŽÍVAJÚCICH KOTLOV SPOJIŤ S VHODNOU ÚPRAVOU 

TECHNOLÓGIE (ZVÝŠENÍM PODIELU KOGENERÁCIE TEPLA 

A ELEKTRINY) TAK, ABY NEDOŠLO K ZVÝŠENIU CENY 

DODÁVANÉHO TEPLA PRE OBYVATEĽSTVO Z TOHO TITULU. 
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5. RIEŠIŤ NEVYHOVUJÚCE ODKANALIZOVANIE ĽAVOBREŽNEJ ČASTI 

VODNÉHO TOKU MESTA, KTORÉ JE NAD RÁMEC POVODIA 

HLAVNÉHO ZBERAČA A, STOKOU B1 V.  S PREVEDENÍM DO 

ZBERAČA B1. 

6. REKONŠTRUOVAŤ DOLNÝ ÚSEK ZBERAČA AXIV S VYLÚČENÍM 

ODĽAHČENIA DO MIESTA...., REKONŠTRUKCIU ODĽAHČENIA OV SO 

SÚTOKOM S AXV A PREPOJENÍM NA ZBERAČ D V MIESTE .... 

7. DOBUDOVAŤ ZDVOJENIE ZBERAČA B1DN 2200 V ÚSEKU OD 

KRIŽOVATKY .... NA NAPOJENIE STOKY B1 – I, ZO SÍDLISKA..... 

8. REKONŠTRUOVAŤ VŠETKY ODĽAHČENIA S PRÍSLUŠNÝM ÚSEKMI 

ZBERAČA OKREM VYPÍNACÍCH PRED ČOV TAK, ABY POMER 

RIEDENIA BOL MINIMÁLNE 1 : 5, ALEBO NA ODVEDENIE 

KRITICKÉHO DAŽĎA S APLIKÁCIOU DAŽĎOVÝCH NÁDRŽÍ (PODĽA 

AKTUALIZÁCIE GENERELU KANALIZÁCIE MESTA Z ROKU .....  

9. VZHĽADOM NA PREDPOKLADANÝ ĎALŠÍ ROZVOJ MESTA V OBLASTI 

...., SITUOVAŤ T.Č. PROJEKTOVANÚ ČOV PRE MESTSKÚ ČASŤ ..... 

S KAPACITOU 4000 EO (1. ETAPA 2020 EO) TAK, ABY SA TAM 

MOHLA UMIESTNIŤ AJ ČOV PRE 25 000 EO, ALEBO JE POTREBNÝ 

NÁVRAT K PÔVODNEJ KONCEPCII ODKANALIZOVANIA ZBERAČOM 

„C“ S PREČERPANÍM DO SYSTÉMU MESTSKEJ KANALIZÁCIE. 
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10. PRE NAVRHOVANÉ LOKALITY IBV A KBV VYPRACOVAŤ ŠTÚDIE 

S VYŠPECIFIKOVANÍM DRUHU A ROZSAHU KANALIZÁCIE 

S POSÚDENÍM  ICH  RECIPIENTU. 

F. ROZVOJOVÁ KONCEPCIA MESTA AAA 

(SPRACOVANÁ PRACOVNOU KOMISIOU PRE INVESTÍCIE A VÝSTAVBU A SKUPINOU  

MESTSKÝCH ODBORNÝCH ÚTVAROV, V ROKU ....) – PRACOVNÁ VERZIA: 

ČASŤ: MESTSKÉ ČASTI – ZÓNY 

INFO:  

 ANALYTICKÁ SPRÁVA KONŠTATUJE ROZVOJ LOKALITY.... A NADVÄZNE SÍDLISKA 

.... V SÚLADE S UKONČENOU VÝROBOU A LIKVIDÁCIOU AREÁLU ....., PRIČOM URČUJE 

PODĽA PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU, GENERELU MESTA AAA A SÚVISIACICH 

DOKLADOV ZÓNU ĽAHKÉHO, TZV. „SIVÉHO“ PRIEMYSLU – VÝROBA EKOLOGICKY 

NEZÁVADNÝCH SORTIMENTNÝCH SKLADIEB, VÝROBA A DISTRIBÚCIA ENERGIE, 

MULTIFUNKCIA  A  ŠIRŠIA OBČIANSKA VYBAVENOSŤ, ČO DOKUMENTUJE FAREBNÁ 

MAPKA (VÝŇATOK) Z ÚZEMNÉHO PLÁNU V PRÍLOHE Č. 3. 

Z Á V E R 

 DOTERAZ UVEDENÝ PRIESKUM INFORMÁCIÍ A PREHĽAD HLAVNEJ DOKUMENTÁCIE 

MAL ZA CIEĽ INFORMOVAŤ INVESTORA O SPÔSOBE ROZHODOVANIA A RIEŠENIA 

PROBLEMATIKY, PRÍSTUPOCH, POTREBÁCH A OČAKÁVANIACH NA PÔDE MESTA AAA 

V OBLASTI ENERGETIKY ZA UPLYNULÉ OBDOBIE OD SEDEMDESIATYCH ROKOV 

MINULÉHO STOROČIA. 
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