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ÚVOD 

Vplyvom globalizácie sa vo svetovej ekonomike rozvíjajú nové organizačné štruktúry, 

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

Na jednej strane je jasné, ţe postavenie kaţdého jednotlivého  národného štátu s relevantným 

podnikateľským prostredím bolo globalizáciou, internacionalizáciou a postupnou 

transformáciou do značnej miery váţne ovplyvnené, no na druhej strane je zrejmé aj to, ţe štát 

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

ovplyvňujúcim domáce podnikateľské prostredie. 

Technologický a informatizačný vývoj spôsobuje neudrţateľnosť zatvorenosti lokálnych 

a regionálnych trhov a vytvára pohyb produktov, sluţieb, investícií, projektov, myšlienok 

i ľudí.  

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

a tvorbe moderných podnikateľských programov obchodných spoločností na trhu. 

Súčasná doba je charakterizovaná vyspelými trhmi, silnou konkurenciou, vysokou mierou 

zodpovednosti za vlastné podnikanie a potrebou pouţívať odskúšané metódy a postupy 

marketingovej stratégie a riadenia firiem. Hovorí sa dnes o diktáte spotrebiteľa 

a o uspokojovaní jeho potrieb a očakávaní. 

Podnikateľská verejnosť v súčasnosti pôsobí v prostredí kedy kaţdá firma musí byť spôsobilá 

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

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

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

prechod od firmy produkcie k firme inovácie, pritom takúto firmu čaká viac neistoty, viac 

rizík, viac zvratov, viac zmien. 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 manaţérom v tvrdom 

konkurenčnom prostredí v snahe preţiť 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 sluţba. V zásade platí, ţe človek by nemal ponúkať to čo by si 

sám nekúpil.  

Celý svet je dnes plný nadkapacít tovarov, moderných technológií a procesov, čo výrazne 

zvyšuje nároky pre malé a stredné firmy na trhu. Kaţdý rád číta a pozoruje úspešných, 
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všelijaké rozprávkové úspešné a bohaté firmy, študuje ich kariéru a hľadá vzory. V podstate je 

to tak, ţe všetci chcú rady od úspešných, ale kto poradí tým úspešným? 

Je smutným faktorom, ţe viac ako 85% dôvodov úpadku firiem vo vyspelých ekonomikách je 

závislých na schopnostiach manaţmentu, pritom v tomto čísle sa okrem iných faktorov 

nachádza aj poznatok, ţe 23% šéfov ţije 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 diverzifikuje 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 sluţieb. 

Strategickými oblasťami pre podnikanie sa v budúcnosti javia – energetika, zdravotníctvo, 

mobilita, komunikácia  a informatizácia, ţivotné prostredie a bezpečnosť. Význam nadobudnú 

hlavne inovácie cez protirečenia, pruţné 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. 

Primárnou snahou kaţdej obchodnej spoločnosti preto musí byť poskytnutie takých sluţieb 

a predaj takých produktov o ktoré majú záujem zákazníci. To však nie je moţné bez zaistenia 

nepretrţitej starostlivosti o zákazníka, trvalej schopnosti inovovať a vylepšovať svoju činnosť 

a poskytovať špičkovú kvalitu a dlhodobý servis. 

Sledujúc celospoločenské dianie a rozvoj hospodárstva, technológií a sluţieb vo vyspelých 

krajinách moţno s istotou tvrdiť, ţe aj keď väčšina manaţérov uznáva moderné prístupy 

k riadeniu firiem ako sú inovatívnosť a totálne riadenie kvality produkcie, vţdy je nespokojná 

so samotným spôsobom riadenia a mierou dosahovania úspechu a zisku. 

Vo všeobecnosti sa preto hľadá model malej, úspešnej, kreatívnej, inovatívnej, projektovo 

riadenej a super kvalitnej, čiţe 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 pribliţovať v určitom rozsahu a okruhu 

pôsobnosti. 

Publikácia uvádza 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 metód 

budú definovať problémy.  
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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 uţitia 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, ţe: „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, ţe: 

 

INOVÁCIA JE NÁSTROJOM TRVALEJ UDRŢATEĽNOSTI 

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. 

„Inovácia je proces (nie akcia, udalosť či jav) a ako taký musí byť riadený. Faktory, ktoré 

tento proces určujú moţno 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 drţať svetovo uznávaného Porterovho konceptu, 

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

projektový manaţment firmy s jej trţnou a konkurenčnou pozíciou. 

Strategické riadenie − súbor rozhodnutí a opatrení manaţmentu, 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 dlhodobejšej 

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 manaţment firmy [17, str.33].  
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Koncept strategického riadenia musí najmä [18, str.21]: vymedzovať model strategického 

riadenia, vytvárať optimálne podmienky pre realizáciu a fungovanie manaţmentu, 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 kaţdý má špecifické moţnosti uplatnenia.  

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

boli dodrţané poţadované normy, postupy a štandardy kvality. 

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

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

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

pričom je potrebné poznať preferovaný model Európskej nadácie pre manaţment 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 váţni 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-ych 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 moţné po určitom prepracovaní, prispôsobení 

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

či konzultačná činnosť) v malom a strednom podnikaní. 
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„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

 

Základným princípom filozofie JIT je eliminovať straty vo firme v priebehu celého 

obsluţného a produkčného procesu od zadania realizácie projektu zákazníkom aţ po jeho 

úspešné plnenie a sprevádzkovanie v prospech zákazníka. 

Riadenie času (Time Management – TM) je proces, v ktorom sa hľadá efektivita a propozície 

i vyváţenosť jednotlivých činností formou matice priorít a uplatneniu zásad pre skladbu 

vlastného denného reţimu subjektu. 

[10, str. 41] Platí zásada, ţe: 

       človek nikdy nie je schopný vykonávať naplno viac vecí naraz 

 efektívna je práca realizovaná v blokoch a nie rozkúskovane 

 výkonnosť človeka sa cez deň mení – krivka vyuţitia času sa mení v závislosti na 

charaktere a na jej obtiaţnosti 
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 dobre organizovaný TM výrazne podporuje vlastnú motiváciu a následne 

sebauplatnenie a úspešnosť. 

V rámci organizácie vlastného času sú vo všeobecnosti činnosti delené na: 

 činnosti nevyhnutné pre vlastné pôsobenie 

 činnosti, ktorým sa dá vyhnúť 

 činnosti, ktoré moţno delegovať 

 činnosti, ktoré plytvajú časom 

 činnosti vykonávané za iných v dôsledku ich chýb. 

Pre skúmanie TM sú aplikovateľné viaceré metódy času [10, str. 48], ako sú: 

 metódy podľa cieľov    - Paretovo pravidlo 

                                            - pravidlo ABC 

                                            - Eisenhowerov princíp 

 metódy podľa plánovania dňa - systémová identifikácia 

                  - hlavný článok. 

Za kľúčové základné schopnosti kaţdého manaţéra sa v práci pokladajú [13, str. 380]: 

 odborné znalosti 

 interpersonálne postupy 

 koncepčné prístupy – diagnostické, analytické, syntézy 

 organizačné schopnosti. 

Rozsah jednotlivých druhov schopností na rozličných úrovniach riadenia a vlastného 

pracovného zaradenia je rôzny a výrazne sa v nich mení intenzita a váha jednotlivých 

časových limitov na jednotlivé činnosti. 

Organizácia vlastného času a TM sú atribúty dôleţité v ţivote manaţéra a súvisia 

s plánovaním času a cieľov, ktoré chceme v určitom (krátkodobom, strednodobom, či 

dlhodobom) intervale dosiahnuť [3, str. 35]. 

Moţno teda tvrdiť, ţe plánovať svoju prácu a mať svoj plán, zvyknúť si vyhrávať vytvorením 

víťazných návykov, stanovovať priority a vyvinúť v sebe časovo orientované schopnosti je 

cestou úspechu [3, str. 45]. 

Najúčinnejším spôsobom ako zistiť či je manaţér na správnej ceste a môţe svoje ciele 

dosahovať je monitoring vlastného postupu – sledovanie plnenia úloh, porovnávanie 
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a korekcia vlastných výsledkov z určenými cieľmi a meranie spotreby vlastného času za 

jednotlivé činnosti. K tomu slúţia plánovacie kalendáre, časové snímky obdobia s analýzou 

časových proporcií a najmä zodpovedné prijaté závery [3, str. 37]. Moţno preto uvaţovať, ţe: 

 

CIELE UKAZUJÚ SMER NA CESTE K ÚSPECHU A ČAS JE ATRIBÚTOM 

VLASTNÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

Schopnosť plánovať, organizovať a riadiť svoj čas je prejavom kompetentnosti, 

cieľavedomosti a manaţérskej profesionality ako aj spôsobom aktívnej kontroly nad vývojom 

kariéry a racionálnym uţívaním ţivota [8, str. 99]. 

Základom stanovovania vlastných cieľov a určenia priorít programov je podľa dostupnej 

teórie celková charakteristika vývoja mechanizmov sebariadenia vychádzajúca z potreby 

pozitívneho myslenia a nástrojov optimalizácie vlastnej duševnej práce [1, str. 49]. 

Po preštudovaní viacerých literárnych prameňov sa môţe vysloviť tvrdenie, ţe schopnosť 

riadenia vlastného času a návyky spojené s racionálnym hospodárením s časom ako aj 

súvisiace schopnosti a návyky tvorivého prístupu a osobnej zodpovednosti a aktívny prístup 

k riešeniu problémov sú prevenciou no zároveň základom logického, systematického 

a inovatívneho fungovania vlastnej osobnosti. Objektivizácia problémov, preladenie 

organizmu a transfer záujmových aktivít spolu s únikovými riešeniami sú konštruktívnymi 

prvkami prekonávania starostí stresu i problémov [2, str. 50]. Ide o rozsiahlu tému popisujúcu 

hierarchický systém vnútorných mechanizmov sebariadenia. 

TM je profesionálnym nástrojom dosahovania ţivotných a profesných cieľov, podporuje 

motiváciu a rast osobnosti [6, str. 15]. 

Súčasná doba je charakterizovaná aplikáciou tzv. TM – 4. generácie ako efektívneho nástroja 

moderného manaţéra zaoberajúceho sa našim celkovým prístupom k času (perspektívy, 

emocionálnej inteligencie, časových prienikov, tvorivosti a sebareflexie 

i sebazdokonaľovania) s vysokým stupňom individuality a koordinovania vecí [5, str. 117]. 

Aktívny TM je nástrojom ako odstrániť tzv. nedostatok času a pozitívne sa motivovať, mať 

ciele a priority a to pri zohľadnení svojich ţivotných zvykov, návykov, charakteru a sklonoch 

ku konaniu – ide o kvalitu času [6, str. 17]. Preto treba prijať úvahu, ţe riadenie vlastných 

pracovných činností je hlavne filozofiou vlastného prístupu k ţivotu manaţéra. 

 

KEĎ SA MYSLÍ NA ČAS, TAK JE TO O KVANTITE. 

DÔLEŢITÁ JE VŠAK KVALITA A PROPORCIE ČINNOSTI V ČASE. 
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Obrázok č.1: Model EFQM a inovácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [14, str.47]“ 

Rozloţenie percentuálneho vplyvu jednotlivých prvkov na celý systém je v teórii dôleţitý pri 

navrhovaní manaţmentu kvality vo firme. Princípy takéhoto manaţmentu sú: zameranie na 

zákazníka, vodcovstvo, tímová práca, učenie sa, flexibilita a adaptabilita, procesný prístup 

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 niţšiu ako 

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

predajnosť produktov, či sluţieb nezaručí, pretoţe ju skôr či neskôr začnú poskytovať aj 

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

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

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

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, ţe si kupuje 

a uţíva tie pravé super produkty, sluţby, inţiniering, či projekty firmy. K tomu ide 
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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 ţe 

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

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

však stratiť zo zreteľa fakt, ţe segment produkcie sledovanej firmy vyţaduje skôr 

individualizmus, a teda ide i zákazníkov s vyššími príjmami, moţnosťami 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 manaţmentu kvality 

a zároveň plánovania kvality. Obrázok č. 2 ukazuje hlavné segmenty manaţmentu kvality [14, 

str. 15]. 

 

Obrázok č. 2:  Všeobecný model Manaţmentu kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 stanovenie                    zameranie               poskytovanie                   zvyšovanie 
cieľov na poţiadavky    výsledkov        kvality                    
                                                                                                                                   produktov 

 stanovenie                        (normy, parametre,             poukazovanie         a sluţieb 

     špecifických                         kontrola)                                  na výsledky                       zvyšovanie 
     procesov                                                                                                                     schopnosti                 

 stanovenie                                                                                                                             plniť nároky 
     zdrojov                                                                                                                        zákazníkov 

„Zdroj [14, str. 15]“ 

Je moţné vysloviť názor, ţe pre potreby skúmanej témy platí, ţe plánovanie kvality je 

neoddeliteľnou súčasťou inovácií a obsahuje určenie zákazníkov, zistenie ich potrieb 
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a očakávaní, preklopenie tohto poznania do produktov a sluţieb, určenie merateľných 

parametrov, vývoj a inováciu s následnou optimalizáciou a zavedením do nového portfólia 

ponuky firmy [14, str. 47]. 

Technika predaja − pre účely tejto práce sa definuje ako súbor poznatkov, úloh, postupov 

a časových súsledností, ktoré musia splniť tieto kritériá [29, str.73]. 

 Nadväznosť na strategické / obchodné ciele a kapacitné moţnosti firmy. 

 Súlad s vedomostnou odbornou bázou jednotlivých pracovníkov pri poskytovaní 

špecifických činností pre zákazníkov. 

 Jednoduchosť, zrozumiteľnosť, schopnosť vyhodnocovania výsledkov, moţnosť 

aplikovať konkrétny manuál. 

 Previazanosť techniky predaja s prácou s verejnosťou, komunikáciou so zákazníkmi, 

propagáciou a osobnostným rastom pracovníkov, no najmä s tvorbou image a goodwilu 

firmy. 

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

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

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

Pre potreby tejto práce moţno 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, ţe kaţdá firma má firemnú kultúru, túto nemoţno nariadiť ale moţno 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 ţivota 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. 

  

ORGANIZÁCIA A TECHNIKA PREDAJA ZLEPŠUJE VÝKONNOSŤ, KVALITU, 

INOVATÍVNOSŤ, PROSPERITU A TEDA ZISK FIRMY 
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KAŢDÝ ČLEN FIRMY JE OBCHODNÍK, POSKYTOVATEĽ PRODUKTU 

A ZÁROVEŇ MANAŢÉR ZODPOVEDNÝ ZA VÝSLEDKY 

 

 

Invenčná a inovačná schopnosť vo firme znamená [3, str. 36] pruţnú 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 [Collins, 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. 3 Algoritmus rozhodovania 

 

Invencia – námet, pokrok vo vedomí 

Inovácia – realizovaná invencia – rozhodnutie vedúce k cieľu  

„Zdroj:[Dytrt, str.9]“ 

 

 

Absencia etiky v našom myslení je príčinou neúspechov v podnikaní a krízy. Príčinou 

konzumného myslenia je rutina a stereotyp v práci, absencia kreativity, strach z inovácií 

spomaľuje dynamiku manaţmentu za rozvojom človeka [DYTRT,str.9]. Obrázok č.3 

poukazuje na algoritmus rozhodovacieho procesu manaţmentu v praxi. 

Rozhodovanie INOVÁCIA 
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Obrázok č. 4  Model kritických faktorov úspechov 

 

 
 

„Zdroj:[Jáč, str.85]“ 

 

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 pouţitie 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 manaţmentu 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 beţne chápaným manaţmentom a projektovým 

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

bude potrebné drţať takéhoto účelového výkladu: 

 

[1] Projektový manaţment 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 manaţment je aplikácia znalostí, schopností, nástrojov a techník na 

aktivity projektu tak, aby boli splnené jeho poţiadavky. 

[3] Projektový manaţment 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  pouţitie v podmienkach skúmaného a preferovaného typu firmy podnikajúcej 

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

a konzultačnej činnosti. Obrázok č.4  znázorňuje ako je vynaloţené úsilie a aplikácie znalostí 

a skúseností firmy predstavované organizovane pôsobením piatich základných elementov 

projektového manaţmentu (spracované podľa [C, str.57]). 
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„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

Hlavnou a zásadnou črtou projektového manaţmentu je, ţe sa líši od beţnej formy 

strategického, a tieţ operatívneho riadenia v tzv. líniovo riadenej firme (ktorá priebeţne 

vyrába, či predáva skupinu totoţných produktov alebo sluţieb), 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 manaţmentu je samotný projekt. Ide 

o jedinečný sled aktivít a úloh, ktorý  má: 

 daný špecifický cieľ, ktorý sa má po jeho realizácii naplniť 

 definovaný harmonogram a termíny plnenia 
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PROGRAM FIRMY 

 stanovený rámec pre čerpanie financií a reţim prefinancovania samotného predmetu 

projektu (výstavba diela, realizácia, či inštalácia technológie, investičné postupy 

a pod.). 

Z toho moţno dedukovať, ţe projekt je vlastne dočasné úsilie vynaloţené na vytvorenie 

a uskutočnenie unikátneho inţiniersko-technického produktu, či sluţby 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 tieţ výraznú zmenu prístupu a modernizáciu firemnej organizačnej 

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

manaţment 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. 

Nestrácajúc zo zreteľa dosah tejto publikácie je nutné si uvedomiť, ţe inovácie a inovačná 

schopnosť sú uţ v súčasnosti nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti na trhu. 

Vyţaduje sa pouţívanie novej techniky, nových manaţérskych systémov, marketingového 

zabezpečenia produkcie, pouţívanie 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 

 

 

 

 

Organizácia predaja vţdy vyţaduje systém a pravidlá. Pri hodnotení a štúdiu firmy bolo 

zistené nasledovné: 

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

manaţmente a vedúcich tímov, najíma si aj externých pracovníkov 
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 firma pôsobí iba na domácom trhu a vţdy 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 sluţieb, 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 

dôvaţok manaţment sa dostáva bliţšie k zákazníkom a firma je čitateľná a jednoznačne 

vymedzená v pozitívnom zmysle slova. Úspory sú moţné : 

 Produkty – redukcia sortimentu sluţieb  a poradenstva, odbúranie zbytočných funkcií 

a ponúk, redukcia postupov a poloţiek v projektoch a pod. 

 Procesy, práca, organizácia – vytváranie modernej plošnej hierarchie, zabránenie 

plytvania, obmedzenie neproduktívnej, obsluţnej, administratívnej práce. 

 Manaţment – odbúranie zloţitej 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 zloţitosť produkcie a zniţovanie nákladov tak, ţe: 

 dobre definuje a zmapuje zákazníka 

 zjednoduší obsluhu a servis potrieb zákazníka 
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 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. zniţovanie moţností 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 

odloţenie 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 manaţmentu firmy 

 synchronizácia, súslednosť a nadväznosť úkonov v plnení projektu – vytváranie 

súdrţných 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 drţať 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 trţby 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 zauţívanou praxou 

inováciou nemoţno rozumieť drobné dielčie vylepšenia – tie sú prirodzeným sprievodným 

javom dynamickej firemnej organizácie. Dnes musí kaţdý kto chce preţiť, mať stratégiu a tá 

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

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

konkurencie a koncepčné marketingové masírovanie verejnej mienky, propagácie a reklamy 

u zákazníkov. 
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Dôleţité je aby malá firma bola v postavení, ktoré sa len ťaţko napodobňuje – alebo ho 

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

dokáţe. 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 sluţby. 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 uţ im ani veľmi nemôţe nik poškodiť, pretoţe majú nahromadenú obrovskú 

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

v tomto segmente sluţieb a produktov robia uţ dokázali optimalizovať. 

VÝCHODISKOM INOVÁCIE JE JASNÉ VLASTNÉ PORTFÓLIO PRODUKCIE, 

DLHODOBÁ OPTIMALIZÁCIA, VEDOMOSTI, SKÚSENOSTI A ODHODLANIE 

VYLEPŠOVAŤ A BYŤ NAJLEPŠÍ 

 

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

medzi pojmami: 

TECHNOLÓGIA verzus      INOVÁCIA 

Kedysi platilo, ţe ak mala firma prístup k financiám mala konkurenčnú výhodu, ak mala 

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

kaţdý 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, 

ţe veci ktoré takto sú dostupné však uţ 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 sluţieb, v ktorých firmy 

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

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

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

rozhodnutia. Nikto vo firme vlastne priamo nepracuje, kaţdý sedí doma a napojený na 
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internet. Produkty, sluţby, 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. Moţno preto vysloviť tvrdenie, ţe manaţéri sú nadšení ideou, ktorá 

ich v podstate pripravuje o ich konkurenčnú výhodu. 

Pred manaţérom firmy dnes stojí ďalší veľký problém – Ako dosiahnuť úspech, ako si udrţať. 

či zlepšiť pozíciu na relevantnom trhu? Dnes sa stále uvaţuje konvenčne a hľadajú sa vo 

firme buď cesta zniţovania nákladov alebo cesty zvyšovania produkcie a trţieb. Aj keď teória 

často hovorí o súzvuku týchto ciest, skutočnosť v praxi je iná: Manaţérska filozofia, nástroje 

a prostriedky sú iné pri zniţovaní nákladov a úplne iné pri druhej ceste. Tu musí mať manaţér 

na zreteli riziká a platnosť Paretového diagramu. 

Zniţovať náklady je proces nepretrţitý a optimalizovať kaţdú zloţku vo firme, ktorá vplýva 

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

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

podceniť a všetko sa môţe postupne zosypať. Ak sa dá vo firme dôraz na zniţovanie 

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

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

svojich sluţieb a produktov ? Je to moţná, no ťaţká 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, ţe sa musí zosilniť kaţdý 

faktor a kaţdý článok vo firme podieľajúci sa na väčších objemoch a väčších trţbách. Stačí 

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

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

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

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

fyzickú hmotnú podobu, ale vţdy 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. 

 

Tvorba obchodného plánu firmy 

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

marketingovým a obchodným riadením. Pritom sa nikdy nesmie zjednodušovať vlastná 
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obchodná aktivita iba na úroveň nákup – predaj, a to zvlášť u firmy zaoberajúcej sa projektmi, 

konzultačnou činnosťou a inţinieringom. Napríklad aj také riadenie fore castov  a pohľadávok 

sú uţ aktivitami v kompetencii projektového manaţmentu a sú principiálne pre chod a preţitie 

firmy. Obrázok č. 5  ukazuje zhrnutie všetkých hlavných súvislostí marketingového riadenia 

formou praktického modelu riadenia v podmienkach malej a strednej firmy. 

Obrázok č. 5 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

Tvorba konkrétneho obchodného plánu pre skúmanú vzorovú firmu bude podrobne uvedená 

v návrhovej časti tejto publikácie [kap.....]. Forecast je vlastne riadením očakávaného predaja 

produktov, tvorby projektov a poskytovania sluţieb, a zároveň je to akási prognóza 

predajných výsledkov. 
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V zahraničí je táto metodika predaja uţ neodmysliteľnou súčasťou projektového manaţmentu, 

avšak v podmienkach malého podnikania prevláda najmä v domácom prostredí určitá 

neochota a nezáujem, čo je však veľkou chybou. Ak firma nevie odhadovať budúci vývoj 

svojho segmentu a trhov, tak ťaţko sa bude rozvíjať a ťaţko bude inovovať, a to je riziko. 

Forecasty sa vykonávajú spravidla v lehotách 3, 6, 9 či 12 mesiacov, a to vţdy dopredu, 

pričom význam spočíva v aspektoch: 

o sledovanie odchýlky od rozpočtu a harmonogramu marketingového obchodného 

plánu, pričom sa zisťuje, či sa priebeţné forecasty líšia, nelíšia, alebo sú niţšie neţ 

rozpočet 

o vedie sa personál a pracovný projektový tím k získavaniu informácií z trhu 

a priebeţnej komunikácii so zákazníkmi 

o upevňuje sa rešpekt a partnerstvo u zákazníkov, investorov i prípadných veriteľov. 

Riadenie obchodných pohľadávok je cieľavedomá činnosť manaţmentu firmy pri 

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

zohľadnená finančná stabilita firmy, priebeţný 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 dôleţité je, či samotný zákazník 

prejavuje vôbec záujem o podporu a pomoc. 

Riadenie komunikácie so zákazníkmi je veľmi dôleţitou marketingovou aktivitou a okrem 

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

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

rozhodujúce pri presadzovaní vlastných produktov u klienta, hlavne ak ide o to, ţe 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, ţe: 
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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 inţinierske poradenstvo a riadenie 

projektov, a preto musí platiť  - kľúčový význam tkvie v ľuďoch a vedomostiach. 

Tabuľka č. 1: Nástroje techniky predaja 

Cenotvorba C Tvorba ponuky 
Poskytnuté 

sluţby 
Podmienky 

Spôsob 

vykonávania C 
Reklama 

 selektívne 

 objektové 

ceny 

 cenové 

skupiny 

 rabaty 

 výber vhodnej 

ponuky 

 skladby 

ponuky 

z viacerých 

segmentov 

sluţieb 

 podporné 

informácie 

a dokumenty  

 poradenstvo 

a mandátne 

zastupovanie 

 priebeţné 

dozorovanie 

a kontrola 

 tvorba 

podnikateľský

ch projektov 

 dodacie 

a zmluvné 

podmienky 

 rozsah 

právomoci 

v zastupovaní 

 platobný 

reţim 

 moţnosť 

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 príleţitosti, mapovať situácie, potreby a očakávania je dôleţitá pre 

zbavenie sa, či prevenciu konfliktov a elimináciu rizík - najväčšia ambícia techniky predaja. 

Umenie predávať je umením komunikovať a presviedčať o návrhoch a riešeniach. Preto 

tvrdím, ţe : Kľúčom k predaju zameranému na zákazníka je starostlivý postoj. Len raz 

máme šancu pôsobiť prvým dojmom. 

Manaţment projektov vo veľkých a medzinárodných obchodných spoločnostiach 

a holdingoch je beţným 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 manaţérsky servis pri projektoch zákazníkov). Charakteristické 

pre takúto situáciu je, ţe: [Svozilová, str.369] 

 projekty majú kratší čas realizácie (3 mesiace aţ 1 rok) 

 primerané finančné objemy a náklady na projekt s jednorazovými platbami 

INTUITÍVNY MANAŢMENT MUSÍ PÔSOBIŤ NA KOMUNIKAČNÝ MARKETING 

A SPĹŇAŤ MANAŢMENT ZNALOSTNÝ 
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 malý počet univerzálne odborné zdatných ľudí v tíme 

 presný a konkrétny plán práce a harmonogramy 

 manaţér spoločnosti je často zároveň manaţérom 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 pruţnejšie a adresnejšie 

 odhady a štúdie (ideové zámery) projektu, ktoré sú podkladom pre plánovanie, sú 

oveľa presnejšie a jednoduchšie, nakoľko je moţné lepšie poznať konkrétne 

podmienky i celkovú históriu a potreby zákazníka i samotného projektu. 

Táto výhoda a pomerná jednoduchosť je však zároveň moţným zdrojom niektorých 

problémov, ktoré môţu v manaţovaní projektov u malej firmy nastať, a to: 

 konflikty záujmov a priorít u manaţérov projektu a šéfujúci tím zároveň  

 nedostatok cenovo dostupných špecialistov a alternatívnych náhradných riešení 

v projekte 

 aj keď je špecialista nasadený, rozsah projektu mu neumoţní 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 môţu byť 

prekáţkou v pracovnej disciplíne 

 prípadné omeškania, či nedostatok v niektorom z manaţovaných projektov môţe mať 

negatívny dopad na ostatné projekty (súslednosť, previazanosť). 

V súčasnej odbornej literatúre sa často píše o tzv. „agilnom projektovom manaţmente“ ako 

riešení na prekonávanie tradičného priameho procesného modelu projektového manaţmentu 

tak, ako to uţ bolo doteraz v texte uvádzané. Takţe o agilite sa hovorí, ak sa mení trojuholník 

zo stranami: „predmet projektu, náklady, čas zhotovenia“ a konvertuje sa na obrazec 

s vrcholmi: „hodnota, kvalita, obmedzenia“ a zavádza sa inovačný cyklus riešenia projektov 

pozostávajúci z piatich blokov, a to: vizualizácia, špekulácia, skúmanie, tvorba, uzatváranie. 
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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 manaţmentu, ako: 

 priebeţná inovácia v turbulentnom prostredí  vhodná pre klienta 

 priebeţné prispôsobovanie tak, aby projekt uspokojil o predpovedané budúce 

poţiadavky zákazníka 

 priebeţné dynamické zavedenie projektu na trhu 

 priebeţné prispôsobovanie procesov, ľudí a ich reakcií na zmeny poţiadaviek počas 

realizácie projektu 

 priebeţné zabezpečovanie spoľahlivosti a overovanie zistení a dielčich výsledkov 

projektov. 

Obrázok č. 6 Schéma agilného projektového manaţmentu 

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 
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Ţivotný cyklus a fázy projektu 

V beţnej praxi sa často projektový manaţment naraz nachádza v situácii kedy projekt 

akoby sám oţil a tvoria sa v ňom situácie a reakcie, ktoré napriek plánom, úlohám 

a harmonogramu sa navonok javia ako nedefinovateľné a nelogické aţ zmätočné. Potom 

nastupujú operatívne zásahy, ktoré však často veci ešte zhoršujú, a to sa nepáči ţiadnej firme 

a ani ţiadnemu zákazníkovi. Príčiny treba hľadať v podcenení ţivotného cyklu a fáz 

fungovania (ţivota) 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 manaţmentu a ich prepojovania do jednotného spolupracujúceho celku. [Kevin, 

str.107]. Obrázok č. 7 znázorňuje všeobecne platné oblasti systémovej integrácie vo vnútri 

projektu. Je vţdy dôleţité, aby si firmy v praxi vytvorila pre kaţdý projekt (ktorý realizuje, 

alebo manaţuje pre zákazníka) takéto zobrazenie skutočnej systémovej integrácie daného 

konečného produktu diela, investície, alebo sluţby. 
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Obrázok č. 7 Všeobecný model oblasti systémovej integrácie pre vzorové produkty / 

sluţby.

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 
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skupín v projekte, a je moţné povedať, ţe sa tým zvyšuje pravdepodobnosť celkového 
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 aké konkrétne práce sa  očakávajú v jednotlivých fázach, ako sa overujú 

a vyhodnocujú 

 kto sa zapojuje v jednotlivých gázach do častí projektu 

Obrázok č. 8  ilustruje kombinácie všeobecne platných poznatkov o fázach ţivotného cyklu 

projektu a im prináleţiacich časových intervaloch, a zároveň ukazuje, ţe ako sa pri 

postupnom rozbehu jednotlivých fáz vyvíja tieţ typický priebeh čerpania nákladov 

a financovania, nasadzovanie členov tímu v práci i samotný vplyv záujmových skupín 

projektu. 

 

Obrázok č. 8 Fázy ţivotného cyklu a ich vplyv na ďalšie faktory 

 

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 
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„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 
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V navrhovanej časti tejto publikácie bude uvedený zjednodušený procesná model 

vychádzajúci zo ţivotného cyklu projektu a logicky poukazujúci na vzťahy v rámci 

záujmových skupín procesov v manaţovaní projektu. 

 Z jednotlivých grafov v obrázku je zrejmé ţe projekt vo svojom ţivotnom cykle mení celú 

radu svojich charakteristík [Svozilová, str.40], a to: 

 postupne čerpá pridelené zdroje 

 mení svoju odolnosť proti dodatočným zmenám 

 mení svoju citlivosť voči rizikám z neurčitosti a postupne odstraňuje dôvody ich 

vzniku. 

Poznanie týchto záleţitostí je v podmienkach malej, či stredne veľkej firmy v oblasti 

projektovej činnosti a inţinieringu dôleţité najmä ak: 

a) generujú svoje výkony formou projektov pre iné firmy na báze zákazníckeho 

kontraktu (v investíciách, priemysle, stavebníctve a pod.) 

b) aplikujú projektové riadenie ako metódu riadenia vnútro firemných činností (vývoj 

nových produktov, sluţieb, investičná činnosť, zavádzanie inovácií a produktový 

marketing). 

Vo viacerých súvisiacich odborných materiáloch a literatúre sa často čitateľ stretáva  

s pojmami programový a produktový manaţment. Projektový manaţment je systémová 

metodológia, v ktorej je riadenie určitého projektu súčasťou rozsiahleho prostredia, v ktorom 

vedľa seba a v prelínaní sa existujú: 

SYSTÉMY + PROGRAMY + PROJEKTY + PRODUKTY 

Pre vysvetlenie, systém je skupina elementov organizovaných tak, aby sa dosiahol určitý cieľ; 

program znační skupinu typovo príbuzných projektov koordinovaných tak, aby sa dosiahla 

efektívnosť a výhodnosť pre firmu i zákazníkov (pritom program môţe mať aj časti, ktoré nie 

sú obsiahnuté v jednotlivých projektoch); projekt ako pojem je jedinečný sled úloh a aktivít 

s určeným cieľom, termínovníkom, financiami, predmetom plnenia a poţiadavkami 

zákazníka; nakoniec produkt je konkrétny predmet, sluţba, postup, či dielo (alebo ich 

kombinácia) vytvorený za účelom pokrytia špecifickej poţiadavky (zadania) klienta a je 

predmetom ponuky na relevantnom trhu. 
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Podľa renomovaného autora mnohých kníh o organizácií firiem Jima Collinsa [Collins, 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 

 

Invencia – námet, pokrok vo vedomí 

Inovácia – realizovaná invencia – rozhodnutie vedúce k cieľu  

„Zdroj:[Dytrt, str.9]“  

Absencia etiky v našom myslení je príčinou neúspechov v podnikaní a krízy. Príčinou 

konzumného myslenia je rutina a stereotyp v práci, absencia kreativity, strach z inovácií 

spomaľuje dynamiku manaţmentu za rozvojom človeka [DYTRT,str.9]. 

Obrázok č.10 Model kritických faktorov úspechov 

                         

Zdroj:[Jáč, str.85]“ 
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INOVÁCIA 
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Podľa literárneho prameňa [Jáč, str.85] sa dvaja dlhoroční špecialisti – manţelia Vodáčkovci 

systematicky zaoberali zadefinovaním modelu kritických faktorov, ktoré ovplyvňujú, či 

obmedzujú úspešnosť firmy a zistili väzby spolupôsobenia medzi všetkými pomenovanými 

prvkami zároveň (obrázok č.10 ). 

Podstatou motivácie je vyhovieť večnej dileme a to: manaţéri majú záujem, aby zamestnanci 

splnili pracovné ciele a úlohy, avšak ich výkon je výsledkom mnohých faktorov a najmä ich 

sebauplatňovaním a sebauspokojovaním, prostredím i pocitmi. Pracovný výkon sa preto 

nemôţe stotoţňovať iba s motiváciou, sú to rôzne pojmy, ktoré je potrebné odlišovať [6, str. 

334]. V teórii platí vyjadrenie funkcie, ţe 

V = f (M,S,P) 

kde je V = výkon, M = motivácia, S = schopnosti, P = prostredie. 

Platí, ţe ak jednotlivé faktory nie sú dostatočne zastúpené, nie je moţné optimalizovať 

funkciu výkonnosti ľudí vo firme. 

 

INOVÁCIE 

Základom kaţdej inovácie je schopnosť človeka vidieť súvislosti, všimnúť si príleţitosti 

a vyuţiť ich. Je to vlastne dispozícia pocítiť, ţe je moţné mať niečo nové, akési osvieţenie 

a výkrik „heuréka“ a okamţité videnie budúcich riešení a moţností. V praxi potom často 

prichádza vytriezvenie v podobe overovania moţného a skutočných efektov z inovácie. 

Inovovať znamená mať schopnosť ponúkať lepšie produkty i sluţby, meniť k lepšiemu ţivot 

i spoločnosti, získavať výhody v konkurenčnom boji, zabezpečovať vyššiu kvalitu a mať 

úspech a zisk. 

Pre malú firmu je zvlášť dôleţité rozumieť ako sa vyvíja dimenzia inovácie od inkrementálnej 

k radikálnej, od úrovne dielčich činností projektu (časti / komponenty) po systémovú úroveň 

(obrázok č. 11). Kaţdý 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 vyuţije, tým lepšia je inovačná stratégia 

a sila firmy. 
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Obrázok č. 11 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 udrţiavať 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 manaţovať ? 

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, keďţe kaţdá firma má iné východiská, predpoklady, 

personál i odvahu. 

INOVÁCIA VO FIRME URČUJE ZÁSADU : 

ROBME TO LEPŠIE / ROBME TO INAK 
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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 prekáţky 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 manaţmentu, často 

sa zneuţíva v personálnych stretoch 

 Inovácia zahrňuje učenie sa −  výsledky často prichádzajú z dôvodov vzniku iných 

ako študovaných udalostí, čo vytvára omyl v nezáujme  „učiť sa“. 

 

KAŢDÁ 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 moţnou opakujúcou sa štruktúrou 

produktov a sluţieb. Malé firmy robia na konkrétnych veciach, realizujú len málo výskumu, 

skôr iba pozorujú a operatívne prenášajú myšlienky a koncentrujú odborníkov vţdy iba 

k jednej projektovej činnosti či tematike. 

 

Pozornosť musí firma venovať i vzťahu medzi inováciami, trţným výkonom a hodnotou 

investície, ktorý projekt pre zákazníka prinesie. Obrázok č. 12  [Tidd, str.241]. 
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Obrázok č. 12 Vzťahy medzi inováciami a trţným výkonom 

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

 

Kritérium súčasnej čistej hodnoty (NPV) investície pre zákazníka musí vedieť firma 

vydokladovať a obhájiť v projekte a je zaloţené na jednoduchej logike [Samuelson, 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 

 

Inovácie a trvalá udrţateľnosť 

Uţ 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 závaţných celospoločenských dopadov na ţivotné prostredie 

a zdroje. Najväčším a najakútnejším problémom doby a konkrétne v podmienkach firmy a jej 

projektového manaţmentu je stanoviť kritéria a hranice dlhodobej (viacročnej) trvalej 

udrţateľnosti, čiţe schopnosti zavedenej a uplatnenej inovácie v projekte byť dlhodobo 

ekonomicky a prevádzkovo efektívnou, a to za konštantných podmienok bez negatívnych 

dopadov na ţivotné prostredie a zdroje zákazníka.  

                  T 

NPV = ∑ Pt / ( 1 + i ) * t – C 
                  0 
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Manaţment v projektovom riadení musí hodnotiť celý proces  a nie iba jeho časti. Mnohé 

úspešné nápady sa nestali inováciami aj keď sa správne naplánovali, stačilo ţe boli slabé 

a nezmyselné základy firmy, jej techniky predaja, či jej organizačnej kultúry, a potom 

inovácia nepomôţe. Pritom treba uvaţovať s časovou perspektívou. Je relatívne ľahké byť 

úspešný s náhodilou inováciou (kombináciou nových myšlienok a riešení) ale niečo celkom 

iné je trvale a opakovane dosahovať takéto výkony. Platí, ţe: 

SKUTOČNÝM TESTOM INOVÁCIE JE TRVALO UDRŢATEĽNÝ 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 uţívateľom projektu a rozvíja samotnú organizáciu 

firmy a posilňuje jej pozíciu a trţby. Pre ilustráciu je vhodné si uviesť rôzne najbeţnejšie 

mylné tvrdenia o inováciách v takýchto firmách, a to: 

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

 

Na záver k tejto tematike je potrebné ešte ukázať všeobecne platný model vplyvu cieľov 

a povahy trţných väzieb na spôsob kontrahovania zákaziek v podmienkach firmy. 

 

 

 Malé firmy vyťaţia z významných inovácií 

najviac efektu 

 Malé firmy robia málo inovácií lebo majú len 

obmedzené zdroje na vývoj 

 Malé firmy sú omnoho inovatívnejšie neţ 

veľké, a tak majú väčší podiel inovácií neţ to 

zodpovedá podielu ich výskumu a vývoja 

 Malé firmy vytvárajú zamestnanosť 

TVRDENIE 

 Záleţí to na produkte a sluţbe, 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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Obrázok č. 13  Vplyv cieľov a väzieb na trhu  

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

 

Dlhé roky skúseností v renomovaných firmách u špičkových manaţérov preukázali tézy 

o tom, ţe ich firmy neobstoja bez inovácií, no realita je smutná a často najviac títo ľudia 

inovácie sami brzdia. Je to dané tým, ţe inovácie väčšinou nie sú tým hlavným, čím firma 

ţije, 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 tieţ je slabá 

koncepčnosť inovácií, nie je čas na systematickú prácu a štúdium manaţmentu a pretrváva 

neschopnosť aj naozaj dobré veci dotiahnuť do konca a realizovať na trhu. 

Ďalším problémom je, ţe firma nemá spracovanú metodiku, manaţment nechápe do hĺbky 

problematiku inovácie a táto nie je organicky inštalovaná ako inovačná kultúra do 

organizačnej kultúry, na dôvaţok je nevhodný model riadenia inovácií a chýba zodpovedné 

objektívne vyhodnocovanie prínosov z inovácií vo firme. Ivan Košturiak v časopise Moderní 

řízení (marec 2009) vymenoval Pravidlá pre zavedenie inovácií do praxe vo firme, ktoré po 

voľnom spracovaní je moţné zhrnúť takto:  
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Obrázok č. 14 Schematické zobrazenie pravidiel pre uplatnenie inovácií vo firme 

 

Inovácia musí byť 

kľúčovým procesom vo 

firme. 

Inovačný tím musí byť 

procesný a zloţený 

z rôznych odborníkov 

naprieč činnosťami 

firmy. 

Inovačný proces 

nemoţno 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 príleţitosti. 

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 moţností 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 priebeţne úspešnosť inovácií vo 

firme je veľmi dôleţité a spočíva v prekonávaní 

obmedzení, stereotypov, odlišností a to novým  

dizajnom a funkčnosťou produktov / sluţieb. 

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, sluţby) 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]“ 

 

 

Stratégia modrého oceánu 

Pod týmto pojmom sa myslí hľadanie nových príleţitostí pre nové, ale hlavne uţ fungujúce 

malé i stredné firmy a vychádza sa tu z predpokladu, ţe trţný priestor tvoria dva typy oceánov 

a to modrý a červený.  

Červený je charakteristický tým, ţe ho tvoria všetky známe odvetvia a segmenty produktov, 

sluţieb a projektov ktoré pôsobia (pre firmu) na dostupnom trhu. 

Modrý oceán je potom vnímaný ako všetky dnes neexistujúce odvetvia a moţnosti – ide 

o nový neznámy trţný priestor. Stratégia modrého oceánu je moderným nástrojom 

pozorovania, kreativity a inovatívnosti firmy, a aj keď sa zdá, ţe ide o novinku, nie je to tak, 

toto pravidlo vlastne funguje odnepamäti, veď čo bolo pred tridsiatimi rokmi modrým 

oceánom je uţ dávno červené. Problém v projektovom manaţovaní je ten, ţe kaţdý 

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  („ţmýkanie 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 zauţívané a známe chyby, 

ktoré môţu firme poškodiť ako sú: 

 za kaţdú cenu vyhovieť zákazníkovi 

 vytvoriť dokonalú stratégiu ale sa jej nedrţať 

 tlačiť na úplnú a stálu produktivitu personálu 

 zniţovať náklady za kaţdú cenu 

 školiť pracovníkov no nie manaţérov  

 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 manaţérov len na výsledky a úspory 

 vytvárať stres neustálymi organizačnými 

zmenami 
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sa sústreďuje hlavne na súčasný stav −  trh a zákazníkov i vlastný náhľad na firmu namiesto 

toho, aby sa zameriaval na tvorbu budúceho nového priestoru na nové sféry i na výchovu 

zákazníkov k budúcim potrebám. 

Je evidentné, ţe akékoľvek spojenie moţností modrého oceánu je zároveň hodnotovou 

inováciou, podľa ktorej moţno odlíšiť úspešných tvorcov od tých neúspešných. Inovátor −  

manaţér a jeho tím sa nesústreďuje na boj s konkurenciou ale cieľom je vyradiť konkurenta 

tak, ţe svojim zákazníkom a firme ponúka skokový prírastok hodnoty produktu, projektu či 

sluţby. 

MODRÝ OCEÁN JE SKOKOVOU INOVÁCIOU DO NOVÉHO PRIESTORU, 

NOVÉHO TRHU A VYSOKEJ PRIDANEJ HODNOTY PRE ZÁKAZNÍKA 

 

Typickými príkladmi svetoznámych firiem, ktoré sami objavili svoj modrý oceán a výrazne 

inovovali svoje pôsobenie sú napr. cirkusová spoločnosť Cirque du Soleil, vinárstvo Casella 

Wines, či výrobca káv Nescafé Dolce Gusto, ktoré priamo ukázali novú techniku predaja, 

novú segmentáciu na trhu a mali úspech. 

Aby firma mohla úspešne tvoriť nové hodnoty musí byť spôsobilá veľmi zodpovedne, na 

základe vlastnej analýzy a podrobného rozboru celého organizačného a produktového 

systému odpovedať na tieto štyri zásadné otázky, ktoré tvoria rámec štyroch aktívnych 

opatrení: 

Otázka 1 
Ktoré z faktorov v danom odvetví, ktoré sú považované za samozrejmé, treba 
odvrhnúť ? 

Opatrenie 
1 

Ide o vylúčenie faktorov, ktoré si vo firme nikto nevšíma, no pre zákazníkov už nemajú 
žiadny význam, zmenia postoje, no firma im nevyhovie, čo zapríčiní v budúcnosti 
problémy. Preto je potrebný neustály monitoring zákazníkov. 

Otázka 2 
Ktoré z faktorov by mali byť obmedzené na výrazne nižšiu úroveň než je štandard 
v odvetví na trhu? 

Opatrenie 
2 

V praxi firma v snahe  poraziť konkurenta a udržať si zákazníka prehlbuje svoje ponuky, čo 
im zvyšuje náklady bez dodatočného efektu. Nutné je priebežne mapovať plnenie 
základného rozsahu ponuky a dopĺňať ich len o výslovné zadania. 

Otázka 3 
Ktoré z faktorov by mali byť pozdvihnuté na výrazne vyššiu úroveň než je štandard 
v odvetví na trhu? 

Opatrenie 
3 

Ide o situáciu, kedy sú zákazníci nútení k prijímaniu kompromisov v danom odvetví a tieto 
pre úspešnosť firmy sa preto musia odstrániť. 

Otázka 4 Ktoré z faktorov neposkytovaných ako celok doteraz na trhu by mali byť otvorené? 
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Opatrenie 
4 

Tu sa musí podrobne mapovať vývoj a prognózy trhu i zdanlivo nesúvisiace vedomosti 
z iných oblastí nepríbuzných z trhom firmy. Je potrebné sa preto zameriavať na netradičné 
kreácie a kombinácie na trhu a vytvoriť nový dopyt a budúce potreby zákazníka. 

Poznámka:   Prvé dve otázky a opatrenia slúžia k identifikácii nákladov konkurencie a ďalšie dve 
potom k pochopeniu nových príležitostí.  

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

Záverom k tejto téme sa dá zhrnúť hladné myšlienky stratégie modrého oceánu vo 

všeobecnosti takto: 

 viac sa treba sústrediť na vyhľadávanie príleţitostí neţ na súboj s konkurentmi 

 potrebná je vlastná firemná hodnotová krivka a zameranie na budúcich 

potencionálnych zákazníkov 

 len spojením potrieb rôznych skupín zákazníkov a akousi desegmentáciou 

a preskupením potrieb v odvetviach sa dá presiahnuť súčasný dopyt 

 stratégia firmy musí byť jednoduchá a jasne zameraná, musí z nej číriť výnimočnosť  

úţitku z produktov firmy a musí mať pôsobivú ideu a slogan 

 stanovená strategická cena musí byť dostupná pre klienta, no zároveň musí vyjadrovať 

inovatívnosť a kvalitu produktu, či projektu pre zákazníka 

 práca s verejnou mienkou (Public relations) a informácie o firme musia hovoriť 

o prospechu pre zákazníka i spoločnosť. 

 

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. 

Záţitky plnia dnes dôleţitú úlohu v modernom vzťahu dodávateľ – zákazník. Sú dlhodobo 

viaţuce, 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, ţe lojalita zákazníkov sa kvôli väčšej dostupnosti 

informácií neustále zniţuje, a preto tvorba produktových záţitkov je nástrojom inovácie pre 
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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.2). 

Dokonca v rámci tejto publikácie by bolo veľmi vhodné aby manaţment 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. 2  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 uţ 

produkt firmy 

vyskúšali 

a rozhodujú sa 

o opakovanej 

spolupráci. 

Charakteristika 

Ľudia, ktorí 

opakovane 

vyuţívajú sluţby 

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]“ 

 

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. 

 

Parametrizácia základných informácií 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.3 

spracovaná podľa vzoru z [8, str.347]. 
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Tabuľka č.3: 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 

Vyváţenosť portfólia 

„Zdroj [8, str.347]“ 

 

 

Celková koncepcia firmy drţiac sa pravidiel podľa zdroja [10, str.34] je vlastne 

marketingovou (a nie výrobkovou, či predajnou) koncepciou, kde zastáva firma zrejme názor, 

ţe kľúč k dosiahnutiu cieľov firmy spočíva v určovaní potrieb a poţiadaviek cieľového trhu 

a v poskytovaní ich uspokojenia účinnejšie a efektívnejšie neţ u konkurencie. 

 

Typickým zodpovedným výstupom akejkoľvek strategickej analýzy, syntézy zistení 

a implementácie do novej stratégie je vytvorenie inovatívneho marketingového mixu 4xP 

(Product, Plane, Preis, Propagation) [8, str.73] s budúcimi vlastnými zapracovanými návrhmi, 

ktorý v podmienkach firmy moţno popísať nasledovne (obrázok č. 15). 
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Obrázok č. 15: Inovatívny marketingový mix 

 

 „Zdroj [8, str.73]“ 

 

Po podrobnom preštudovaní [23, str. 105] sa javí pre firmu ako účelné vyuţiť najmä tzv. 

gradualistický prístup s kompenzovaním jeho negatív a to je podceňovanie, schopnosti 

procesných zmien a preceňovania schopností manaţmentu 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. 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 

Marketing 

MIX 

 

TRH 

Cieľoví zákazníci 

Rozmanitosť 

sluţieb poradenstva 

Komplexnosť balíka 

poradenstva 

Modifikácie 

a variácie riešení 

Záruky 

Výnosy, zisky 

Produkt 

(sluţba) Miesto 

Cena 

Rabaty 

Splatnosť 

Úvery 

 Propagácia, reklama 

 Public Relations 

 Predajná technika 

 Personál 

 Pôsobenie 

zákazníka 

 Pokrytie lokalít 

 Sortiment sluţieb 

a úkonov 

poradenstva 

 Náhradné riešenia 
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 podpora predaja a pouţitie úplne nových produktov. 

 

Obmedzenia vidno najmä v tom, ţe známe štandardné nástroje boli vytvorené pre hodnotenia 

existujúcich produktov, variant, chovania sa zákazníkov a zauţívaného manaţmentu a tým len 

čiastočne zohľadňujú budúce stavy u inovácií [25, str. 111]. 

 

V ponímaní typu firmy zaoberajúcej sa predmetom činnosti ako projektový manaţment 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 priebeţnú manaţérsku, inţiniersku, dozorovaciu, kontrolnú a konzultačnú činnosť zo 

strany firmy pre určeného klienta počas realizácie jeho investície inými dodávateľskými 

firmami, a to v reálnom okolí a čase. Kaţdý projekt vykazuje svoje záujmové skupiny s ich 

vzájomnými a konkrétnymi vzťahmi a kompetenciami. Obrázok č.  16 dokumentuje rámcovú 

univerzálnu skladbu aktérov takéhoto konkrétneho vzorového realizovaného projektu 

v oblasti stavebníctva. 
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Obr.16      Organizačné zložky činnosti a väzby projektového manažmentu 

podľa Metodiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 
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Zhotoviteľ 

diela 

 

Investor 

 

Príprava diela 

 

Realizácia diela 

 

Kolaudácia 

 

Prevádzka 

diela 

 

Stavebno-

technický dozor 

 

Projektant 

Autorský dozor 

Vedenie 

uskutočňovania 

diela 

Koordinátor 

projektovej 

dokumentácie 

 

Koordinátor 

bezpečnosti práce 
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Tu je podstatne jasné poznať kľúčové záujmy, pohnútky, potreby a očakávania kaţdého člena 

skupiny, no najmä zákazníka. Preto manaţment 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 poţiadavky a podrobné zadanie, priebeţne odhadovať 

riziká a moţné konfliktné situácie 

 zodpovedne monitorovať projekt a vhodne odkomunikovať potreby a stavy projektu 

v kaţdej jeho fáze a tak eliminovať moţné negatíva 

Po spoločnej úvahe na základe doterajších úvah moţno kľúčové záujmové skupiny projektu 

popísať takto: 

Obrázok č. 17  Záujmové skupiny projektu 

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

Schopnosť splniť nejaké zadanie zákazníka a závaţnosť 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. 

ZÁKAZNÍK 

 investor (sponzor projektu, developer) 

 vlastník, resp. budúci vlastník výsledku 

projektu 

 budúci pouţívateľ (prevádzkovateľ) 

výsledku projektu 

 zamestnanci zákazníka 

MANAŢÉR 

 konzultant zabezpečujúci priebeţný 

inţiniering  
 stavebno-technický dozor jednotlivých 

súborov diela 

 autor projektu – projektant, architekt, 

pisatel 

 hlavný koordinátor vedenia uskutočňovania 

projektu 

 

 koordinátori projektovej dokumentácie a 

bezpečnosti práce 
DODÁVATEĽ 

 generálny dodávateľ, či zhotoviteľ projektu 

pre zákazníka 

 subdodávatelia dielčich častí 

 stavbyvedúci jednotlivých súborov projektu 

 obsluţné činnosti 
OKOLIE 

 povoľovacie územné, bankové a iné úradné 

orgány 

 samospráva v lokalite pôsobenia projektu 

 odborná a laická verejnosť, susedia 

projektu 
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Ďalším dôleţitým prvkom systému manaţérskeho projektovania je samotný projektový tím. 

Tento je vo firme hlavným výkonným článkom projektu s vlastnou internou organizačnou 

štruktúrou, určením kompetencií a zodpovednosti jednotlivých členov. Je to vlastne skupina 

ľudí s rôznou (podľa potrieb projektu) odbornou profesnou špecializáciou, spôsobilosťou 

a organizačným rozsahom prác a lehôt plnení úloh. 

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 trţného podielu, analýza finančná a ďalšie [18, str.54-92], [20, 

str.177]. 

Po dôkladnom preštudovaní všetkých typov analýz a po konzultácií s manaţmentom firmy 

a posúdení charakteru, rozsahu a programov podnikania sa javí ako najúčelnejšia primárna 

metóda SWOT nie preto, ţe sa nazýva najpopulárnejšou ale preto, ţe pomerne jednoznačne 

prináša výsledky z merateľných vstupných údajov o danej firme. Rozhodujúcou časťou 

Publikácii je vykonanie vybranej analýzy zakončenej sumárnou SWOT a zovšeobecnenie 

získaných výsledkov pre aplikáciu do podmienok skúmanej firmy. 

SWOT analýza je akousi systematickou identifikáciou faktorov a stratégií, ktoré si navzájom 

asi najlepšie korelujú. Následne syntézou nových poznatkov a merateľných výsledkov moţno 

formulovať zásady, pravidlá a princípy pre tvorbu programu inovatívnosti v REGION 

INVEST, a.s. Zdôrazňujem, ţe 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 

vţdy zadefinovaný budúci ţelaný cieľ, ktorý sa chce dosiahnuť. Túto techniku vynašiel v 70-

tych rokoch Albert Humphrey pre podniky v rámci FORTUNE 500. 

Obrázok č. 7 vyjadruje alternatívy analýzy a moţnosti ako zvoliť odpovedajúcu podporu 

podľa výsledkov SWOT [21,str.198]. 
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Obrázok č. 18: Analýza SWOT 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [21, str. 198]“ 

 

Silné a slabé stránky (S+W) vţdy definujú interné atribúty firmy a príleţitosti s ohrozeniami 

(O+T) hovoria o externých podmienkach na trhu v relevantnom prostredí firmy. S+W má 

tendenciu vţdy 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 dôleţité priority pri dosahovaní budúceho cieľa. 

SWOT analýza sa vţdy 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 konkrétnych pomenovaní jednotlivých atribútov S, W, O, 

následne vychádza celá SWOT analýza (tabuľka č.4). 

 

 

 

 

 

 

Podpora 
agresívnej 

stratégie 

Podpora 
stratégie 
diverzifikácie 

Podpora 
defenzívnej 

stratégie 

 

Podpora 
stratégie 

zvratu 

PRÍLEŢITOSŤ 

HROZBY 
 

INTERNÁ 

 SILA 

INTERNÁ 

SLABOSŤ 

Voľba 
stratégie 
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Tabuľka č.4:  

SILNÉ STRÁNKY 

 dobré meno firmy 

 tradícia, dlhodobé kladné výsledky 

z projektov 

 lojálni a skúsení odborne zdatní pracovníci 

 stabilní prevádzkový kapitál na reţijný 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 inţinieringu 

 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  

PRÍLEŢITOSŤ 

 moţnosť prijatia strategického partnera do 

firmy 

 schopnosť rozlíšenia a vyhľadávania nových 

informácií o trendoch trhu 

 udrţanie stabilného verného tímu ľudí na 

základe dlhoročných osobných vzťahov 

 moţnosť vyuţiť stabilné technické, 

administratívne a priestorové zázemie firmy 

 moţnosť zaviesť novú techniku predaja 

a novú organizačnú kultúru 

 zapojenie sa do národných a profesných 

podnikových zdruţení 

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 nedodrţanie uzatvorených zmlúv 

zo strany zákazníkov 

 

„Zdroj: [vlastná tvorba]“ 

 

Analýza súčasného stavu organizácie inovatívnosti 

Program inovatívnosti spoločnosti vo všeobecnosti musí byť dokument obsahujúci 

podnikateľskú politiku firmy vychádzajúcu z nových myšlienok, ideí na ktoré sa stavajú 

produkty a sluţby, modifikovanie súčasných sluţieb o nové sluţby a postupy vyššej kvality 

a nápadov, ktoré budú slúţiť zákazníkom. 

Je dôleţité mať na pamäti, ţe u malých a stredných podnikov platí: 
 

NOSNÝ TREND V INOVÁCIÁCH SÚ INKREMENTÁLNE INOVÁCIE 
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Ide o účelnú, logickú a pragmatickú voľbu inovatívnej cesty pre skúmanú firmu vzhľadom 

k jej rozsahu, veľkosti, projektovým kapacitám, moţnostiam a schopnostiam. 

Na rozdiel od disruptívnej (rozvratnej s novou trajektóriou výkonnosti a atraktivity na trhu) 

ide pri tomto type inovácie o prírastkové drobné zmeny, kde sú pravidlá vopred v danom trhu 

a segmente jasné, stále a postupne sa vlastnou kreativitou zdokonaľujú sluţby firmy 

a pouţívajú 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 kríţového 

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.8 obsahuje postup hlavných činností vzorovej firmy, ktoré sú ďalej popísané 

v okruhoch [29, str.13], a to podľa merateľných a významných potrieb zákazníka. Ide 

o postupnosť krokov 1. aţ 8. ako sú zahájenie, revízia vstupných parametrov, zladenie 

nosných charakteristík, prezentácie, zhrnutie získaného či moţného prospechu, otvorený 

prieskum stanovísk zúčastnených v procese, záver a overovanie, a výkon zákazky (jej 

splnenie). Všetky tieto činnosti sa v súčasnosti uţ uvádzajú do praxe firmy v rámci 

navrhovanej techniky predaja a slúţia ako východisko pre inovatívny prístup podľa [29, 

str.12]. 
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Obrázok č.19: Aplikovaný postup hlavných činností predaja 

 

 

 

 

„Zdroj: [29,str.13]“ 
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Analýza inovačného riadenia firmy 

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 moţno 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. 15). 

2. Otázky sú vlastne zauţívané výroky z dlhoročnej manaţérskej praxe a ku kaţdej sa priradí 

hodnotenie a to: 1 bod ak to nie je pravda, aţ 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. 16). 

4. Súčet bodov v kaţdom 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 dĺţkou 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.9). 

Poznámka: pri udeľovaní bodov k jednotlivým výrokom bola uplatnená metóda brainstormingu 

a kolektívneho hodnotenia pracovníkmi projektových tímov firmy. 
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Tabuľka č. 5:  Súbor výrokov a hodnotiaci proces 

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, kaţdý 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 kaţdý 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 vţdy sa poučiť z vlastných chýb 4 

16. 
Pohľad do budúcna štruktúrovaným spôsobom pre predstavu 

budúcich ohrození a príleţitostí 
5 

17. 
Existujú efektívne mechanizmy pre zmeny od nápadu aţ 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 manaţment 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 zloţkami 
3 

24. Spolupráca s inými firmami na vývoji nových produktov 1 

25. 
Stretnutia s inými firmami pre výmenu skúseností a vzájomné učenie 

sa 
2 

26. Existuje podpora inovácií zo strany manaţmentu 3 

27. Je zvolený mechanizmus pre časovú súslednosť tímov v spolupráci na 3 
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projektoch 

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 moţnosť 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 pruţnosti, aby vývoj umoţnil 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]“ 

Tabuľka č. 6: 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]“ 
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Obrázok č.20: Teoretický pentagram so zakreslením skóre pre firmu 

 

„Zdroj [23, str. 522, vlastná tvorba]“ 

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, ţe 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. Moţno konštatovať, ţe 

skutočný stav je slabý a dosahuje pribliţne iba 50% moţnosti inovatívneho rozvoja firmy, čo potrebuje výrazné 

inovatívne opatrenie v budúcnosti.  

Pre podporu či overenie reálnosti zistení z pentagramu v rámci auditu inovačného riadenia si 

kaţdý schopný manaţment firmy vykoná ešte meranie inovačnej schopnosti pri nových 

produktoch, a hlavne produktoch či inţinieringu a konzultančných sluţbách 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 uţ známych podnikateľských programov a segmentmi sa dá vychádzať 

z informačnej databázy Slovenského štatistického úradu a vytvoriť kruhový diagram (podoba 

radaru) so zvolenými nosnými poloţkami. Tie sú uvedené v tabuľke č.5 (Súbor výrokov 

k radarovému grafu) na str.54 ako výroky č.1 aţ 40, pričom bola uţ kaţdému výroku 

pridelená hodnota 1 aţ 7 bodov. Z týchto výrokov sú vhodné v podmienkach firmy kľúčové 

prvky a tie sa dajú zostaviť do tabuľky č. 6. s ohodnotením (vyňatým z výsledkov tabuľky č. 
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5). Potom redukovaný (obrázok č. 21) praktický tvar radarového grafu pre malú dynamickú 

a inovatívnu firmu môţe vyzerať takto. 

 
 
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 

(oranţová farba) a v nadväznosti na výsledky z uţ realizovaného pentagramu. Zároveň je u radarového grafu 

zakreslený priemer zo zistení štyroch najlepších, výnimočných (tzv. VIP) firiem z daného odvetvia a ich 

výsledkov (ţltá farba). 

Ponaučením pre manaţment firmy nech je, ţe 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. poloţky C, 

D, F, I, L, O) a doterajším prístupom k riadeniu. Je preto potrebné dať dôraz na rozvoj, či udrţanie týchto 

faktorov. Zároveň sa dá porovnávaním zistiť zaostávanie firmy za lídrami (napr. poloţky E, J, L, M, N) kde je 

moţné kopírovať v budúcnosti nasledovanie, aj keď nie vţdy 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. 
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Zaujímavým môţe 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 [Jáč, str.104]. Sleduje sa tu 6 parametrov a to 

Stratégia a podnikanie, Štruktúra organizačná, Procesy, Tvorivý potenciál, Pracovníci 

a Stratégia firmy. Obrázok č. 22 ukazuje priemernú známu polohu skúmaného typu firmy 

v tomto priestore, pričom je zrejmé, ţe najlepší  záber je v stratégii, organizácii a kvalite, 

najslabší v marketingu a logistike. 

Obrázok č. 22  Inovačný potenciál firmy

 

„Zdroj:[Jáč, str.104]“ 

Diagnostika organizačnej kultúry spočíva v kvalitatívnych a kvantitatívnych postupoch 

a uplatnení metód [Lukášová, str.142] pozorovania hĺbkového a skupinového rozhovoru, 
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analýzy dokumentov, mapovania kritických situácií, psychosémantického pozorovania 

udalostí. Príklad konkrétneho zrovnania súčasného a ţiaduceho obsahu organizačnej kultúry, 

zisteného jednak pomocou anketového prieskumu z roku 1999 [Lukášová, str.175], no aj 

vyuţitím výsledkov SWOT analýzy je zobrazený na obrázku č. 23 

0brázok č.  23 Porovnávanie súčasného a poţadovaného obsahu organizačnej kultúry vo 

firme. 

 

 
Poznámka:                  Súčasný stav 

                       Poţadovaný stav 

 

„Zdroj:[Lukášová, str.175]“ 

 
 

 

Analýza projektových inovácií 

Ak sa samotná firma rozhodne vyhodnotiť jestvujúci stav a úroveň riadenia portfólia 

projektových inovácií je potrebné pre ilustráciu tohto stavu je pouţiť 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, 

váţnosť, zloţitosť i finančný objem, toho ktorého projektu. Ide o bubliny č.1 aţ 7 s určením 

flexibilita pruţnosť systému 

klanová kultúra adhockratická kultúra 

integrácia 

a 

interné zameranie 

diferenciácia 

a 
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typických projektov a aktivít pre sedem rôznych zákazníkov, zistený stav je na obrázok č.10.  

Úrovne rizika v inovačnom procese sú: 

 inkrementálne – zásadne priebeţne zlepšovacie projekty 

 radikálne – pouţitie rovnakého základného princípu a prístupu ale kreativita 

a zdokonalená  implementácia 

 fundamentálne – uplatnenie úplne novej techniky riadenia projektu a nové balíky sluţieb 

v rámci neho. 

Obrázok  č.24  Bublinový graf riadenia portfólia projektových inovácií vo firme 

 

    

    

 

 

„Zdroj [23, str. 346, vlastná tvorba]“ 

Bublina č.  1. Poradenstvo a projekty pre NEK 

2. Konzultačná sluţba pre mesto X 

3. Konzultačná sluţba pre mesto Y 

4. Spracovanie projektu pre NIKRO 

5. Koordinácia výstavby pre AQUA 

6. Technický dozor a riadenie diela pre ETEKO 

7. Projektový manaţment pre SIEA 

 

Zo zistených výsledkov – pozícií jednotlivých bublín je zrejmé to, čo uţ preukázala strategická SWOT analýza 

a Audit inovačného riadenia – firma sa pohybuje na niţších inovačných (najmä inkrementálnych a čiastočne 
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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 manaţmentu a riadenia a určiť miesto, 

vnútorné väzby a vplyvy vonkajšieho prostredia. Schematicky je model systému personálneho 

manaţmentu a rozhodujúcich vplyvov na obr. č. 25 [9, str. 75]. Takýto model dnes aplikujú 

mnohé firmy a vyplývajú ciele, podstata a úlohy personálneho manaţmentu, jednotlivé 

samostatné zloţky (pod označením II aţ IV), ktoré vytvárajú spoločný kolobeh vplyvov na 

personál a dôraz na tú ktorú zloţku pre toho ktorého zamestnanca poskytuje odpovedajúci 

dopad na jeho výkony a správanie sa. Je zrejmé, ţe iba motivácia bez uţitia ostatných zloţiek 

nemôţe byť riešením a ani prinášať systémové výsledky a to zvlášť pri poznaní situácie 

skúmanej firmy. 

Obr. č. 25  Model systému personálneho manaţmentu a najvýznamnejších vplyvov 

 [Zdroj 9, str. 75] 
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Odmena je jednou z najvýraznejších nástrojov motivácie a je to ocenenie výkonu a výsledkov 

práce personálu, kaţdého jednotlivca na základe predom určených a jasných pravidiel [9, str. 

364]. Odmeňovanie jednak naplňuje základné hygienické faktory, ale je tieţ 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], ţe: 

 

ÚSPEŠNOSŤ PRACOVNÍKA NESÚVISÍ S JEHO POSTAVENÍM VO FIRME,  

ALE S POSTAVEÍM FIRMY NA TRHU 
 

 

Pri riešení seminárnej práce je potrebné poznať súčasný stav činností, organizáciu a výkon 

očakávaných činností na personál ako aj jeho špecifiká v podmienkach skúmanej firmy, a to: 

 

1 Charakter poskytovania individuálnych a originálnych sluţieb,  predaj myšlienok, informácií, projektov a 

riadiacich modulov spočívajúca v meniacom sa sústavnom komunikovaní personálu so zákazníkom a to 

počas prípravy, realizácie, kolaudácie a prevádzkovaní investícií a diel.   

2 Realizácia nosného programu firmy vyţaduje perfektné individuálne odborné, organizačné a legislatívne 

znalosti personálu.   

3 Dôleţitým faktorom je, ţe firma si v kaţdom projekte musí získať, pestovať, udrţovať a chrániť záujmy a 

dôveru zákazníka, keďţe personál osobne koná v jeho mene, počas projektu je nutný osobitý a vysokoľudský 

prístup.   

4 Personál musí byť schopný plniť individuálne výkony pre zákazníka, ovládať komunikáciu, public relations, 

riešenie kríz a konfliktov, zaistiť pruţnú a modifikovateľnú pracovnú a organizačnú výkonnosť a najmä byť 

kreatívny a inovatívny.   

5 Firma má tzv. plochú organizačnú štruktúru v dvoch úrovniach a to                                                                                                                  

□ vrcholový manaţment a vedúci projektov                                                                                                                                                            

□ marketingoví a administratívni pracovníci a konzultanti, pričom ku kaţdému nosnému projektu sa  

vertikálne prepájajú všetci potrební odborníci a štábni pracovníci. 
  

6 Motivačný systém firmy je v nejasnej forme uţ dnes súčasťou organizácie firmy (časť: personalistika) a jeho 

riziká boli podrobne analyzované a popísané v rámci SWOT analýzy firmy [11, str.14], zaradené do potrieb a 

očakávaní v rámci organizácie firemných segmentov - časť III Osobnostné parametre personálu [12, str. 10] a 

stanovenia kritérií úspešnosti personálu [13, str. 16]. 
  

 

Hodnotenie projektového manaţmentu 

Pre členov projektového manaţmentu a vedúcich tímov je dobré, ak sa urobí hodnotenie 

vlastných pracovných aspektov  a ich významnosti zastúpenia v súčasnom pracovnom výkone 
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v prospech firmy. V tabuľke č. 7  je uvedený jednoduchý príklad precvičenia z ktorého 

vyplýva pre toho ktorého manaţéra mnoho uţitočných informácií o motivácií daného človeka, 

ktoré moţno vyuţiť pri jeho vedení v projekte (hodnotenie – 1 znamená „vôbec nie“ 

            − 2 značí „absolútne áno“ 

Tabuľka č. 7  Hodnotenie pracovných aspektov 

 

PO Významnosť pre ţivot 
Súčasné zastúpenie  v 

projekte 

1. Zarobiť dosť peňazí   

2. Získať dôleţitú 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   

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 dôleţité je najprv vyplniť prvý stĺpec podľa vyjadrení daného subjektu  aţ následne 

vyplniť (s prekrytím prvého stĺpca) druhý stĺpec pre objektivitu, a tak porovnať všeobecné 

názory a sebahodnotenie so súčasným zastúpením pracovných aspektov. Rozdiely hovoria 

o vyuţití v reálnom ţivote. 
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Ak je potrebné kvantifikovať úroveň motivácie, ochotu, dôveru a iné rozhodujúce aspekty, 

ktoré môţu mať vplyv na úspech pre dosahovanie cieľa (kde však v praxi nie sú objektívne 

merateľné ukazovatele) je moţné vo firme pouţiť tzv. metódu „škály 1 – 10“ alebo koučovací 

kruh. Pri škále 1 – 10 sa vyuţíva v ľuďoch podvedome zabudovaný interný hodnotiaci systém 

keď aj ľudia ktorí so škálou nikdy nerobili, dokáţu určiť kde je na škále ich presvedčenie, 

motivácia, dôvera, atď. Nie je tak dôleţité 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, ţe koučovaný  človek hovorí o tom, ţe 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, ţe 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, ţe človek je plne motivovaný a pripravený k zostaveniu 

akčného plánu s veľkou ochotou ho aj v praxi uskutočniť. 

Odporúča sa vyuţiť pracovné aspekty z tabuľky č. 7  a to jednotlivo, a pre kaţdý aspekt si 

vyhotoviť koučing podľa škály 1 – 10. Túto škálu je napríklad praktické vyuţiť v konkrétom 

projekte aj tak, ţe kaţdý jednotlivý člen tímu pre zmenu zodpovie iba na jednu otázku: 

„nakoľko veríte, ţe cieľ projektu je realistický?“ a všetky odpovede (ohodnotené 1 – 10) sa 

vyplnia do tabuľky a tak sa ukáţe sila a premenlivosť názorov členov tímu k danej veci, čo 

môţe byť významné pre úspešnosť samotného projektu. 

V ďalšom postupe realizácie zodpovednej analýzy súčasného stavu a pozície na trhu je veľmi 

dobrou pomôckou aplikovať tzv. Porterovú analýzu piatich síl [Porter, str,,,,,,], 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 
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Podstatou je aby si projektový manaţment ohodnotil bodmi 1 aţ 9 príslušné faktory, a to 

samostatne na základe uţ známych údajov z predchádzajúceho obdobia (napr. pred piatimi 

rokmi) a osobné subjektívne ohodnotenie súčasnosti. Tabuľka č. 8  dokumentuje príklad 

takéhoto hodnotenia vhodného zvlášť pre malé a stredné podnikanie. 

 

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 pribliţne 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 

vyuţívanie kapacít a zníţenie cien a stimulujú 

konkurenčný boj 

4.  Diferenciácia produktov / projektov / sluţieb 

2 1 

 Čím je vyššia diferenciácia ponuky a jej značka, 

tým je vyššia i ochrana proti 

konkurencieschopnosti a niţšia 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 ťaţšie 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 
 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 snaţiť udrţať na trhu. Nákladmi 

sú dlhodobé objednávky, nesplácané pôţičky, 

realizované rizikové investície. 

9.  Charakter konkurencie, postoj k obchodnej etike 

3 4  Konkurencia sa môţe vyvíjať buď korektne 

alebo nátlakom. 

10.  Šírka konkurencie 

3 5  Konkurencia môţe 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 manaţmentu ukazuje, ţe 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. 
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„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

 

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 

obtiaţnejšie 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 zniţuje moţnosť vstupu do 

odvetvia. 

6.  Schopnosť existujúcich konkurentov zniţovať 

náklady 

1 1  Po vstupe nových konkurentov tí pôvodní vedia 

zníţiť náklady a zlepšovať sluţby v malých 

alebo veľkých prírastkoch 

7.  Diferenciácia produktov / sluţieb, lojalita 

klientov a konkurentov 

2 2  Keď sú produkty, projekty či sluţby vysoko 

odlíšiteľné od iných, potom je vstup 

konkurencie oveľa obtiaţnejši do odvetvia 

8.  Vládna politika 

5 5 
 Ak je vláda naklonená vstupom (dotácie, 

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 aţ skokový. 

Celkom z max. počtu 81 bodov 25 

2,8 

26 

2,9 Priemerné skóre (celkom X/9) 

Poznámky: 

Tieto čísla príkladu ukazujú, ţe hrozba vstupu do odvetvia je mizivá. Vysoko diferencované profesionálne produkty, projekty a sluţby 

s vysokými nákladmi  na vstupy nedávajú reálnu moţnosť vzniku novej konkurencie. Preto sa v praxi firma musí zamerať na pevné 

väzby a sústavnú starostlivosť o zákazníka. 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 
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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, sluţba 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 niţšie. 

4.  Hrozba spätnej integrácie  

1 1 
 Značí to, ţe klient môţe 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 niţšia. 

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. Dôleţité je si uvedomiť, ţe 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, 

ţe firma má svojich zákazníkov, svoju stabilitu a môţe mierne rásť, nehrozí jej veľká konkurencia a pod. V 

prípade ak hodnoty výpočtov siahajú uţ 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 môţe pouţiť pre takúto analýzu a zhrnutie jej výsledkov SWOT analýza a vyvodiť 

konkrétne závery pre projektový manaţment. 

 

Analýza Stakeholders 

Stakeholders je skupina osôb, ktoré majú vzťahy a väzby na danú firmu. Sú to vlastníci, 

zamestnanci, odborári (ak sú), dodávatelia, konkurenti, ľudia samosprávy a štátnej správy 

v kontakte, média a pod. Pre potreby malej či stredne veľkej firmy je výbornou metódou 

uskutočniť jednoduchý test „stakeholders“ (tabuľka č. 9 ) a to tak, ţe sa určí 10 základných 

skupín osôb a vo firme nezávislé od seba ohodnotí jeden projektový manaţér, jeden vedúci 
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tímu a jeden radový člen tímu, pričom kaţdý ocení kaţdú poloţku číslami 1 aţ 10 (1 – slabé, 

0 – výborné). Následne sa spočíta celkové ohodnotenie (X bodov zo 100 moţných bodov) 

a spočíta celkový priemer pre firmu. 

Tabuľka č.9 Príklad firemnej analýzy „Stakeholders“ 

Skupina 

osôb 

Potreby a 

očakávania 
Ciele Sila a jej príčiny 

Hodnotenie 

manaţér 
Vedúci 

tímu 
pracovník 

Vlastníci  Posilnenie, 

resp. 

stabilizácia 

pozície na trhu 

 Zvyšovanie 

efektívnosti 

a vlastných 

benefitov z 

firmy 

 Kolektívne 

povedomie 

 Vloţený 

finančný kapitál 

10 6 3 

Projektový 

manaţment 
 Zvýšenie 

predajnosti 

a objemu 

sluţieb 

a produktov 

dvojnásobne 

do 4 rokov 

 Nová rabatová 

politika 

 Bezplatné 

semináre 

a školenia pre 

zákazníkov 

o uţívaní 

produktov 

 Investície do 

inovácií 

a technického 

vývoja 

produktov 

 Stále 

systematické 

mapovanie trhu 

7 6 3 

Pracovníci  Zvyšovanie 

odmeňovania 

 Stabilné 

pracovné 

miesto 

 Výborná 

organizačná 

kultúra 

 Udrţanie 

pracovného 

miesta 

 Maximalizácia 

miezd 

 Kariérny rast 

 Vysoká ponuka 

na trhu práce 

 Obtiaţne 

vyhľadávanie 

odborníkov 
4 7 10 

Zákazníci  Totálna kvalita 

produkcie 

a sluţieb 

 Pevné ceny 

a termíny 

dodávok 

 Bezkonfliktné 

prekonávanie 

problémov 

 Tlak na 

riadenie 

a kontrolu 

kvality 

 Perfektný 

priebeţný 

servis v 

projektoch 

 Vysoká rivalita 

v odvetví 

 Vymedzenie 

lokality 

pôsobenia na 

trhu 

 Výber vhodnej 

cieľovej 

skupiny 

zákazníkov  

10 6 5 

Konkurenti  Úplná 

bezchybnosť 

 Nepretrţitý 

stret 

v ponukových 

konaniach 

a trhu 

 Nevhodné 

osočovanie 

v procesoch 

firmy 

 Vytlačenie 

firmy z trhu 

 Kooperácia 

s významným 

vplyvom na 

firme 

 Ovplyvňovanie 

zákazníkov 

8 5 6 

Vláda  Vyššie výnosy 

z daní 

 Ekonomická 

prosperita 

 Legislatíva  

 Spoločenská 
5 7 6 
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 Nové pracovné 

miesta 

 Vyšší image 

štátu 

regiónu  

 Optimalizácia 

nákladov 

 Prínosy pre 

infraštruktúru 

 Nové pracovné 

miesta 

diskusia 

 Regulatívna 

a regionálna 

podpora 

Dodávatelia  Vyššia 

predajnosť 

vlastných 

dodávok pre 

firmu 

 Stabilné ceny 

a trvalé odbery 

 Nenáročnosť 

inovatívnosti 

 Vyššie trţby 

 Ţiadne zásahy 

do 

vylepšovania 

produktov, 

stabilita 

 Dlhodobý 

kontrakt 

 Významná 

pozícia na trhu 

 Dostatočná 

vedomostná 

báza 

odborníkov 

 Jedinečnosť 

atestov a 

certifikátov 

3 7 5 

Samospráva   Miestne dane 

a poplatky 

 Prezentácia 

vlastnej 

pozície 

vplyvom 

úspešných 

firiem 

v regióne 

 Výber 

miestnych daní 

a poplatkov  

 Participácia na 

projektoch 

 Spoločenský 

ţivot v 

samospráve 

 Všeobecne 

záväzné 

nariadenia 

orgánov 

samosprávy 

 Osobné 

kontakty 

 Spoločenská 

účasť v 

projektoch 

2 6 7 

Média  Tlačové 

správy 

 Hodnotenia 

výrobkov 

 Kritika 

nefunkčnosti 

či negatívnych 

dopadov 

produktov 

 Negatívna 

popularizácia 

je úspešná 

u verejnosti 

 Príjmy pre 

prevádzkovateľ

ov médií 

 Dôvera beţných 

zákazníkov 

 Nestrannosť 

odborných 

médií 8 5 5 

Nátlakové 

skupiny 
 Zmena 

dodávateľa 

(firmy) za toho 

ktorého lobujú 

rôzni 

sprostredkovat

elia 

 Pretlačiť na 

úkor firmy pre 

zákazníka 

iného 

dodávateľa 

(ktorý za to 

ponúka 

odmenu) 

 Pestré ponuky 

a rôzne darček 

(zájazdy, rabaty 

a pod.) 
6 4 2 

SPOLU 63 59 52 

PRIEMER 58 

Zhrnutie výsledkov analýzy Stakeholders: 

Priemerný výsledok 58 poukazuje na to, ţe firma má na to, aby v dosť pohyblivom dynamickom a konkurenčnom 

prostredí mohla inovovať a udrţať sa na pozíciách na trhu. Viditeľné je z príkladu aj to, ţe faktory ktoré sú 

významné z pohľadu manaţmentu sú uţ menej významní pre vedúceho tímu, či pracovníka. Kaţdý vysoko hodnotí 

hlavne to, čo je pre neho existenčne dôleţité a blízke. Za pozornosť však stojí to, ţe nie sú veľké rozdiely 

v hodnoteniach jednotlivých osôb čo hovorí o stmelenom kolektíve firmy, blízkosti stotoţnenia sa záujmov firmy 

a personálu, a dáva perspektívy ďalšieho rozvoja. 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 
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Analýza súčasného stavu riadenia kvality 

 

Cieľom kaţdého projektového snaţenia vo firme musí byť vytvorenie určitého unikátneho 

produktu – sluţby, 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 kaţdý firemný projekt a jeho výsledky platí buď jedna z moţností alebo ich kombinácia 

[22, str. 24]: 

 

 je kvantifikovateľný a predstavuje ucelený fyzický objekt alebo dokumentovateľný postup 

či duševný výstup, 

 generuje určitú opakovateľnú sluţbu, napr. zlepšenie výkonnosti procesu výstavby, 

prevádzky firmy, či inţinierskeho procesu u zákazníka, 

 vytvára unikátny výsledok, ktorý sa stáva vstupom pre iné interné alebo externé procesy 

u zákazníka. 

 

Ide vlastné o manaţérsky prístup s potrebnou organizačnou a procesnou vnútro firemnou 

infraštruktúrou, pri ktorej sa pre zákazníka zabezpečuje produkt / sluţba spĺňajúci poţadované 

limity a zásady kvality. Pre ten ktorý realizovaný projekt je v podmienkach firmy vhodné 

uplatniť jednoduchý model procesu riadenia kvality (obrázok č.26). 
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Obrázok č. 26  Diagram procesu riadenia kvality projektu v podmienkach firmy 

 

 

 

 
„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

OPTIMALIZÁCIA 

PROCESOV Zadanie 

zákazníka 

Poţiadavky, kritériá, 

normy, metódy 

Plánovanie limitov 

kvality 

Zabezpečovanie 

techník a postupov 

kvality 

Kontrola 

kvality 

N
Á

K
L

A
D

O
V

 

Porovnanie 

s poţiadavkami 

zákazníka 

Ohodnotenie  

Závery 

Súhlasí 

??? 

ÁNO ĎALŠIE 

PROCESY 

Definícia obsahu 

projektu 

NIE 

SPOKOJNOSŤ 

ZÁKAZNÍKA 

Okolie, čas 

Metódy riadenia 

Merania 

Koordinácia 

a aktualizácia 

projektov 

Korekcie a 

aktualizácie 

Plánovanie 

Harmonogram 

Postupy, procesy, 

manuály, normy 

Inšpekcia 

Merania 

 

PLÁN 

 RIADENIA  

KVALITY 

NÁSTROJE 

O
P

T
IM

A
L

IZ
Á

C
IA

  



Existuje viacero výkladov pojmu kvalita v kontexte projektového manaţmentu. Kaţdý chce 

dosiahnuť super kvalitu pri čo najniţších 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 ţivotnosť produktov je luxus, 

ktorý sa nedá dosiahnuť, a ani zaplatiť. Pre projektovú aktivitu malej a strednej firmy preto 

postačí ak sa bude drţať zásady, ţe: „poţiadavky kvality nie sú abstraktným prianím, ale sú to 

presne stanovené primerané parametre a poţiadavky na zadanie a vyhotovenie projektu, ktoré 

uspokoja budúce uţívanie projektu (jeho výstupov) zo strany zákazníka“. 

 

Projektový manaţment ale nesmie zabúdať na to, ţe: 

a) je obtiaţne riadiť proces, v ktorom vzniká kvalita ako súbor vlastností produktu 

projektu vzhľadom k subjektivite prístupov (ináč to vidí zákazník, ináč dodávateľ, či 

budúci uţívatelia, a ináč členovia tímu firmy tvoriacej a riadiacej projekt) 

b) objektivizovať moţno len monitorovaním a meraním, porovnávaním a hodnotením 

úrovne dosiahnutých parametrov 

c) riadenie kvality sa prelína celým projektom a samotným predmetom projektu (dielom 

stavbou, technológiou, investíciou a pod.) a ide o stav, ktorý je relatívny −  vţdy 

viazaný na dané prostredie, uţívateľa a čas (dobu) 

 

Sú známe štyri [Ireland, str.117] základné a rozhodujúce navzájom prepojené súčasti kvality 

(spracované do obrázka č.27) a to: 

 

Riadenie kvality je procesné, je  to komplexné úsilie s priebeţnou inovatívnosťou, zameraním 

na zákazníka, opiera sa o tímovú prácu a je dlhodobým záväzkom ošetrovania kladných 

hodnôt kvality. 
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Obrázok č. 27 Základné neoddeliteľné súčasti kvality projektu 

 

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

 

Náklady na plnenie poţiadaviek kvality narastajú v prípade, ak sa podcenia viaceré faktory 

v projektovom manaţmente, a preto je vhodné uviesť selektívne spracovaný vzor (tabuľka 

č.9) s uvedením nákladov spojených s nevyhovením poţiadaviek kvality (B), a to 

v podmienkach skúmanej firmy s inţinierskou, konzultačnou a projektovou manaţérskou 

činnosťou. 

SYSTÉM 

RIADENIA 

ŠTANDARDY 

VÝKONNOST

I 

NÁKLADY 

(B) 

DEFINÍCIA 

POŢIADAVIE

K 

 Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou produktu / sluţby 

 Kvalita je schopnosť produktu / sluţby uspokojiť poţiadavky 

zákazníka 

 Stupeň kvality je súbor cieľových poţiadaviek 

 Proces implementovania kvality v projekte je orientovaný na 

preventívne opatrenia 

 Náklady na kvalitu sa dajú vyjadriť cenou, ktorá sa musí 

zaplatiť, ak sú nevyhovujúce poţiadavky 

 
 Kvalita je riadená a meraná ako kaţdá iná činnosť 

v projektovom manaţmente s následnými korekciami 

V Ý S L E D N Ý   K O N C E P T  
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Tabuľka č.9 

 

„Zdroj:[......... , Vlastná tvorba ]“ 

Kaţdá firma pri riešení projektového manaţmentu u zákazníkov musí jasne určiť 

predpokladané náklady na kvality. V praxi sa rozlišuje päť kategórií nákladov na kvalitu, 

ktoré musia byť zapracované do obsahu rozpočtu projektu: 

 Náklady na prevenciu −  školenia, štúdie výkonnosti procesov, zlepšovateľské 

aktivity, implementácie inovačných procesov, prieskumy pre výber dodávateľ, audity 

kvality, úspornosť príprav procesov 

 Náklady na hodnotenie kvality −  meranie, monitoring, hodnotenie procesov, 

overovanie technických návrhov a organizačných riešení, kontroly výdajov financií 

 Náklady na internú korekciu vád −  opravy riešení, poplatky a penále za omeškanie, 

náklady  na predčasné rizikové ukončenie projektu, eliminácia závad a koncepčných 

zmätkov 

 Náklady na externú korekciu vád −  záručné podmienky, školenia servisných tímov po 

realizácii projektu, archivácia dokumentácie, vybavovanie sťaţností, strata budúcich 

obchodných príleţitostí 

 Náklady na monitoring −  priebeţné hodnotiace procesy a výjazdy na pracovisko 

zákazníka, meracia technika a metodika  testovania projektu. 

 

 Plánovanie 

 Školenie 

 Kontrola procesov 

 Priebeţné testovanie 

 Overovanie návrhov 

 Overovanie procesov 

 Testovanie a vyhodnocovanie 

 Audity kvality 

 Servis a merania 

 Organizačný poriadok projektu  

 Posudzovanie, expertíza tretími osobami 

 

NÁKLADY (A) 

 Chyby a zmätky 

 Opravy a prepracovanie častí projektu 

 Náhradné plnenia 

 Náhradné riešenia a subdodávky 

 Záručný a pozáručný servis 

 Riešenie konfliktov a rizík 

 Dodatočné zmeny v projekte 

 Dodatočné zmeny na diele, výstupe z projektu 

 Preukazovanie efektívnosti riešenia u zákazníka 

 

NÁKLADY (B) 
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Pre firmu je charakteristické, ţe v súčasnosti nemá ţiadny ucelený systém riadenia kvality, 

nemá normotvorbu, nevlastní certifikáty kvality a je príznačná iba vysokokvalifikovaná 

individuálna úroveň  prístupu k zákazníkom bez komplexnosti prístupu. 

Analýza aktivít a činností uskutočňovaných v stanovenom štrnásťdňovom období v rámci 

predom stanoveného časového rámca je vykonaná vrátane spracovania do grafického 

prehľadu v 15 minútových intervaloch s určením časových proporcií s percentuálnym 

váţením a grafickým zobrazením s následnou interpretáciou kvantitatívnych meraní 

a pozorovaní a objektívnym zhodnotením. 

Analýza údajov vypovie o skutočnostiach, ktoré si vo vlastnom dennom ţivote často manaţér 

ani neuvedomuje. Poukazuje na fakt, ţe celkový dostupný fond času sa nie vţdy kryje 

s časom, ktorý je aktuálne vyuţiteľný, a pritom treba myslieť i na rezervu na neplánované, či 

mimoriadne činnosti a udalosti. 

Tabuľka A obsahuje prehľad vybraných denných činností, tabuľka B denný priebeh činností 

v 15 minútových intervaloch súhrnne spočítaný za 14 dňový cyklus, graf C zobrazuje podiel 

jednotlivých činností (pomerná váha) na jednotlivé dni k celkovému 14 dňovému cyklu, a to 

aj v členení na pracovné dni a víkend. 

 

Tabuľka A  

ČINNOSŤ NÁZOV OBSAH 

1 Spánok Spánok 

2 Strava Stravovanie vrátane prípravy jedál 

3 Štúdium Štúdium, tvorba dokumentov 

4 Cestovanie Doprava, cestovanie, služobné cesty 

5 Hygiena Očista, obliekanie, domáce upratovanie 

6 Spoločnosť Spoločenské aktivity, schôdze, konferencie 

7 Kultúra Kultúrne a športové podujatia, prechádzky prírodou 

8 Rodina Stretnutia a pobyt s rodinou a priateľmi 

9 Práca Zamestnanie, práce pre firmu 

10 Relax Domáci oddych, TV, knihy 
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Tabuľka B  

       
Tabuľka súhrnného vyhodnotenia 

 činnosť 

čas celkom   

% 

čas priemerný  

% 

čas priemerný  

% 

 
za 14 dní pracovný deň víkend 

 
hod:min min hod:min min hod:min min 

 
1 114:45 6885 34,2 79:15 4755 33,0 35:30 2130 37,0 

 
2 23:00 1380 6,8 15:30 930 6,5 7:30 450 7,8 

 
3 27:00 1620 8,0 21:00 1260 8,8 6:00 360 6,3 

 
4 21:00 1260 6,3 18:30 1110 7,7 2:30 150 2,6 

 
5 18:00 1080 5,4 12:45 765 5,3 5:15 315 5,5 

 
6 8:30 510 2,5 6:30 390 2,7 2:00 120 2,1 

 
7 18:00 1080 5,4 7:45 465 3,2 10:15 615 10,7 

 
8 12:45 765 3,8 6:15 375 2,6 6:30 390 6,8 

 
9 67:15 4035 20,0 61:45 3705 25,7 5:30 330 5,7 

 
10 25:45 1545 7,7 10:45 645 4,5 15:00 900 15,6 

 
súčet 336:00 20160 100,0 240:00 14400 100,0 96:00 5760 100,0 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabuľky C 

         

  

 

 
 

  
 

 

 
 

  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
           
  

Súhrnné vyhodnotenie Vyhodnotenie priemerných Vyhodnotenie priemerných 

  
14 dní pracovných dní dní víkendu 

 

Zhrnutie výsledkov meraní a pozorovaní 

Práve popísaná analýza je vytvorená podľa konkrétneho manaţéra fungujúceho v skúmanej 

firme s daným charakterom podnikania a uvádza sa ako vzor pre vytvorenie vlastného 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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pozorovania toho ktorého človeka, napr. vo vlastnej firme čitateľa. Z jednotlivých 

individuálnych pozorovaní a meraní moţno vyvodiť nasledovné zistenia: 

1. Prehľad jednotlivých činností a ich percentuálne zastúpenie nie sú prekvapením, nakoľko človek má uţ 

zauţívané určité stereotypy a zvyky, dalo sa to očakávať 

2. Najväčšie zastúpenie má činnosť č. 1 (spánok) a č. 9 (práca), pritom sú dosť značne diferencované činnosti 

v pracovný týţdeň a cez víkend (kedy sa nerealizujú činnosti  č. 9 a č. 6 v minimálnej hodnote). 

3. Pozitíva vidno v rozsahu činnosti č. 9 (práca) v objeme iba 20 %, pritom prax je 33 a viac % u väčšiny ľudí 

(u workoholikov i 50 % a viac), čo dokumentuje konsolidovaný ale špecifický prístup k práci (je to dané 

charakterom a potrebou konzultačných úkonov pre firmu). Je nutné vedieť, ţe primeraný objem času 

venuje hodnotený človek aj štúdiu a tvorbe dokumentov (činnosť č. 3), čo je síce voľná a osobná aktivita 

ale často súvisí s prácou a je akýmsi predĺţením činnosti č. 9. Pritom štúdium sa uplatňuje i cez víkendy. 

4. Čas venovaný relaxu (činnosť č. 10) je primeraný a tzv. sledovanie TV, čítanie kníh a časopisov i 

„leňošenie“ sú výrazné najmä cez víkend (15%) a cez týţdeň sa sústreďuje iba na tzv. predspánkovú etapu 

dňa. 

5. Keďţe pomerne pravidelne sú vykonávané sluţobné cesty na dlhších trasách – Bratislava, Budapešť, Praha, 

manaţér trávi cez týţdeň viac ako 7,7 % na cestách a cez víkend je to iba 2,6 % (výlety mimo bydliska). 

Značná rezerva je tu vo vyuţití času,  t.j. zmena z cestovania vlastným vedením vozidla na uţitie rýchlika, 

čo umoţní cez týţdeň výrazne vyuţiť tento časový fond vo vlaku súbeţne na činnosť č. 3 a čiastočne č. 10, 

čím sa vytvorí rezerva pre iné činnosti. 

6. Nemilým prekvapením je malý rozsah času na činnosť č. 8 (rodina a priatelia), čo je  napriek vnútornému 

pocitu kľudu a súčasnej sociálnej situácii znakom osobnej uzavretosti človeka ale bude potrebné to 

prehodnotiť a zo súčasných priemerných 3,8 % to zvýšiť aspoň na 5 %. Rezerva je v organizovaní 

spoločných cestovaní a výletov cez víkend v rámci činnosti č. 4. 

7. Pomerne rozumný rozsah času je venovaný činnosti č. 6 (spoločenské aktivity) a to vzhľadom 

k spoločenskej angaţovanosti vo viacerých politických, spoločenských a záujmových organizáciách. Je 

potrebné tento stav ďalej udrţať. 

8. Činnosť č. 7 (kultúra a šport) síce vykazujú iba 5,4 %-ný priemer (nosný čas je víkend) ale tu sú značné 

nedostatky najmä vo zvýšení času na šport cez pracovný týţdeň a vlastné posilňovanie organizmu 

(potrebný nárast z 3,2 % aspoň na 5 %-ný podiel). 

9. Stravovanie, hygiena a domáce práce (činnosti č. 2 a č. 5) sú časovo primerané a preukazujú určitý 

dlhoročný stereotyp, pritom je na priamu konzumáciu jedál ponechaný primeraný čas. Cez víkend sú 

mnohé tieto chvíle spojené zároveň s rodinou a priateľmi, čím vzniká dostatočný priestor na tieto aktivity. 

 

Stanovenie priorít a plánu vlastnej činnosti 

Na základe získaných výsledkov analýzy vlastného časového fondu moţno stanoviť podľa 

všeobecne zauţívaných postupov [3, str. 46] tieto priority: 

Priority A – sú tie, ktoré sa musia bezpodmienečne splniť a sú absolútne nevyhnutné pre 

dosiahnutie vlastnej existencie a úspešnosti. 

Tu sa zaraďujú činnosti č. 9, 4, 6 (ďalej označené ako A9, A4, A6). 
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Priority B – sú dôleţité, majú sa plniť, ale znesú aj odklad a ich presunom nič bezprostredne 

vo vlastnej činnosti nehrozí. 

Tu sa zaraďujú činnosti č. 3, 7, 8 (ďalej označené ako B3, B7, B8). 

Priority C – sú aktivity, ktoré sú krásnym predsavzatím, resp. uspokojujú základné biologické 

funkcie a umoţňujú duševný oddych. 

Tu patria činnosti č. 1, 2, 5, 10 (ďalej označené ako C1, C2, C5, C10). 

 

Na základe uvedeného je moţné vytvoriť schematické členenie denného plánu vlastnej 

činnosti ako nástroja manaţmentu času takto (budúci stav): 

 

Tabuľka Denný plán vlastnej činnosti 

 

Ráno Doobeda Obed Poobede Podvečer Večer 

 

C1  ↓           

 

C2           

 

A4  ↓ R  A4  ↓         

 

C5 (A9)   R  (A9)     

 

    C2   R  A6   

 

B3  ↑     B3  ↑ B7  ↑ R  C2 

 

      A4 B8  ↑↑ B8  ↑ 

 

        (B3)  ↑ C10  ↓ 

 

        C5 C1  ↓ 

 

          H 

„Zdroj: [vlastná tvorba]“ 

 

Poznámky: 1.  Uplatnenie týchto činností v členení podľa priorít je dôleţité pre plánovanie vlastného času. 

V snahe nebyť otrokom nejakých presných kalendárnych rozpisov, je významné mať na 

zreteli túto tabuľku počas jednotlivých dní a vedome sa ňou v princípe riadiť. 

 2.  Priority / činnosti označené v tabuľke ako (...) znamenajú, ţe sa jedná o pracovný deň a nie 

víkend, ostatné platia univerzálne v celom týţdennom období. 

 3.  Šípky označujú posun resp. rozšírenie či redukciu tej ktorej priority / činnosti podľa záverov 

z kapitoly 3.3. podľa vlastného uváţenia ich ďalšieho uplatnenia v osobnom ţivote (↑ rast, 

↓ pokles). 



 

 

 
 

79 

 4.  Rozdelenie v tabuľke na denné časové horizonty (ráno, doobeda, ...) bez presného časového 

ohraničenia umoţňujú určitú voľnosť avšak zároveň potvrdzujú stereotypy a dlhoročné 

v podstate bezproblémové uţitie času. 

 5. V tabuľke denného plánu vlastnej činnosti sa zaviedli dve pomocné činnosti a to R – rezerva 

pre prípad nezvládnutia niektorej priority / činnosti a H – nevyhnutná povinnosť krátko si 

vţdy na konci daného dňa konfrontovať svoj plán so skutočnosťou. V rámci celkového 

vyhodnocovania moţno konštatovať, ţe aplikácia takto upraveného a navrhovaného 

denného plánu činnosti má výrazný priamy dopad na krátkodobé ciele, primeraný dopad na 

strednodobé ciele a môţe na základe súčasných východísk priaznivo pôsobiť ako podpora 

vlastného dlhodobého cieľa a to za podmienky, ţe nenastanú váţne obmedzenia 

a ohrozenia (zdravotný stav, rodinná či spoločenská kríza. strata práce a pod.). 

 

 

Pre zlepšenie svojho vyuţívania času a jeho lepší rozvrh je moţné pouţiť v praxi aj metódou 

koučingu. Po spísaní všetkých moţností, ktoré sa dajú uplatniť a sú inšpiratívne pre vlastnú 

budúcnosť plánovania času sú vhodné takéto tipy pre lepšie riadenie. 

 

 

Drţať sa plánu: 
 

Odstrániť „poţierače“ času: 

 

 Viesť si zoznam úloh a pravidelne ho sledovať 

a obnovovať 

 Zapisovať si úlohy a nie ciele 

 Vopred si premyslieť potrebu času na jednotlivé 

úlohy 

 Určiť si a plniť termíny 

 

 Dobre hospodáriť s časom 

 Mať poriadok vo veciach i agende 

 Obmedzovať „láskavosti“ pre iných bez efektu 

a na vlastný úkor 

 Vylúčiť vyrušovanie iných v pracovnom procese 

 

Vyuţiť tímovú prácu: 

 

Udrţovať pozornosť: 

 

 Spolupracovať a delegovať s časovou rezervou 

 Vyhýbať sa mikromanaţovaniu svojho okolia 

 Sústrediť sa na hlavný cieľ 

 Zrušiť rutinné formálne schôdze a stretnutia 

 

 Stále sa zlepšovať a inovovať svoje schopnosti 

 Dať najavo v čom som najlepší 

 Vrhnúť sa do problémov naraz a prednostne 

 Sám seba odmeniť relaxom a zábavou 

 

Implementácia výsledkov 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 manaţmentu a strategickému plánovaniu a riadeniu. Zapracovanie 

výsledkov analýzy do pravidiel princípov a postupov znamená vytvorenie nového prístupu 

a novú štruktúru  Programu inovatívnosti spoločnosti. 
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Odporúča sa tieţ výrazná zmena prístupu a modernizácia firemnej organizačnej kultúry 

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

manaţment 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. 

Nestrácajúc zo zreteľa cieľ tejto práce je nutné si uvedomiť, ţe inovácie a inovačná schopnosť 

sú uţ v súčasnosti pre firmu nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti na trhu.  

Vo svete je známy výrok zakladateľa moderného manaţmentu a marketingu Petra F. 

Druckera, a to: 

 

KAŢDÁ FIRMA MUSÍ MAŤ JEDNU ZÁKLADNÚ SCHOPNOSŤ: 

INOVOVAŤ ! 

Poznatok z riešenia práce tkvie v tom, ţe tak ako si vývojová špirála vyţaduje 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 vţdy týka najmä rozvoja a vylepšovania procesu riadenia [8, 

str.42] a to je v praxi moţné formou marketingového riadenia.  Typickým príkladom nového 

prístupu k manaţovaniu firmy musia byť zásadné zmeny: prechod stereotypnej či 

hierarchických organizačných štruktúr k partnerským, tímovým a selektívnym štruktúram 

(zvlnená sieť). Je to oveľa dôleţitejšie 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 SLUŢIEB 

A ZODPOVEDNÝ MANAŢÉRSKY SYSTÉM RIADENIA. 
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Inovácia 

STRATÉGIE 

Existenčným záujmom ale aj potrebou firmy sa stáva vytvorenie nového moderného 

programu inovatívnosti, a preto je moţné navrhnúť jednoduchý obrázok č. 28  inovácie 

stratégie a jej jednotlivých zloţiek, ktorá bude východiskom pre riešenia v kapitole 3. 

Publikácii. 

Obrázok č.28:  Inovácie stratégie a jej jednotlivých zloţiek 

 

                                                      
Inovácie     Inovácie 

      PRODUKTOV   ORGANIZAČNÉ 

 

       

                

         

      Inovácie            Inovácie 
        PROJEKTOV           PREDAJA 

             

              

      

      Inovácie 

         PROCESOV 

 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

 

Moţno celkom zodpovedne vysloviť pre koncepciu firmy takúto tézu: 

INOVÁCIE V PRODUKCII FIRMY ZNAMENAJÚ PRÍLEŢITOSTI 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 manaţmentu, 

organizačného systému, firemnej kultúry a techniky predaja a riadenia kvality 

 vypracovanie a návrh konkrétneho procesného modelu projektového manaţmentu 

(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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NÁVRHOVÁ 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 sluţieb a produkcie 

 návrh Manuálu komplexného prístupu k manaţmentu 

Stanovenie inovačnej siete a 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 zloţkách firmy (faktory) 

a úrovne riadenia. 

Tabuľka č. 10: Vytvorenie inovačnej siete firmy 

Faktor 
Úroveň riadenia 

P S VZ PS T O Q E 

A ○ ○ x ○ ○ ○ x ○ 

B ○ ○ ○ ○ x ○ ○ ○ 

kde: A: riadiaca úroveň – manaţment                        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 / sluţba                                            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, ţe v úrovni vrcholového manaţmentu 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, str. 72, 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 slúţi KAIZEN - japonská metóda nepretrţitého zdokonaľovania. 

Preto musí firma uplatňovať princíp rozhodujúceho článku v tvorbe programu a to nie sú 

technológie, ani stroje ale informácie, vedomosti, kreativita a tvorivosť. 

V ďalšej činnosti práce je potrebné navrhnúť pred aplikáciou štandardných marketingových 

metód (napr. pri 4P marketingovom mixe) určenie miery dospelosti daného produktu na trhu. 

Navrhuje sa preto vytvorenie matice, kde kaţdý kvadrant pre skúmanú firmu predstavuje 

rôznu závaţnosť problémov a budúce poţiadavky rozdielnych obchodných techník pre 

inovatívny vývoj a komercializáciu (obrázok č.29). 

Obrázok č. 29: Vplyv miery novosti produkcie a trhu na marketingový proces – inovačná 

matica 

 

 

 

„Zdroj [vlastná tvorba]“ 

 

Z doteraz uvedených poznatkov vyplýva, ţe riadenie inovácií musí mať svoje metrologické 

zázemie, monitorovací systém a systém rozhodovania. Moţno takto formulovať algoritmus 

pre firmu ako má táto implementovať inovačný proces do existujúcej organizačnej štruktúry – 

obrázok č.13 [vlastná tvorba].  Tento algoritmus vychádza z idei, ţe: 
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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 ţivot (čas). 

Obrázok č.30: Návrh algoritmu implementácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [vlastná tvorba]“ 

Predkladaná tabuľka vyjadruje vlastný návrh a predstavu parametrov č.1 aţ č.7 vrátane popisu 

schopností a činností, ktoré sa musia v budúcnosti uplatniť. 

Tabuľka č.11 

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 príleţitosť, 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 

 

STRATÉGIA 

 

INOVÁCIE 

 

PRODUKCIA 

 
Strategická 

analýza 
k
o

m
fo

rt
 

SÚČASNOSŤ 
 

BUDÚCNOSŤ 

Prevádzková 
výkonnosť 

Inovačná 
výkonnosť

osť 

 

k
o

m
fo

rt
 

Strategická 
výkonnosť 

č
a
s
 

istota 



 

 

 
 

85 

s existujúcim systémom. Pritom treba uplatniť techniky odbornosti pruţnej 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 nepretrţite získané poznatky do úrovne nových projektov u zákazníkov. 

Pritom manaţment 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 nepretrţite sledujeme trh a ostatné konkurenčné 

subjekty a okamţite reagujeme opatreniami na novinky. Citlivosť na prostredie je kľúčová 

a musí byť normou v dennom programe manaţmentu. 

Parameter č.7 

Schopnosť projektovať budúcnosť a tvarovať trh. 

Musíme generovať projekty, neustále improvizovať a mobilizovať vzťahy a pruţne 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]“ 

Poznámka: Texty v tabuľke č. 11 sú uvádzané v 1. osobe mnoţného čísla pre zvýraznenie internej potreby 

manaţmentu stotoţniť sa a vlastnou osobnosťou presadzovať parametre v praxi. 

Návrh Programu inovatívnosti a kvality, určenie kompetencií 

V ďalšom texte práce je predloţený návrh Programu inovatívnosti pre skúmanú firmu kde sú 

rozčlenené do štyroch stĺpcov tabuľky č.19 jednotlivé výstupy zo strategickej SWOT analýzy 

(kap. 2.3.), uvedené skupiny nosného programu (z kap. 1.2.), ďalej zloţky inovačnej stratégie 

(z kap. 2.8.) a stanovuje sa aj uplatnenie príslušného parametra k danej skupine programu (z 

kap. 3.1.) 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 

 

 

 

 

Zloţky 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, inţiniering 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  

              dodrţiavanie zmlúv 

            - prevencia ochrany mena firmy 

              a dopadov legislatívy a  

              konkurencie 

 

ekologických a polyfunkčných dielach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba manaţérskych a obchodných projektov 

zo štrukturálnych fondov EU a SR 
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Poznámky k tabuľke č.12: 

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. 
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Návrh kompetencií jednotlivých úrovní projektového manaţmentu s vyznačením vývoja od 

koordinácie k riadeniu v závislosti na miere zodpovednosti v riadení a miere podielu na 

inovatívnom plnení úloh dokumentuje obrázok č.31. 

Obrázok  č. 31:    Kompetencie jednotlivých úrovní projektového manaţmentu firmy 

 

  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]“ 

Určenie nástrojov u segmentov organizačného systému 

Dôleţité je uviesť aj zistenia z výsledkov internej analýzy organizačnej kultúry vo vzťahu 

k problémom manaţmentu: 

1. Posudzovanie funkčnosti terajšej organizačnej kultúry vo vzťahu k výkonnosti firmy. 

2. Porovnávanie súčasnej kultúry firmy s kultúrou poţadovanou v budúcnosti. 
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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 manaţmentu 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 závaţné 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]. 

Po preštudovaní doterajších poznatkov z dostupných literárnych a študijných prameňov 

a informácií z uţ uskutočnených analýz skúmanej firmy sa dajú určiť nasledovné Pravidlá 

organizačnej kultúry, ktoré zohľadňujú charakter, špecifikácie činností a podnikateľský nosný 

program vo svojej jednoznačnosti: 

  

Firemné segmenty organizačnej kultúry [vlastná tvorba]: 

 

 

I.  Systém obsluhy a starostlivosti o zákazníkov 

 Príprava a prezentačné dokumenty 

 Publikácie o vzorových technických postupoch a riešeniach firmy 

 Rokovací štandard a servis (kopírovacie sluţby, premietanie projektov, obsluha s občerstvením, štábna 

kultúra) 

 Riadenie a kontrola kvality projektov, inţinieringu a konzultačnej činnosti 

 Vytvorenie nerušenej komunikačnej zóny 

 Uţívanie pracovných harmonogramov, plánu práce a zoznamu úloh 
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II.  Mandátne riadenie u zákazníka 

 Vedenie príslušnej agendy na výjazdoch u zákazníka 

 Jednotný systém operatívneho riadenia problémov na zákazkách 

 Riešenie konfliktných situácií 

 Kompetenčné postupy tímov a koordináciu projektov 

 Time Management členov tímu 

 

III.  Osobnostné parametre personálu 

 Pravidelné školenie, zavedenie „jednotného slovníka“ pojmov a hesiel 

 Osobnostný a systémový profesiogram 

 Kompetenčné pravidlá pri riadení, hlásení činností a prekonávaní konfliktov 

 Osobné vystupovanie, oblečenie a vzhľad 

 Motivácia, riadenie potrieb a očakávaní pracovníkov, schopnosť počúvať zákazníkov 

 

IV.  Propagácia a Public Relations 

 Logo firmy, darčekové predmety 

 Jednotný štýl dokumentov a ich inštalácia na stránkach komunikačných prostriedkov 

 Databáza tém a vystúpení na odborných podujatiach a konferenciách a médiách 

 Prezentácia schopností a inovačnej sily tímov firmy 

 

V.  Priestorové a technické prostredie 

 Dizajn vstupného objektu 

 Jednotné zariadenie a farebné riešenie kancelárií 

 Prevádzka priestorov 

 Zariaďovacie drobné a doplnkové predmety 

 

K segmentu: I.  Systém obsluhy a starostlivosti o zákazníkov 

1. Ide tu o vyhotovenie jednorazových reklamných formátov 2 x A4 s popisom hlavných 

programov a produktov firmy a uvedením strategického cieľa, najlepšie v slovenčine 

a angličtine, ktoré sú verejne dostupné zákazníkom. Ďalej je potrebné vytvoriť ucelený 

dokument v rozsahu cca 10 strán hovoriaci o histórii, cieľoch, účele, programoch 

a činností firmy, referenciách, najlepších projektoch a technických riešeniach vlastných 

firme, ktoré je moţné predloţiť pri rokovaniach. 
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2. Zaradenie zákazníkov do internej typológie vo firme, priradenie členov tímu pre plnenie 

úloh na jednotlivých zákazkách a určenie pravidiel kooperácie a súvisiacich nákladov zo 

strany projektového manaţmentu. 

3. Musí sa vytvoriť scenár prvého kontaktu, prijatia zákazníka a mapovania jeho potrieb. To 

má byť akýsi rokovací a obsluţný poriadok určujúci, ţe kto  / na ktorom stupni riadenia 

prijme ako významného zákazníka, a aký bude samotný postup rokovania. Súčasťou je 

priebeţne predkladanie agendy na vzorových formulároch, v obaloch a pod. Dôleţité je 

mať navrhnutý jednoduchý komunikačný systém s elimináciou negatívnych vplyvov. 

4. Vo firme musí byť pred očami tímu i zákazníka jasný rozsah úkonov pre riadenie 

a kontrolu kvality projektov formou odborných posudkov, oponentúry, vyznačenia dní 

interného prejednávania obsahu projektu, či zákazky v pláne práce. 

5. Počas prijatia a rokovania sa zabezpečuje základný štandard občerstvenia a to dvomi 

spôsobmi (podľa významu a rozsahu jednania) a to: 

 základné samoobsluţné občerstvenie v rokovacích priestoroch (salónoch) firmy 

z vopred pripravených dávkovacích zariadení (pre skupinové rokovania a pracovné 

sedenia v tímoch) 

 individuálne rokovania a podpisy zmlúv (resp. odsúhlasovanie cien) s obsluhou 

prostredníctvom určenej osoby (zásadne v kancelárii manaţmentu firmy)  

 pracovné obedy a rauty na podujatiach firmy s účasťou zákazníka) 

6. Vytvorenie štábnej kultúry, tj. telefonovanie (reţim a manuál hovorov) privítanie 

a uvedenie zákazníka k manaţmentu prostredníctvom organizačného pracovníka. 

Jednotný a elegantný slovník a uplatňovanie vstupov počas rokovaní (zo strany štábu). 

Vyprevádzanie a poďakovanie zákazníkom za účasť a pod. Dôleţité je vo firme vytvoriť 

nerušenú príjemnú komunikačnú zónu.  

K segmentu: II.  Mandátne riadenie u zákazníka 

V tomto segmente ide o prácu ľudí z firmy priamo na diele, či projekte u zákazníka (na jeho 

stavbe a priestoroch) a vyţaduje to vysoký stupeň operatívy a improvizácie. 

1. Ide o vedenie kontrolných dní, vyhotovenie jednotnej formy zápisníc z rokovaní, či 

vecných zistení alebo záznamov z porád a obhliadok, vrátane presne určenej formy 

prijatia úloh, termínov a zodpovednosti účastníkov takéhoto konania. 
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2. Ďalej si firma určí jednotný systém operatívneho riadenia problémov na zákazkách, a to 

v troch stupňoch zásahov: 

 zaznamenanie a operatívne riešenie problémov a hodnotenie harmonogramu úloh na 

stavbe projekte, či konzultačnej aktivite, určenie pravidiel pre koordinovanie 

príslušného pracovného tímu 

 riešenie vzniknutého konfliktu z organizačných, manaţérskych, finančných, či 

technických problémov (najmä medzi zákazníkom a jeho zhotoviteľom) 

 okamţité zastavenie prác na projekte, či diele v dôsledku závaţného porušenia 

noriem, zákonov, zadaní, projektovej výkresovej dokumentácie, a tieţ neúčelného 

financovania v záujme ochrany zákazníka. 

3. Snaha o rozpoznávanie a predvídanie potenciálnych konfliktov. Vyuţívanie tzv. metódy 

preklenutia problémov ich vylúčením z väzieb v danom čase a riešením v náhradnom 

reţime. Vyuţitie postavy tzv. vodcu (leadership) firmy na prijatie ústretových záverov 

a riešení v prospech zákazníka. 

4. Nástroje uplatňované v predchádzajúcich bodoch sú zároveň zaradené do kompetenčných 

postupov tímov, kde vrcholový manaţment rieši počas procesu riadenia u zákazníka 

najmä tie situácie, kde zlyhávajú väzby nie z dôvodov stavebno-technickej profesionality 

ale organizačných, či medziľudských dôvodov. 

5. Zavedenie riadenia osobného pracovného času (Time Management) pre kaţdého člena 

pracovného tímu a určenie tzv. spoločných časov kooperácie na jednotlivých úlohách. 

K segmentu: III.  Osobnostné parametre personálu 

Tu je moţné hovoriť o tom, ţe sa musí zaistiť : 

1. Vytvorenie domáceho pojmového aparátu a „hesiel“ pre dorozumievanie v tíme pri 

uplatňovaní scenára „práce so zákazníkom“ a dodrţiavania zásad techniky predaja. 

K tomu sa musia realizovať pravidelné prípravné školenia a hodnotiace porady, kde sa 

dojednajú aj postupy u jednotlivých obchodných prípadov a to podľa typológie a záujmov 

jednotlivých zákazníkov [1, str.93 aţ 97]. 

2. Je vhodné, aby pre kľúčové pozície na firme v závislosti na náplni práce sa vypracoval 

vzorový osobnostný a odborný funkčný profesiogram, ktorý určí náplň činností 

a poţadované vlastnosti a schopnosti kaţdého pracovníka firmy. 
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3. Vrcholový manaţér firmy musí pravidelne a opakovane určovať jednoznačné a trvalé 

interné kompetencie kaţdému človeku vo firme, a tieţ zdôrazňovať zásady hodnotenia 

a postupu pri prekonávaní konfliktov. 

4. Musí byť zavedený jasný systém motivácie, riadenia potrieb a očakávaní pracovníkov, 

systém ich vzdelávania a sledovanie i vyhodnotenie ich prístupu a schopnosti počúvať 

problémy klientov a obchodných partnerov. 

5. Manaţment musí bezodkladne určiť štandard obliekania (napr. ţeny kostým, muţi oblek) 

na firme, či počas výjazdov na stavbách (pracovné oblečenie podľa zásad bezpečnosti 

práce), ako aj upravenosť a správanie sa v kontakte s ľuďmi. 

6. Vo firme sa musí prijať primeraný no rovnováţny manaţérsky štýl v kombinácii 

obchodný-technokratický i byrokratický prístup. 

K segmentu: IV.  Propagácia a Public Relations 

Veľmi dôleţité je, aby sa zákazník o firme a jej činnosti dozvedel aj vďaka reklame, 

významným prezentáciám a referenciám, a preto sa musí zabezpečiť: 

1. Uplatňovanie  loga a názvu firmy na darčekových predmetoch, dokumentoch, mobiliári 

a priestoroch firmy a pod. 

2. Zavedenie a poskytovanie písomností vnútri firmy i pre zákazníkov s jednotným image - 

hlavička, štýl písania, grafika, označovanie textov a pod. 

3. Musí sa zaviesť a pravidelne aktualizovať dynamická, no jednotná emailová stránka 

s databázou tém, problémov a stanovísk firmy k dôleţitým spoločenským, technickým 

a obchodným prípadom v danom programe podnikania a firmy, aby sa zákazník 

presvedčil o serióznosti a dlhodobom záujme a schopnosti firmy k riešeniam. 

4. Musia byť určené kompetencie a vzory tlačových vyhlásení do médií a rôznych článkov 

a správ, do komunikačných prostriedkov, v ktorých je jasne definovaný význam, pozícia 

a prezentovanie schopností a inovačnej sily ľudí z firmy. 

K segmentu: V.  Priestorové a technické prostredie 

Ide tu o určenie artefaktov materiál povahy, a to: 

1. Upraviť vstup a jestvujúce priestory, ktoré firma dlhodobo uţíva a sú moderné, no  

strohé o:  

 informačná tabuľa 
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 obrazovka s multimediálnym referenčným programom pre čakajúcich zákazníkov 

 umiestnenie loga a názvu vstupu 

2. Súčasné je treba slušné moderné nábytkové zariadenie kancelárií doplniť o logá, plagáty 

a ocenenia výsledkov práce (medaily, certifikáty, dekréty a pod.) 

Urýchlene je potrebné upraviť dispozície priestorov tak, ţe sa musí vytvoriť nie jeden, ale 

viac menších salónikov na rokovania a selektovať priestory kancelárií tak, aby bol 

zabezpečený individuálny a diskrétny prístup vedúceho tímu, či pracovníka projektu 

k zákazníkovi. Hlavný zasadací priestor sa musí vyuţívať len na kolektívne prezentácie 

a obhajoby projektov. 

3. Prevádzka priestorov musí zabezpečovať individuálnu projekciu a ozvučenie, čistotu 

a dopĺňanie občerstvenia. 

4. Miestnosti sa musia jednotne opatriť logom, kvetinami a fotografiami, oceneniami, či 

maketami a obrazovými štúdiami úspešných realizácií firmy. 

Návrh Manuálu komplexného prístupu, organizácie a techniky predaja 

Mnohí analytici sa vo svojich citátoch zhodujú na myšlienke, ţe [21, str. 97]: 

 

AK CHCE BYŤ FIRMA ÚSPEŠNÁ A VYKAZOVAŤ VYSOKÚ MIERU 

INOVATÍVNOSTI,  MUSÍ SKÚŠAŤ JEDNODUCHO VIAC VECÍ 

Firme sa odporúča zaviesť základný Manuál postupu riešenia problémov pri manaţovaní 

projektov u zákazníka (tabuľka č. 13) s návrhom vstupov a výstupov v inovatívnosti. 

Tabuľka č.13:  

MANUÁL KOMPLEXNÉHO PRÍSTUPU MANAŢMENTU 

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 

 

Predbeţná definícia predmetu projektu 

Zakladacie zadanie projektu – objednávka 

Dokumentácia k obstarávaniu a výberovým 

procesom 
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Rozsah poverenia zadávateľa 

projektu – zákazníka 

Popis zadania projektu, ciele, 

potreby a očakávania zákazníka 

 

Plánovanie projektu 

 

Osnova a predbeţná definícia úloh 

projektu 

Prevzatie technickej 

a ekonomickej dokumentácie 

Prevzatie stavebnej a inţinierskej 

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 uţ 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 moţných riešeniach a aplikáciách 

v riadení a inţinieringu projektu 

Dokumentácia o konkrétnych inovatívnych 

úpravách, zmenách a zavedenie do 

dokumentácie 

Zmenové konanie pre oficiálne uplatnenie 

inovácie v projektovom riadení u zákazníka 

 

Riadenie projektu a 

koordinácia 

 

Schválený plán projektu 

Popis obsahu projektu 

Dokumentácia schválených zmien 

a inovácií 

Schválené nápravné a preventívne 

akcie v inţinieringu projektu 

 

Výstupy projektu 

Poţadované 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 

Poţadované zmeny 

Úprava kvalitatívnych parametrov projektu 

pre zákazníka 

Zadané zmeny v súbore firemných procesov 

riadenia výkonu projektu na diele zákazníka 
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Obsadenie projektového 

tímu 

 

Plán projektu 

Ľudské zdroje firmy 

Firemná kultúra  

Firemné interné predpisy 

a smernice 

Firemná metodika 

Organizačná štruktúra účastníkov 

(zloţiek) projektu 

Rozpis odborností 

a kvalifikačných poţiadaviek na 

ľudí 

 

Rozpis funkčných náplní a úloh pre 

jednotlivé osoby 

Plán projektu – aktualizácia 

Poţiadavky 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 

zákazníka 

 

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 

 

Rozvíjanie projektového 

tímu 

 

Poverenie k uskutočneniu prác 

Plán obsadzovania pozícií 

projektového riadenia externými 

konzultantmi 

Poţiadavky 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 poţadovaných 

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 
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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 

 

Poţiadavky 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 

Poţadované a uskutočnené zmeny 

Uskutočnené nápravné 

a preventívne akcie 

Uskutočnené opravy 

Hlásenia o vykonaných vecných 

plneniach 

 

Schválené zmeny 

Odmietnuté zmeny 

Schválené nápravné akcie 

Schválené preventívne akcie 

Schválené správy o opravách 

Definícia predmetu projektu – aktualizácia 

Doporučené nápravné a preventívne akcie 

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 priebeţne doporučených 

akcií 

Schválené výstupy projektu 

Súhrnné monitorizačné správy 

 

Schválený výsledný produkt, projekt, sluţba 

inţiniering 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 beţnej manaţérskej praxe, kde sa problém rieši podľa existujúcich skúseností, 

zvyklostí a zauţívaných schém (porovnávanie s rutinou a opakujúcimi sa situáciami) je 

navrhnutý postup náročný proces, ktorý síce vyţaduje 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. 31) postupného rozhodovania vo firme pre 

zaistenie inovatívnosti a kvality v nadväznosti na procesy z tabuľky č.13. 
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Obrázok č.31: Proces rozhodovania v podmienkach programu inovatívnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [vlastná tvorba]“ 

Identifikácia a definícia problému 

ROZHODNUTIE  
O PRIJATÍ 

Vypracovanie variantných riešení 

Zhodnotenie variantných riešení 

Posúdenie 
novosti 
riešenia 

Podmienky 
určitosti 

Voľba riešenia 

Realizácia rozhodnutia 
Určenie postupov a úloh 

Podmienky 
rizika 

Podmienky 
neurčitosti 

Projektové 
opatrenia 

Organizačné 
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a riadenia služieb 
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RIADENIE A 
KOORDINÁCIA 

PROJEKTU

Špecifikácia 
potrieb 

konzultačných 
subdodávok

Výber 
konzultantov

Riadenie 
externých 

konzultantov

Rozvíjanie 
projektového 

tímu

Distribúcia 
informácií

Koordinácia 
projektového 

tímu

Obsadenie 
projektového 

tímu

Výkon 
inovatívnych 

riešení

Výkon 
riadenia 
kvality

Výcvik a osobnostné predpoklady úspešného predajcu sú nevyhnutnou podmienkou 

zavedenia techniky predaja do ţivota firmy. Preto sa musí navrhnúť v budúcnosti spôsob 

výberu vyhľadávania a motivácie pracovníkov, určiť rozsah, vedomosti a schopnosti a veľmi 

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 dôleţitá zásada, ţe: 

 

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 firmy vidno v týchto súvislostiach a systémových prvkoch (obrázok č. 32). Uvedený 

návrh dostatočne zodpovedne, jednoznačne a vyčerpávajúco popisuje nosné prvky a väzby 

medzi nimi v podmienkach dvojstupňového riadenia projektov a inţinierskych činností vo 

firme pre zákazníkov a je vlastnou aplikáciou uţ overeného riešenia [22, str. 182]. 

Obrázok č. 32: Proces riadenia projektov a koordinácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zdroj [22, vlastná tvorba]“ 
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Základným umením poskytovania sluţieb je ovplyvňovanie úrovne, 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 priebeţná modifikácia ziskovosti. 

V rámci SWOT analýzy [11, str. 14, 15] 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 

 Príleţitosti (O)  - udrţiavanie stabilného tímu 

    - zavedenie technického zázemia a organizačnej kultúry 

 Ohrozenia (T)  - strata ľudí z tímu 

    - prekvapenia (nábor ku konkurencii) 

    - nezvládanie konfliktov 

 

Skladba a interakcie motivačného systému 

Pre potreby firmy sú navrhnuté nasledovné zloţenia, prvky, väzby a popis činností 

motivačného systému: 

 

Pritom moţno vyjsť zo zauţívanej metodiky motivácie [10, str. 26] a porovnávania 

motivačných teórií potrieb [6, str. 351] a vybrať ako aktuálnu metodiku pre skúmanú firmu 

MOTIVAČNÉ 
CIELE

MOTIVAČNÉ 
PRVKY

MOTIVAČNÉ 
PRAVIDLÁ

MOTIVAĆNÉ 
OPATRENIA

VÝSLEDOK 
ÚSPECH
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McClellandovu teóriu úspechu, pretoţe sa najviac pribliţuje svojim popisom charakteru firmy  

a jej štýlu riadenia i potrebám. 

V nasledujúcej tabuľke červenou farbou orámované polia  majú pre uplatňovanie a zavedenie 

motivačného systému firmy zvlášť dôleţitý význam a je potrebné ich v ďalšej praxi oveľa 

podrobnejšie rozpracovať. 

MOTIVAČNÝ SYSTÉM: FIRMA XY 

  

Činnosti, charakteristika Požiadavky, parametre 
Systémová 

väzba, 
opatrenie 

M
O

T
IV

A
Č

N
É

 C
IE

L
E

 

Externé □ dosiahnutie zisku firmy 

Motivačné 
faktory:   

• Previazanosť 
na motivačné 
prvky a pravidlá 

  

□ zlepšovanie postavenia 
firmy na trhu 

Pozitívne: □ vyšší zisk a rozpätie                                                                                                                                                                                                   
□ účasť v špeciálnych 
projektoch firmy 

Interné □ vlastné duševné 
uspokojenie 

  

□ prémiovanie 
predajných techník 
firmy 

• Uplatňovanie 
komunikačného 
mixu vo firme 

  

□ pocit úspešnosti                                                                                                                                                                                                               
□ dobrý produkt   

□ verejné ocenenie 
zamestnanca 

  

□ kariérny a spoločenský 
postup 

Negatívne: □ zrážky na plate                                                                                                                                                                                                            
□ verejné karhanie 

• Finančná 
analýza 
výsledkov firmy 
a zamestnanca 

      □ škodové konanie 

      
□ preradenie na 
slabšie projekty 

M
O

T
IV

A
Č

N
É

 P
R

V
K

Y
 Systém stimulácie                                                                                                                                   

Systém hodnotenia práce                                                                                                                           
Systém odmeňovania                                                                                                                                  
Systém tréningu                                                                                                                                             
Systém vzdelávania                                                                                                                                      
Systém prezentácie 

Určenie nevyhnutného rozsahu plnenia 
úloh                                                                                       
Určenie kritérií užitočnosti a úspešnosti                                                                                                             
Určenie minimálneho rozsahu zákazov 
a príkazov vo firme                                                                                 
Určenie rozsahu a náplne práce 
zamestnanca 

• Projektový 
tímový 
manažment 

• Systémový a 
osobnostný 
profesiogram 
pracovného 
miesta 

M
O

T
IV

A
Č

N
É

 P
R

A
V

ID
L

Á
 1. Stimulácia a motivácia Určenie vonkajších a vnútorných 

predmetov a pohnútok.                                                              
Motivácia nie je jedinou cestou 
ovplyvňovania ľudí. 

• Organizačný 
poriadok firmy 

• Mzdový a 
odmeňovací 
poriadok 

2. Zlaté pravidlo motivácie Snaha prispôsobiť úlohy a ich obsah 
ľuďom a ich schopnostiam                                                                      
Prívetivá forma zadaní úloh 

• Technika 
predaja 

• Plán práce, 
úloh a projektov 
firmy 
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3. Pravidlo motivačnej kotvy Určenie princípu nosnej myšlienky 
úlohy - väzba na spokojnosť minimálne 
s jedným ukazovateľom úspešnosti. 

• Koučing 
hodnotenia 
nosnej 
pracovnej úlohy 

4. Pravidlo diferencovaných 
podnetov 

Aplikácia faktu, že každý je iný, inak 
vníma úlohy a inak vníma svoje 
hodnotenie a motiváciu 

• Klasifikácia 
úloh a 
klasifikácia 
zamestnancov 

M
O

T
IV

A
Č

N
É

 P
R

A
V

ID
L

Á
 

5. Pravidlo dvojitej cesty Snaha generovať príjemné pocity a 
vnímanie úloh - apetencia a potláčať 
negatívne pocity - averzia:                                                         
Nepríjemnosti môžu motivovať 

• Určenie 
motivačných 
typov 
zamestnancov 

6. Pravidlo jednoduchších 
alternatív 

Dostatočne odborné školenie a tréning 
ľudí k orientácii na relevantnosť úloh 
bez ich zjednodušovania na úkor 
kvality 

• Určenie kritérií 
pre spôsob 
vyjednávania v 
predaji 

7. Pravidlo diagnostickej triády Cyklus overovania náročnosti 
riadiacich zásahov a vylučovania 
konfliktov v dôsledku príčin: 
nevedomosť, neochota, nemožnosť 
pracovníka vykonať prácu 

• Tvorba 
motivačného 
pracovného 
prostredia 

8. Zameranie na človeka Vylúčenie manipulácie ľudí                                                                                                                                                                                                    
Sústredenie na individuálny partnerský 
prístup, podpora snažení pracovníka 

• Uplatnenie 
metódy 
osobného 
individuálneho 
prístupu k 
zamestnancovi 

9. Motivačné pole Motivačné založenie • Práca a rozvoj 
osobnosti, 
školenia, 
tréning, 
výchova 

Motivačná poloha • Spoločenské 
postavenie, 
príslušnosť v 
prostredí 

Motivačné naladenie • Stabilizácia 
subjektívnych 
premenlivostí 
človeka 

M
O

TI
V

A
Č

N
É 

O
P

A
TR

EN
IA

 

1. Výberové konania 
zamestnancov 

□ Určenie kritérií pre jednotlivé funkcie 
v projekčných tímoch                                                                                                                                   
□ Minimálny rozsah požiadaviek na 
schopnosti a vedomosti zamestnanca 

• Pracovné 
miesta, 
zaradenie, 
možnosť 
postupu na 
služobnom 
rebríčku 
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2. Aktívna personálna práca a 
systém motivácie a miezd 

□ Poznávanie motivačných typov                                                                                                                                                                                                       
□ Návrh motivačných benefitov a 
pomeru rastu odmeny k výkonu 
zamestnanca (tržby, zisk, ...) 

• Pozorovanie 
reakcií na:                                                                                                                                                                                                                                                 
- pochvalu                                                                                                                                                                                                                                                 
- kritiku                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- záťaž                                                                                                                                                                                                                                                                             
- odmenu                                                                                                                                                                                                                                                     
- nespravodlivosť 

M
O

T
IV

A
Č

N
É

 O
P

A
T

R
E

N
IA

 

3. Plánovanie činností firmy a 
náväznosť osobných plánov 
zamestnancov 

□ Určenie ročného a mesačných 
plánov práce podľa jednotlivých 
projektov firmy                                                                                                      

• Harmonogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Zatriedenie 
ľudí do 
projekčných 
tímov        

□ Určenie kritérií pre model stotožnenia 
sa zamestnanca s firmou 

• Určenie 
motivačnej 
polohy:                                                                                                                                                                                                       
- úsilie o 
bezpečnosť                                                                                                                                                                                                                                       
- úsilie o 
uznanie                                                                                                                                                                                                                                      
-sebaaktualizácia                                                                                                                                                                                                                                          
- osobnosť 

4. Uplatnenie koncepcie techniky 
predaja vo firme 

Určenie úloh zamestnanca v segmente 
trhu                                                                                                                                                                          
Orientácia na zákazníka                                                                                                                                                                                                                  
Spĺňanie kritérií odbornosti v práci 

• Sledovanie 
efektívnej 
komunikácie 

• Priebežné 
vyhodnocovanie 
kvality služieb 
zamestnancov 

5. Zmena organizačnej kultúry a 
pracovného prostredia 

Vytvorenie pracovnotechnického 
zázemia a pohodového prostredia                                                                                                                   
Zabezpečenie administratívneho 
servisu pre ľudí                                                                                                                                                        
Systém obsluhy a vybavovania 
zákazníkov 

• Priestory, 
zariadenia, 
kancelárska 
technika, 
počítače                                                                                                                                                     
• Pracoviská, 
klimatizácia 
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Nasledujúci obrázok je návrhom systému odmeňovania vo firme v špecifickom 

projektovom, konzultačnom a inţinierskom produktovom segmente so zohľadnením 

spôsobu naviazania časti odmeny na vytipovaný motivačný faktor. 

Obrázok č. 33  Návrh systému odmeňovania 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

 

 

Základné podmienky pre zmenu moţno definovať v podmienkach firmy ako olympijské kruhy so 

zostavou – chcieť, vedieť, smieť, môcť, dokázať. Kaţdé pole kruhu obsahuje všeobecne známe 

parametre, a to: 

Kruh A: motivácia, ochota, záujem, všestrannosť, zainteresovanosť 

Kruh B: odborné vedomosti, znalosti, zručnosti a schopnosti, poznanie organizačných  

súvislosti 

Kruh C: voľné pole pôsobnosti, interakcia, rozhodovanie 

Kruh D: kombinácie, inovácie a kreativity, odvaha, stav bez obmedzení, ochota riskovať 

Kruh E:  projektový manaţment, riešenie problémov, uplatnenie predajnej techniky, vlastné  

uvaţovanie, úspešný predaj, 

Všetky kruhy sa v praxi viac-menej aj môţu prelínať a vytvárať základ myslenia v tvorení zmien. 
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Obrázok č. 34  Podmienky pre tvorivú zmenu 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

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 moţností 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.35) a je previazaná vţdy s konkrétnym predajným plánom. Celá technika predaja musí tieţ 

zohľadňovať vo firme dôleţité predpoklady v prospech zákazníka a to určenie metódy 

zbierania informácii pre dobrú diagnostiku v členení: 

• popis spoločnosti zákazníka, štruktúru 

• zmluvné a partnerské vzťahy 

• potreby a očakávania, moţností a predpoklady 

• doterajšie známe výsledky a riešenia 

• úspešnosť, spôsob rozhodovania, úroveň manaţmentu a motivácie [3, str.88] 

Pravidlom je, ţe ak ţiada firma o neprimerane veľké rozsahy plnení, veľké rozsahy 

právomocí a kompenzácií pri riadení diela a projektu zákazník, a narastá cena a vzniká dojem, 

ţe ide viac o  peniaze firmy ako o jeho potreby vo vzťahu so zákazníkom. 
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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 moţno 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 

 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) 

 priebeţnú a aktívnu cenotvorbu pre všetky sluţby zo strany firmy u zákazníka počas trvania celého 

zmluvného vzťahu 
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 vymedzenie tzv.  servisného mixu, čiţe činnosti, ktoré podporujú plnenie zmlúv aj keď samé neboli 

vyţadované, no vţdy je moţnosť 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 moţných a doplnkových 

alternatívnych sluţieb 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 sluţieb a spustenia prevádzky zákazníka (jeho stavby či 

projektu) 

 odstraňujú sa všetky priebeţné, 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 sluţieb a zabezpečovania produkcie nemôţe 

manaţment 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 pruţná cenotvorba, budovanie image a good-wilu firmy na trhu (spoločenské 

prezentácie a konferencie, články v odborných časopisoch a pod.), no najmä systematické 

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). 
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Obrázok č.36: Navrhované oblasti pôsobenia a zásahov personálu do procesu predaja 

 

 

 

 „Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

 

Kapitola „o firme – popis“ v teoretickej časti popisovala nosný program a jeho členenie 

v skúmanej popisovanej vzorovej malej firme. V nasledujúcej časti je preto vhodné pohovoriť 

si o jednotlivých segmentoch nosného programu, v ktorých sa realizujú projekty (bliţšie 

označené v bublinovom grafe  obr.č.24 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 uţívaní 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 poţiadavkách  ich spoločných znakoch i rozdieloch; behaviorálne vysvetľujú pocity 

a očakávania i podobnosť správania sa u zákazníkov.  

 

Obrázok č. 37 názorne ukazuje členenie segmentácií u marketingového projektového riadenia 

firmy. Podľa tohto sa dá následne plánovať jednotlivé aplikácie produktov ( projektov, či 

sluţieb č.1, 2, 3, 4 a presne definovať rozsah potrieb a činností vo firme v rámci jej 

podnikateľského programu.  
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Obrázok č. 37 Technická a behaviorálna segmentácia produktov v nadväznosti na aplikácie 

pre konkrétne typy zákazníkov vo firme . 

 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

 

Kde segment  A – koordinácia stavieb, inţiniering a stavebno-technický dozor 

  B – Investičná činnosť v energetických, ekologických a polyfunkčných dielach 

  C – Tvorba manaţérskych a obchodných projektov zo štrukturálnych fondov  EU  

 a fondov SR.  

 

Váţnou vecou pre projektový manaţment firmy je postup od prvotnej myšlienky inovácie aţ 

k úspešnému aplikovateľnému produktu či sluţbe. Ide v podstate o akýsi „inovačný lievik“, 

teda proces riadenia zniţovania neurčitosti vymyslenej novej veci prostredníctvom série 

riešení problémov a prekáţok 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 moţností 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 vyvolaných z potrieb zákazníkov v reálny 

podnikateľský program firmy. 

 

„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

      Model stotoţnenia sa pracovníka s firmou 

Pre skúmanú malú či stredne veľkú firmu je podstatné, ţe marketingová koncepcia, stratégia 

a riadenie musí vychádzať z podnikateľskej filozofie, programu činností poznania účelu jej 

existencie a stanovených cieľov pri dodrţaní zásad a špecifík popísaných v kapitole 3.2. a 3.3. 

tejto publikácie 

 

KAŢDÝ PRACOVNÍK JE OBCHODNÍK, POSKYTOVATEĽ PRODUKTU 

A ZÁROVEŃ MANAŢÉR ZODPOVEDNÝ ZA VÝSLEDKY 
 

 

Pre úspech firmy má kľúčové miesto úspešný, inovatívny a vhodne motivovaný personál. 

Preto na tomto mieste predstavený vyvinutý vlastný model stotoţnenia sa pracovníka s firmou 

[4, str. 2] v reálnom okolí a čase. Význam tkvie v tom, ţe firma chce dosiahnuť stav 

maximalizácie svojho zisku i postavenia na trhu a to je odvisle od toho, ako si svoju filozofiu 

ţivotného uplatnenia, stratégiu a taktiku vlastnej práce, rast osobnosti a motivačné faktory 

uvedomuje a implementuje pracovník. Zbliţovanie aţ, stotoţňovanie týchto úrovní je akousi 

nirvánou kaţdého personálneho systému, kaţdej firmy. 
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Cieľom vytvorenej techniky predaja je dať do rúk pracovníkom firmy poznatky a postupy, 

ktoré majú uplatňovať v dôleţitej činnosti poskytovania a predaja inţinierskych 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]. 
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Hlavné pravidlá a postupy znázorňuje schéma č.1 a obsahujú prvky a väzby medzi 

jednotlivými krokmi a predkladá tu subjektívnu predstavu a riešenie pôsobenia podsystémov 

a činností techniky predaja pri vykonávaní projektov u zákazníkov a ich stavbách, či 

projektoch. 

Celý výkon a segmenty techniky predaja sú 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 aţ 175]. 

Hlavnou zásadou firemnej techniky predaja v našich podmienkach u dotknutej firmy je preto 

uplatnenie myšlienky: 

JEDINEČNÉ A VYNIKAJÚCE PRODUKTY SA UŢ NEPREDÁVAJÚ SAMÉ 

A PRIEMERNÉ, RUTINNÉ SLUŢBY POTREBUJÚ VYNIKAJÚCU PREZENTÁCIU 

 

Schéma č.1: Pôsobenie podsystémov a činností techniky predaja v etapách 

 

Zdroj:“ [ 10, str.15]  
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Jednotlivé etapy pomenúvam 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 sluţieb, 

proklamáciu podmienok, spôsob vykonávania obchodno podpornú reklamu. Podrobnejšie 

zloţky dokumentuje upravená tabuľka č.1 [7, str.611]. 

 

Ak sa čitateľ vráti späť k bublinovému grafu  obr.č.24 a vezme jednotlivé označené zákazky 

(bubliny č.1 aţ 7), a zároveň si podľa tohto grafu zoradí bubliny (zákazky / projekty) podľa 

veľkosti tak zistí, ţe projekty pod číslami (bubliny 1, 5, 7) sú najmenšie, projekty (bubliny 

č.3, 4) sú stredne veľké, a nakoniec najvýznamnejšie sú č.2 a 6, ktoré označujú projekty 

rozhodujúce. V prípade ak si projektový manaţment pripustí situáciu , ţe v ďalšom období 

budú realizované rovnaké projekty a situácia z analýzy by sa opakovala, je moţné vytvoriť 

a navrhnúť podnikateľský program v reálnom čase a rozsahu aktivít aj takto (obrázok č.39). 
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Obrázok č. 39  Návrh aktivít a súbeţného plánovania jednotlivých projektov v rámci 

programu firmy. 

 
„Zdroj:[vlastná tvorba]“ 

 

Z obrázku je zrejmé, ţe 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 niţšiu hodnotu východzej 

i priebeţnej aktivity. Z grafu je zrejmá závaţnosť vyťaţenia tímov firmy na skupine projektov 

vţdy 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 manaţment a zdroje firmy 

zodpovedne nachystať. 

Na návrh aktivít súbeţného plánovania jednotlivých projektov následne nadväzuje rozpis 

podnikateľského programu do reálneho plánu práce, určenia harmonogramu, dĺţky trvania 

jednotlivých úloh v rámci jednotlivých projektov a označenie zodpovedných tímov. Schéma 

na obrázku č. 40 ukazuje vzorový plán pre skúmanú firmu. 
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Obrázok č. 40  Príklad rozpisu programu a plán práce projektov 
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Ďalším dôleţitým 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. 41 je zjednodušený model [Svozilová, 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 kaţdom kroku projektu zodpovedná. Ide 

o všeobecnú ilustráciu, napr. pre projekt P1 z doterajších popisov v predchádzajúcom texte. 

Obrázok č.41  Logický model vzťahov v rámci skupín procesov riadenia projektu P1. 

 

„Zdroj:[Svozilová, str.59]“ 

Záverom k plánovacím a organizačným činnostiam sa môţe manaţment 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 kaţdého člena tímu 

a nástroj riadenia v rukách projektového manaţmentu. Obrázok č.42 je histogram 

rezervovaného času pre člena projektového tímu a špecialistov. 
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Obrázok č. 42  Histogram rezervovaného času pre člena projektového tímu. 

 

„Zdroj:[Svozilová, 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 vyuţití 

špeciálnych poradenských sluţieb 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 inţinierske 

poradenstvo a riadenie projektov, a preto musí platiť  - kľúčový význam tkvie v ľuďoch a 

vedomostiach: 

DOBRÉ VODCOVSTVO NIE JE LEN VECOU MANAŢÉRA ALE AJ ĽUDÍ, 

KTORÝCH VEDIE 

Pri tvorbe obchodnej koncepcie je potrebné si uvedomiť teóriu prekáţok - orientácia na 

prekáţky - na posilňovanie slabých miest, a tým zvyšovanie kvality a objemu sluţieb a nárast 

zisku. 

 2.       3.      4.       5.       6.       7.    8.     9.     10. 
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pracovnej doby člena tímu. 
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Schopnosť vyhľadávať príleţitosti, mapovať situácie, potreby a očakávania je dôleţitá 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, ţe : Kľúčom k predaju zameranému na zákazníka je starostlivý postoj. Len raz 

vzniká šanca pôsobiť prvým dojmom. 

Bariéry efektnej komunikácie potom moţno 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 

Je dôleţité zvýrazniť, ţe predkladaná účelová publikácia je súčasťou projektu:  „Vzdelávanie 

podnikateľskej verejnosti  pre tvorbu inovatívnych ekologických a energetických investícií 

v priemysle“ v rámci  systémového  specializovaného vzdelávania organizovaného v zmysle 

učebnej osnovy a harmonogramu školení vo vybraných lokalitách,  dostupné pre účastníkov  

určeného profesijného segmentu na celom Slovensku. 

Názov publikácie „Tvoríme  moduly  pre kooperáciu  a  riadenie inovatívnych  projektov  

v priemysle“ je v praxi textovo napĺňaný samostatnými tematickými  okruhmi problémov, 

ktoré sú  vyhotovené jako moduly tvoriace spolu  synergický efekt tak potrebný pre moderné 

úspešné  a inovatívne projekty, investície a firmy.  

Ide o modul organizácie vlastného manaţmentu a riadenia času, modul stratégie a riadenia 

celej produkcie firmy, modul inovácie a kreativity ruských 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 

záťaţ účastníkov vzdelávania, ale zároveň s prioritou  na aplikačné  a návrhové informácie, 

postupy i  riešenia. 

Autorský kolektív pod taktovkou vedúceho projektu verí, ţe sa čitateľom do rúk dostáva 

významná a aktuálna pomôcka pre ich budúcu tvorivost a úspešnosť. 

 

Autorský kolektív 
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