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ÚVOD 

     

    Prípadovú štúdiu podľa mienky autorov je potrebné vytvoriť ako nástroj pre podporu 

a rozvoj malého podnikania v oblasti inžinierskych produktov, projektov a služieb. Je 

odôvodnený predpoklad, že zistenia, návrhy a riešenia vytvorené v tejto práci budú zároveň aj 

adresnou pomôckou a značným prínosom pri rozvoji malých a stredných firiem v náročnom 

a meniacom sa konkurenčnom prostredí. 

    V teoretická časť práce sa venuje vo všeobecnej rovine obsahu, významu, funkciám 

a historickému vývoju manažmentu a zameria sa osobitne na procesné riadenie a súvisiace 

projektové činnosti. V praktickej časti práce potom sú predstavené východiskové údaje a 

parametre skúmanej spoločnosti Národný energetický klaster NEK a následne sú zhodnotené 

súčasná úroveň manažmentu a procesy z hľadiska organizačného usporiadania, s dôrazom na 

realizáciu projektov  a stavebné i priemyselné inžinierske činnosti.  

 

VÝCHODISKOVÉ  ÚVAHY 

     Manažment je  disciplína, ktorá neposkytuje  vyčerpávajúce a jasné návody ako riadiť 

akúkoľvek organizáciu.  Predstavuje ale súbor poznatkov, ktoré by si mal každý manažér 

a každý podnikateľský subjekt osvojiť a  ktoré slúžia ako východisko pre jeho prácu a  najmä  

pre fungovanie a procesné riadenie tej ktorej  firmy či klastra. V konkrétnych situáciách tieto 

poznatky musí manažment vedieť vhodne aplikovať,  kombinovať, prípadne i rozvíjať. 

Množstvo záverov, ktoré boli smerodajné desiatky rokov, sú vývojom modifikované,  

prekonané a nahradzované novými poznatkami,  informáciami, metódami a postupmi. 

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

organizácii a tvorbe moderných podnikateľských programov obchodných spoločností 

a klastrových zoskupení vo všeobecnosti na trhu. Súčasná doba je charakterizovaná 

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

a potrebou používať odskúšané metódy a postupy marketingovej stratégie a manažérskeho 

riadenia. Hovorí sa dnes o diktáte spotrebiteľa a o uspokojovaní jeho potrieb a očakávaní. 

Uvedená myšlienka je zároveň  odôvodnením aktuálnosti témy a to práve v rámci zamerania 

sa na MSP. Štúdiom a dlhoročnou praxou sa autori presvedčili, že oblasťou problematiky 

MSP a jej možnosťami sa zaoberá len minimum zdrojov, všetky modely a riešenia sú 

postavené na veľké rozsiahle klastre, organizácie, inštitúcie a firmy a uvádzajú metodiky, 

analýzy a riešenia aj príklady práve z takejto praxe. Preto je namieste riešiť práve MSP 
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a ponúknuť im v teórii i praxi jednoduché a zmysluplné riešenia, metódy posudzovania 

a diagnostikovania vlastného stavu a hlavne jednoduché a praktické modely a schémy a takou 

je aj procesné riadenie firiem a klastrových zoskupení. 

     Štúdiom dostupnej súvisiacej literatúry možno povedať, že existujú  niektoré všeobecné 

skúsenosti, ktoré sú praxou poslednou zhruba stovkou rokov overené, ktoré je možné 

považovať  za určité – doslova základné východiská princípov a pravidiel riadenia. Dajú sa 

tak vytypovať  viaceré črty, ktoré sú pre  manažérske procesy, riadiace a organizačné činnosti 

spoločné, aj ich keď vzájomný pomer  sa môže líšiť v závislosti na konkrétne zameranie.  Čo 

majú ale všetky manažérske činnosti spoločné, je zvládnutie  a uplatnenie základných  

manažérskych praktík, aj keď ani v tejto oblasti nemajú všetci autori rovnaký názor. 

Tematikou  manažmentu, procesného riadenia, stratégie firiem a to aj s osobitným dôrazom  

na MSP sa zaoberajú viacerí významní autori.  

    Pre túto prípadovú štúdiu sa stali  zdrojmi poznania najmä svetovo uznávaní autori              

(otcovia moderného manažmentu, ktorých publikácie sú aj po desaťročiach  doslova  

svetovými učebnicami v odbore)  a z ktorých každý sa zaoberá osobitným okruhom 

problémov ako sú manažment a riadenie firiem, inovácie vo firmách, procesy a projektové 

riadenia. Ide o  publikácie svetových autorov ako:  Kotler Philip a Keller Lane Kevin (2013): 

Marketing management, analýza, plánování, využití, kontrola  – zaoberajúca sa 

previazanosťou marketingu a manažmentu, základmi strategickej analýzy a plánovania, 

skúmaním manažmentu, predaja, organizačných štruktúr v konkurenčnom prostredí, 

hodnotením procesov a kontrolou. Ďalej sú to  Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt   (2007): 

Řízení inovací. Zavádění technologických, tržních a organizačních změn – zaoberajúca sa 

inováciami ako riadiacim procesom, konkurenčnou výhodou, prístupmi k tvorbe inovačnej 

stratégie  a riadeniu interných procesov a tvorbe inovatívnych firiem. Z domácich autorov 

považujem pre svoju prácu za prínosné publikácie  autorov a to: Jaromír  Veber ( 2014): 

Management, Základy moderní manažérske přístupy, výkonnost a prosperita – zaoberajúca sa 

teóriou manažmentu, manažérskymi funkciami, procesným riadením, metódami a technikami 

analýzy manažmentu a procesným prístupom k tvorbe organizácií, ale aj  Alena Svozilová 

(2011): Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů – zaoberajúca sa 

systémovým prístupom k riadeniu projektov, plánovaniu a koordinácii projektových prác 

a metódam projektovej kontrolu a prekonávania rizík.     

    Praktická aplikačná časť tejto prípadovej štúdie uvádza parametre, charakteristiky 

a celkový stav skúmanej klastrovej organizácie NEK. a realizuje sa tu analytická časť 

vybranými metódami a posúdením stavu a úrovne klastrovej organizácie a jej manažmentu 
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a to auditom stavu a úrovne procesného riadenia. Táto časť sa venuje aj konkrétnym 

riešeniam a to zmenám v procesnom riadení a zmenám v organizačnej štruktúre. Pritom zo 

zistení a zhrnutia výstupov praktickej časti práce v ďalšej časti v rámci návrhov na zmeny 

v procesnom riadení sa dá predložiť do budúcna aj pripravovaný samostatný a konkrétny 

výstup a to Manuál Komplexného prístupu procesného riadenia projektov klastrovej 

organizácie. 

1.  Manažment 

     Svetová odborná ekonomická  literatúra, ktorá sa zaoberá pojmom manažment, obsahuje  

na jednej strane publikácie opierajúce sa o poznatky renomovaných manažérov, a na druhej 

strane sa snaží aj o určité zovšeobecnenie  princípov  manažmentu, ako aj o snahy definovania 

určitých zákonitosti manažmentu. Výsledkom je potom množstvo definícii manažmentu, ktoré 

sa v literatúre objavujú. Manažment sa takto chápe ako  zložitý a ťažko uchopiteľný proces, 

pretože  každá z definícii zachycuje len niektoré vlastnosti a procesy a žiadna ho nevystihuje 

komplexne. Jedným z prejavov moderného manažmentu 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 používať odskúšané metódy a postupy 

marketingovej stratégie a manažérskeho riadenia firiem a klastrov. Hovorí sa dnes o diktáte 

spotrebiteľa a o uspokojovaní jeho potrieb a očakávaní. 

1.1  Obsah a význam  manažmentu 

     Manažment − je praktickou činnosťou, množinou aktivít riadiacich pracovníkov na 

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

primárne zodpovedných ľudí za riadenie a úspešnosť firiem Sedlák (2012). Podľa všeobecne 

známeho názoru jedného zo zakladateľov teórie manažmentu P. F. Druckera: „Manažment je 

vedná disciplína, ktorá je prageologická, má interdisciplinárny charakter a je internacionálna“. 

Preto ako proces riadenia, je možné chápať ako proces koordinovania činností skupiny 

pracovníkov, realizovaný jednotlivcom, alebo skupinou ľudí za účelom dosiahnutia určitých 

výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou. Zatiaľ čo riadenie prebieha 

v rôznych systémoch – technických, biologických, či spoločenských, manažment je riadením  

v organizáciách.  Možno ho tak jednoducho označiť ako riadenie skupín a jednotlivcov 

v účelovo vytvorenom ekonomicko – sociálnom prostredí a zároveň aj najvšeobecnejšie 

charakterizovať ako súhrn všetkých činností, ktoré je nutné urobiť, aby bol zabezpečený chod 

organizácie. Účelom manažmentu je vytvárať organizácie, ktoré fungujú.  Magretta, Stone, 
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(2012). Manažment je vo svojej podstate riadenie spoločenských systémov, teda tých, ktorých 

dôležitými prvkami sú ľudia. Ľudia majú svoje osobné, skupinové ale aj spoločenské záujmy. 

Ich myslenie a správanie je ovplyvňované ich postojmi, názormi a poznatkami. 

     Do popredia sa dostávajú otázky definovania cieľov a hľadania metód a postupov ako 

vytýčené ciele dosiahnuť. Rozvíjajú a zdokonaľujú sa činnosti, ktoré manažéri vykonávajú, 

ako plánovanie, rozhodovanie, organizovanie, vedenie ľudí a ich motivácia,  ako aj vytváranie 

a zdokonaľovanie informačných a kontrolných systémov manažmentu. Ak sa chce presnejšie 

definovať pojem  manažment,  potom možno zistiť, že vystupuje v troch základných 

podobách , ktoré pre prehľadnosť sú spracované do  tabuľky 1: 

Tabuľka  1:    Základné podoby  moderného  manažmentu v praxi 

 

Manažment 

ako proces 

Vyjadruje vzájomnú nadväznosť a previazanosť takých činností, ako je 

plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola, ktoré spolu umožňujú 

nielen vytyčovanie, ale aj dosahovanie cieľov  klastra 

 

 

 

 

Manažment 

ako 

profesia   

Vzťahuje sa na skupinu ľudí, ktorí zabezpečujú proces manažmentu a 

zodpovedajú za priebeh tohto procesu, t. j. na manažérov. Manažment v 

tomto zmysle tvoria manažéri, ktorí zodpovedajú za riadenie organizácie ako 

celku, ako aj za riadenie jej útvarov a iných organizačných jednotiek. Do 

manažmentu organizácie patria manažéri od pozície najvyššie zaradeného 

manažéra (napr. riaditeľ, generálny riaditeľ), ktorý stojí na čele manažmentu 

organizácie, cez manažérov zodpovedných za riadenie hlavných funkčných 

útvarov a relatívne samostatných jednotiek (riaditelia, vedúci závodov, 

prevádzok a odborných útvarov), až po manažérov na najnižšom stupni 

riadenia (vedúci oddelenia, majster dielne). 

 

Manažment 

ako vedná 

disciplína 

Je odvodený od existencie teórie, ktorá sa sústreďuje na neustále 

zdokonaľovanie prístupov, nástrojov, metód a techník, ktoré umožňujú 

manažérom zdokonaľovať proces manažmentu a tým zabezpečovať úspešné 

riadenie organizácie. V rámci tejto vednej disciplíny existujú aj vedné 

odbory, ktoré sa sústreďujú na špecifické problémy manažmentu v rôznych 

oblastiach (finančný manažment, manažment ľudských zdrojov,...). 

 Zdroj: vlastná tvorba. 

Medzi základné funkcie manažmentu  patrí: predvídanie, organizovanie, prikazovanie, 

koordinovanie a kontrola. Takýto funkčný prístup v manažmente sa stal základom pre deľbu 

práce a pre organizačnú štruktúru v podniku.  Možno tak formulovať väzbu: 

Zásady:   • Cieľovosť   •  Špecializácia a koordinácia  •   Celistvosť a jedinečnosť           •  

Komunikácia •  Delegovanie •  Výsledok procesu organizovania:   Organizačná štruktúra. 

     K samotnému  chápaniu pojmu a významu manažmentu je potrebné poznať aj ďalšie 

súvisiace pojmy a procesy v danom systéme riadenia a to najmä: 
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     Stratégia − vyjadruje základnú predstavu o tom, akou cestou budú firemné ciele 

dosiahnuté, predurčuje budúcu činnosť k splneniu týchto účelov Kotler, Keller (2013). 

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

výkonnosť klastra. Spočíva v analýze, formulovaní stratégie, hodnotení a kontrole Kotler, 

Keller (2013). 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  Sedlák, (2012). O fungovaní takéhoto 

prístupu k riadeniu možno potom v praxi hovoriť ako o strategickom manažmente. 

     Správne zvolený strategický cieľ je základom vytvorenia strategického plánu a tvorby 

marketingovej obchodnej stratégie, ktorú realizuje manažment klastra a firiem (podľa 

poznatkov otca moderného manažmentu) Porter (1994). Preto sa dá tvrdiť, že bez poznania 

cieľov firmy a je stratégie nie je možné zmysluplne ani tvoriť riadiace organizačné štruktúry 

a uplatniť reálne vo firme procesné riadenie. 

 

1.2   Historický  vývoj  manažmentu  

 

     Teória manažmentu je vedou, a to vedou pomerne mladou. Toto slovo je odvodené od 

slova „to manage“, čo znamená riadiť, viesť, vládnuť. V tvare výrazu manažment sa objavuje 

od druhej pol. 19. stor. v USA v súvislosti s novou disciplínou, zaoberajúcou sa riadením 

podnikov Blažek (2014).  

Manažment bol pôvodne definovaný ako umenie riadiť podnikovú činnosť. Vnímal sa ako 

proces, ktorý začína predvídaním, pokračuje organizovaním, prikazovaním a koordinovaním a 

končí kontrolou.  Neskôr sa manažment chápe hlavne ako umenie dosiahnuť vytýčené ciele 

podniku.   

Mnohé myšlienky o riadení by sme našli napr. už v biblii, veľa zaujímavých skúseností sú 

známe z riadenia hromadných procesov v dejinách ľudstva – vedenie vojen, stavebné činnosti, 

ale aj riadenie štátu. Zaujímavé názory by sa našli už v prácach antických filozofov 

(Aristoteles, Platón, Sokrates a ďalší). Predsa len teoretickými predchodcami klasikov 

manažmentu boli filozofovia zameraní na problematiku riadenia spoločnosti a ďalší 

predstavitelia ovplyvnení najmä priemyslovou revolúciou v Európe Donnelly, Gibson, 

Ivancevich, (2003). Začiatky moderného manažmentu siahajú ešte do polovice 19. storočia, 

obdobia nástupu priemyselnej revolúcie a rýchleho rozvoja priemyselnej výroby. V tomto 

období nastáva prechod od domácej kusovej a manufaktúrnej výroby k továrenskej sériovej 

veľkovýrobe, ktorej základom je striktná deľba práce a rozvoj kooperácie. Domáca kusová 

výroba bola prevažne ručnou výrobou a organizácia a riadenie výroby sa zakladalo na 
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remeselných poznatkoch a skúsenostiach, ktoré sa spravidla odovzdávali z generácie na 

generáciu. Neexistovala teória manažmentu, ani možnosť jej štúdia a dokonca ani ucelenejšie 

technologické návody a postupy. 

     Postupný vývoj od dielní, cechov a manufaktúr k továrenskej výrobe a k rozvoji 

podnikania, vplyv priemyselnej revolúcie, potreba riadenia nových výrobných procesov 

,potreba efektívnej organizácie práce a využívania zdrojov – to všetko vytváralo podmienky 

pre skúmanie a pozorovanie stavov a vznik prvých teórií o efektívnom riadení podniku. 

Podstatnú úlohu v 19. storočí zohral aj rozvoj technických a ekonomických vied. 

     Nové stroje a technológie vytvárali možnosti zmien postavenia a pôsobenia človeka vo 

výrobnom procese a bolo potrebné hľadať vhodné a účinné spôsoby  zapojenia človeka do 

výrobného procesu. Základy teórie a praxe manažmentu sa položili pod vplyvom 

priemyselnej revolúcie.     

     Začiatky vývoj teórie manažmentu boli podporené dvoma školami – klasickou 

a neoklasickou  Blažek (2014),  Papula a kol. (2017).  Známymi predstaviteľmi klasickej 

teórie sú najmä Taylor, Fayol, Weber, Ford. 

     Neoklasická teória je  teória ľudských vzťahov. Sústreďuje sa na psychologicko-

sociologickú stránku riadenia. Známymi predstaviteľmi sú napríklad Mayo, Baťa  Blažek 

(2014), Papula a kol.  (2017).   

     Modernistická teória je teória založená prednostne na postavení a riadiacich schopnostiach 

človeka, avšak včleneného do širokého systému priemyselných, riadiacich, štatistických 

a kvalitatívne procesných  nástrojov a technológií so zreteľom hlavne na veľkopriemyselnú 

povojnovú výrobu pre masy ľudí. Známymi predstaviteľmi sú napríklad Deming, Juran, 

Ishokawa, Taguchi   Gibson, (2009), Kotler, Keller (2013). 

     Vo všeobecnosti vznik náročnej a pre mnohých lákavej profesie manažéra úzko súvisí s 

vývojom teórie a praxe manažmentu. V začiatkoch boli spravidla úzko spojené funkcie 

vlastníka, výkonného pracovníka a manažéra. Aj prví významní manažéri, napr. už spomenutí 

Henry Ford alebo Tomáš Baťa, začínali ako vlastníci - podnikatelia. Charakteristické pre 

týchto prvých manažmentov firiem bolo to, že na ich schopnostiach obvykle stál, rástol alebo 

padal celý podnik. Postupne sa pozícia takýchto manažérov vplyvom vývoja matematických, 

štatistických a priemyselných vedných odborov upevňovala vďaka získaniu účelných 

riadiacich nástrojov. Boli to podľa mojej mienky spravidla naozaj silné a výrazné osobnosti, 

ktorých prístup k manažmentu a samotné osobnostné prínosy môžem  zhrnúť do vlastnej 

prehľadnej tabuľky 2, v ktorej stručne uvádzam aspoň niektoré význačné svetové osobnosti 

manažmentu a ich prístupu k riadeniu. 
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 Tabuľka 2:   Prehľad osobností historického vývoja manažmentu 

Osobnosť: Historické informácie: Prínosy: 

Frederic 

Winslow 

Taylor 

(1856 – 

1915) 

 

Vyštudoval za strojného inžiniera a 

stal sa vrchným inžinierom vo firme. 

Pokladá sa za zakladateľa vedeckého 

riadenia založeného na využívaní 

vedeckých metód za účelom pripraviť 

najlepší spôsob, ako vykonávať 

výrobné a obslužné práce na najnižšej 

úrovni podniku, a to dielne. Jeho 

cieľom bolo zdokonaliť organizáciu 

práce robotníkov a zvýšiť ich 

produktivitu.  

Sú známe štyri princípy „Taylorovho 

vedeckého riadenia“: 

1.Vytvorenie vedecky podloženého 

postupu pre každú prácu. 

2.Odborný výber a vyškolenie 

robotníkov 

3.Spolupráca medzi robotníkmi 

a vedúcimi 

4.Rozdelenie zodpovednosti medzi 

robotníkov a vedúcich 

 

Henry 

Fayol 

(1841 - 

1925) 

Bol banským inžinierom a stal sa až 

generálnym riaditeľom bansko - 

hutníckeho podniku. Výsledkom jeho 

práce bolo to, že podnik, ktorý bol na 

pokraji úpadku, začal pod jeho 

vedením opäť prosperovať. 

Rozpracoval teóriu 

administratívneho riadenia so 

základnými zásadami: 

 –    deľba práce, centralizácia 

– autorita a zodpovednosť, 

disciplína  

 –    jednotné riadenie a prikazovanie  

– podriadenosť čiastkových 

záujmov     celku.  

Max 

Weber 

(1864 – 

1920) 

Nemecký sociológ, ktorý vytvoril 

byrokratický model organizácie. 

Byrokracia sa v tomto prípade chápe 

ako systém pevných noriem, pravidiel 

a povinností. 

Základnými princípmi sú:  

1. Deľba práce je základom 

organizácie.  

2. Je potrebné presne definovať 

práva a povinnosti každého 

pracovníka. 

3. V každej organizácii musí pôsobiť 

sústava pravidiel, ako sú normy, 

opisy činností a inštrukcie, ako 

pracovať.  

4. Práca je služba, pri ktorej je 

potrebné dodržiavať presne 

vymedzené pravidlá.  

5. Vedúci pracovník je povinný 

vytvárať podmienky disciplíny, 

stability a fungovania byrokratickej 

organizácie a zabezpečovať jej 

efektívnosť. 

Henry 

Ford 

(1863 – 

1947) 

Vyučil sa za strojníka a neskôr založil 

vlastnú spoločnosť na výrobu 

automobilov - Ford Motor Company. 

Cieľom bolo sústredenie výroby len 

na jeden typ výrobku - automobilu, 

normalizovanie jeho jednotlivých 

častí, ako aj vyrábanie veľkého 

množstva kusov. 

Toto  si vyžiadalo špeciálny nový typ 

výroby, ktorou bola hromadná 

výroba. 

 

Elton 

Mayo 

Patrí medzi hlavných predstaviteľov 

neoklasickej školy manažmentu. 

Tvrdí, že na výsledky práce majú 

Sústreďuje sa na zlepšovanie 

medziľudských vzťahov na 

pracovisku a vzťahov v pracovných 



10 
 

(1880 -

1949) 

vplyv okrem technických podmienok 

výrobného procesu a fyzických 

potrieb ľudí aj sociálne a 

psychologické faktory. 

skupinách. 

 

Tomáš 

Baťa 

(1876 – 

1932) 

Uplatňoval Taylorove zásady riadenia, 

no vypracoval vlastný „Baťov systém 

riadenia“. Základom bolo rozdelenie 

podniku na samostatné účtovné 

jednotky, ktorými boli dielne, 

oddelenia, predajne. 

Súčasťou každého rozhodnutia bola 

ekonomická kalkulácia. Výraznú 

funkciu mala podľa neho stimulácia 

pracovníkov založená na 

samostatnosti a zodpovednosti. 

Zavedenie pásovej výroby 

vyžadovalo plnenie skupinových 

úloh, dobrú koordináciu práce a 

vysokú kvalitu. 

William 

Edwards 

Deming 

(1900-

1993) 

Americký inžinier, štatistik, 

univerzitný profesor a autor 

a zakladateľ moderných metód 

riadenia a kontroly štatistických 

procesov. Vyvinul metódu 

podnikového riadenia: Do-Check-Act 

(PDCA) 

Jeden zo zakladateľov japonského 

povojnového hospodárskeho zázraku 

(1950-1960) na základe jednotnej 

klasifikácie kvality produktov 

a procesov, testovania a zlepšovania 

dizajnu a globalizácie trhov. 

Joseph 

Moses 

Juran 

(1904-

2008) 

Univerzitný profesor a americký 

inžinier a konzultant  svetového mena 

v oblasti riadenia firiem. Bol prvým 

autorom vo svete „Príručky kontroly 

kvality“ a postavil teóriu predajných 

techník a teóriu krížovo funkčného 

riadenia prienikom cez organizačné 

štruktúry firiem. 

Je považovaný za „evanjelistu“ pre 

riadenie kvality“ pretože ako prvý 

pridal do procesu riadenia podnikov 

a veľkopriemyselných systémov tzv. 

“ľudský faktor“ a jeho vplyvy. 

Cyril 

Northote 

Parkinson 

(1909-

1993) 

Britský námorný historik, vojak 

a inštruktor vojenskej akadémie. 

Napísal viac ako 60 publikácií 

z oblasti riadenia procesov 

a administratívnych paradoxov. Veľký 

kritik taylorizmu. 

Formuloval tri tzv.: Parkinsonové 

zákony, ktoré poskytujú pohľad na 

primárne prekážky efektívneho 

riadenia času v manažmente firiem. 

„Práce pribúda úmerne s tým, koľko 

času sa na ňu môže vynaložiť.; 

Výdaje narastajú úmerne s príjmom; 

Narastanie procesov prináša 

zložitosť a zložitosť prináša 

rozklad“. 

Kaoru 

Ishikawa 

(1915-

1989) 

Japonský teoretik organizácie 

a riadenia priemyselných firemných 

procesov, profesor na Tokijskej 

univerzite. Vytvoril teóriu diagramov 

príčin a následkov pri analýze 

a diagnostikovaní problémov vo 

výrobe. 

Autor „Ishikawa diagramu“ ( alebo 

aj fishbone diagram, diagram rybej 

kosti) aplikovaný na tvorbu dizajnu 

produktov a procesného 

produktového riadenia na báze 

prevencie chýb kvality 

a identifikáciu parametrov výroby, 

ktoré majú za následok nový riadiaci 

efekt spočívajúci v eliminácii 

výrobných chýb a zmätkov. 
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Genichi 

Taguchi 

(1924-

2012) 

 

 

 

 

Svetoznámy odborník – inžinier, 

štatistik a univerzitný profesor v USA. 

Vyvinul metodiku uplatnenia 

štatistiky na zlepšenie riadenia kvality 

produkcie a bol jedným zo 

spoluautorov japonského 

hospodárskeho zázraku – vytvoril 

 koncepcie experimentálneho 

priemyselného dizajnu a tzv. redukcie 

variácií priemyselného procesného 

riadenia v podnikoch. 

Vytvoril tzv. “Taguchiho koncept 

riadenia zvyšovania kvality 

a spoľahlivosti“ a bol vo svete prvým 

autorom venujúcim sa ortogonálnym 

zostavám a teórii tzv. čiernej 

skrinky“. 

Zdroj: vlastná tvorba 

 

1.3   Manažérske  úrovne  a  organizačné  štruktúry  firiem 

     S vývojom teórie a praxe manažmentu sa postupne sa oddeľujú záujmy vlastníkov a 

podnikateľov, záujmy podnikateľov a manažérov, podnikatelia poverujú výkonom 

manažérskych funkcií profesionálnych manažérov a tak aj medzi manažérmi nastáva deľba 

práce a špecializácia oddeľuje vrcholový manažment od stredného a prvolíniového. Podľa 

hierarchie - jednotlivých stupňov riadenia sa rozlišujú v organizácii podľa teórie vo 

všeobecnosti podľa nasledujúce úrovne manažmentu v organizáciách tak, ako je to 

spracované do prehľadnej tabuľky 3 podľa zdroja  Blažek (2014) :  

Tabuľka 3:     Hierarchia riadenia v organizáciách 

ZARADENIE POPIS  NÁPLNE  DANEJ  ÚROVNE  MANAŽMENTU 

 

Vrcholoví 

manažéri  
(Top 

management) 

Najvyššia hierarchická úroveň manažmentu podniku. Jej úlohou je riadiť 

činnosť podniku ako celku a usmerňovať činnosť manažérov nižších 

úrovní tak, aby podnik naplňoval stanovené ciele – napr. generálny 

riaditeľ, riaditeľ závodu. Zodpovedajú komplexne za chod celej 

organizačnej jednotky – podniku, závodu, prevádzky, dielne, t.j. za všetky 

jej oblasti činnosti (technické, personálne, obchodné, účtovné, finančné, 

…) 

Manažéri 

strednej línie 
(Middle 

management) 

Postavenie  na čele útvarov a vnútropodnikových jednotiek napr. oblasť 

výroby, predaja, marketingu, financií. Vyberajú si  ich spravidla vrcholoví 

manažéri a ich podriadenými sú manažéri nižších hierarchických úrovní. 

Sú pomerne rozhodujúcimi hráčmi prevádzkového chodu firiem. 

Manažéri 

prvej línie  - 

nižšej úrovne 

(Lower 

management) 

Majstri, vedúci oddelení, vedúci prevádzok, stredísk, predajných miest a 

dielní, nemajú podriadených ďalších manažérov ale výkonných 

pracovníkov – robotníkov, referentov, predavačov a pod. 

Poznajú základné hlavné produktové technologické, predajné a procesné 

podmienky a technológie i techniky realizácie produkcie firiem. 

 

 

Manažéri – 

špecialisti 

Manažéri  s užšou špecializáciou, zameraní na určité odborné činnosti : 

marketing, výskum a vývoj, personalistika, účtovníctvo, predaj, 

informatika,...   Nemajú spravidla kompetencie a rozhodovacie právomoci 

manažérov - generalistov, ale majú vedomosti a schopnosti riešiť 
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(Expert 

management)  

špeciálne problémy a usmerňovať činnosti vo vymedzených oblastiach. 

Pozitívom funkčného prístupu v manažmente je deľba práce – jednotlivé 

činnosti vykonávajú špecializovaní a kvalifikovaní pracovníci. Negatívom 

je potreba vytvárať ďalšie koordinačné a kontrolné pracoviská, čím klesá 

efektívnosť celého výrobného procesu.   

 Zdroj: spracované podľa Blažek (2014);  vlastná tvorba.    

Viacero významných autorov sa zaoberá problematikou koncipovania a opisu rôznych 

organizačných štruktúr  a súvisiacej organizačnej architektúry Kotler, Keller (2013), 

Samuelson, Nordhaus (2012),  Sedlák (2012), Jakubíková (2013), Veber a kol. (2014) a pre 

rozsiahlosť tematiky sú predkladané vlastné spracovania rozhodujúcich typov a znakov 

známych organizačných štruktúr v nasledujúcej tabuľke 4. 

Tabuľka  4:   Prehľad hlavných typov organizačných štruktúr a ich špecifikácia 

Typ  

štruktúry 

Špecifikácia Výhody Nevýhody 

 

 

 

Funkčná 

štruktúra 

Založená na 

zoskupovaní 

pracovníkov do 

útvarov podľa 

podobnosti úloh, 

skúseností a aktivít. 

Vhodná najmä pre 

MSP 

Všetci pracovníci sú 

sústredení do jedného 

útvaru či zložky 

s vlastným manažérom 

Nezvládnutie náročnejších 

úloh postavených na 

potrebe širšieho spektra 

znalostí, vedomostí 

a zručností z viacerých 

oblastí 

 

Líniovo 

štábna 

štruktúra 

Je vyspelejšou 

formou funkčnej 

štruktúry a tvoria ju 

dve zložky – líniová 

a štábna. Vysoká 

špecializácia 

manažmentu, vedúci 

líniovej časti je 

najvyšším 

nadriadeným 

všetkých 

v organizácii 

a vedúci štábnej 

časti naprieč 

organizáciou 

zodpovedá za 

plnenie určitej 

oblasti činnosti 

Efektívne využívanie 

zdrojov a spoločné 

riešenie problémov, 

Rozvoj kvalifikácie 

pracovníkov a výmena 

skúseností, 

Kariérny postup 

a zdravá súťaživosť 

v kolektíve, 

Prijímanie 

strategických 

rozhodnutí na úrovni 

vrcholového 

manažmentu 

s následnou 

koordináciou 

a kontrolou, 

Podobná úroveň 

kvalifikácie ľudí 

v skupine štábu 

uľahčuje koordináciu 

a plnenie úloh 

Pomalší priebeh 

rozhodovacích procesov 

a dopad na kvalitu 

riadenia, 

Menšia inovačná 

schopnosť v dôsledku 

pomalosti prijímania 

nápadov a riešení, 

Podiel ľudí a činností na 

úlohách je často nejasný 

a demotivuje. 

Funkčná štruktúra 

obmedzuje masy budúcich 

manažérov, 

Nevyhovujúca koordinácia 

medzi skupinami vytvára 

izolovanosť a nízku 

toleranciu  kompromisov 

 

 

Je použiteľná 

u veľkých firiem  

kde začínajú 

prevažovať 

Schopnosť 

prispôsobenia sa 

nestabilným 

podmienkam okolia, 

Zdroje sa nemusia 

využívať efektívne a sú 

vyššie nároky na ľudské 

zdroje a ich špecializáciu 
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Divízna 

štruktúra 

nevýhody funkčnej 

štruktúry, rastie 

rozsah produkcie 

a služieb 

organizácie. 

Princípom je 

decentralizácia 

a prechod  na nižšie 

organizačné zložky 

s určitými 

kompetenciami – 

divízie. Členenie je 

buď na základe 

produktov, alebo 

zákazníkov, či 

miesta pôsobnosti 

a pod.  

požiadavkám 

zákazníkov, rozdielom 

jednotlivých oblastí 

a sfér fungovania, 

Styk so zákazníkmi je 

operatívnejší a ich 

spokojnosť sa zvyšuje. 

Vzniká kvalitný 

a komplexný servis pre 

zákazníkov, 

Prehľadnosť výsledkov 

a možnosť 

porovnávania 

jednotlivých divízií 

manažmentom, 

Osobnostný rast 

pracovníkov 

a manažérov je 

zabezpečený 

a zastupiteľnosť, 

Absencia uplatnenia 

špecialistov v internom 

prostredí pre prevažujúcu 

rutinnosť, 

Uprednostňovanie cieľov 

divízie a lokálneho 

prostredia pred záujmami 

celej organizácie, 

potenciálny vznik 

problémov a rivality medzi 

divíziami a možné 

súperenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybridná 

štruktúra 

Je kombináciou 

funkčnej a divíznej 

štruktúry 

v osobitným 

prípadoch pozície na 

trhu. Ide jednak 

o koncepciu siete 

divízií, ale nad nimi 

je jedno centrum 

manažmentu, ktoré 

zabezpečuje 

rozhodujúce 

strategické 

plánovanie, 

personálnu politiku 

a jednotný firemný 

image 

Simultánna koordinácia 

medzi divíziami, 

centralizované funkcie 

slúžia na podporu 

výkonnej práce divízií, 

Integrácia cieľov 

a úloh, autonómia 

špecifických vecí 

u divízií a naopak 

plnenie spoločných 

úloh centrálou – 

vrcholovým 

manažmentom, 

Adaptabilita 

a efektívnosť, divízie 

poznajú spoločné 

výsledky a reagujú 

pružnejšie na výzvy 

prostredia 

Spomalená reakcia na 

výnimočné situácie 

a potrebný súhlas 

manažmentu centrály, 

Podcenenie schopnosti 

divízií lepšie poznať 

podmienky trhu, 

zákazníkov a prostredia, 

Konflikty medzi centrálou 

a divíziami pretože táto sa 

snaží zasahovať aj do 

kompetencií divízie – 

vyvolanie negatívnych 

reakcií. 

 

 

 

 

 

 

 

Maticová 

štruktúra 

Vzniká pri potrebe 

doplniť jestvujúcu 

líniovo štábnu 

štruktúru 

o doplnkovú 

štruktúru, napríklad 

pri fúzii, či 

dlhodobej 

programovej 

strategickej 

kooperácii firiem . 

Vhodná len pre 

organizácie 

s vysokými 

Veľmi rýchle reakcie na 

požiadavky trhu 

a okolia, významné 

zmeny a inovácie 

produktov a služieb, 

Pružnosť tvorby 

a zmien v personálnej 

skladbe zložky a rotácia 

osôb, 

Rýchly rozvoj 

kvalifikácie 

a špecializácie tímov 

v organizácii a príprava 

na manažérske funkcie, 

Vytváranie dvojitého 

vzťahu podriadenosti a to 

k vedúcemu tímu zložky 

a zároveň manažmentom 

organizácie, 

Vznik potenciálneho boja 

o moc medzi manažérmi 

o postavenie lídrov, 

Náročné rozhodovanie 

a výmena informácií, 

Potreba výcviku 

v medziľudských 

vzťahoch a potreba 

neustálej spolupráce 
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požiadavkami na 

pružnosť produkcie 

v dynamických 

trhových 

podmienkach. 

Posilnenie motivácie 

a zodpovednosti členov 

tímov v rámci štruktúry 

a ich podiel na 

rozhodovaní, Viac 

voľnosti a času pre 

manažment na 

vrcholové strategické 

rozhodovanie. 

a komunikácie, čo 

zaťažuje prácu. Nárast 

nákladov na fungovanie 

maticovej štruktúry pre 

potreby dobre odmeňovať 

špecialistov. 

 

 

Špecifická  

doplnková 

štruktúra 

Osobitné uplatnenie 

len v niektorých 

prípadoch 

koncipovania 

štruktúr, nadväzuje 

na jestvujúci stav 

v organizácii. 

Kombinácia štruktúry 

doplnením pomerne 

samostatnej vysoko 

špecializovanej a často  

dočasnej zložky pre 

zabezpečenie 

zvláštnych úloh, 

Príkladom je tzv. 

projektové riadenie 

firiem v praxi 

Nejasnosť kompetencií 

v prepojení na ostanú 

organizačnú štruktúru, 

Negatívny prístup divízií k 

„výnimočnosti „ zložky 

a jej špecializácie. 

Zdroj: spracované podľa Veber a kol.(2014), Kotler, Keller (2013), Jakubíková (2013); vlastná 

tvorba. 

 

 1.4   Hlavné  činnosti  manažmentu a manažérske  štýly 

     Manažment v praxi uskutočňuje hlavne tieto druhy aktivít ( v závislosti na tom ktorá 

úroveň manažmentu vo všeobecnosti ich vykonáva) Veber a kol. (2014) a to: 

- strategické riadenie – obstarávané vrcholovým manažmentom a zameraný na kľúčové 

faktory fungovania a to s dlhodobým charakterom  plnenia 

- taktické riadenie – spočívajúce v aktivizácii pre naplnenie jednotlivých cieľov a to spravidla 

v horizonte roka a uskutočňuje ho manažment na strednej štábnej, finančnej a administratívnej 

úrovni organizácie. 

- operatívne riadenie – vykonávané manažmentom tzv. prvej línie , majstrami, vedúcimi 

projektov, tímov, čo služieb v organizácii a smerujúce k realizácii taktických a operatívnych 

dielčich úloh a plánov, s krátkym presne ohraničeným časovým intervalom.   

 

Hlavné činnosti manažmentu sa v praxi  všeobecne členia podľa charakteru zamerania 

a rozsahu pôsobnosti hlavne na: prevádzkový manažment, produktový manažment, 

projektový manažment, procesný manažment, finančný manažment, manažment riadenia rizík 

a manažment kvality, environmentu či bezpečnosti práce. Kotler, Keller (2013). Obrázok  1 

dokumentuje typické rysy manažérskej činnosti v organizácii na jednotlivých úrovniach 

riadenia a podľa úrovne manažmentu Veber a kol.(2014). 
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Obrázok  1: Typické rysy manažérskej činnosti na jednotlivých úrovniach riadenia                                       

 

Zdroj: Veber a kol. (2014). 

Rámcové ponímanie významných manažérskych činností podľa určitého typu štýlu môžem 

rozdeliť podľa koncepcie kanadského profesora a poradcu v manažmente Henryho Mitzberga 

Cejthamr, Dědina (2011) tak ako je to na obrázku 2. 

 

Obrázok 2:  Členenie štýlov riadenia manažmentom podľa hlavných činností                                                 

 

Zdroj: Cejthamr, Dědina (2011). 
    Z uvedeného obrázka je zrejmé charakterizovanie každého štýlu manažmentu podľa 

výberu a hraníc rámca činností a to buď ako vybraného, daného, voľného alebo aj zreteľného 

prejavu činnosti v organizácii. Vo všeobecnosti sa dá povedať že štýl práce manažérov je 

celkovým prístupom k plneniu jeho úloh a prejavuje sa zvlášť výrazne v jeho rozhodovaní, 

riadiacich príkazoch, komunikácii s okolím, autoritou, určitou charizmou a manažérskymi 

kompetenciami v spojení s odbornosťou. Podľa toho teória a viacerí autori  Sedlák (2012),  

Veber a kol. (2014),  Kotler, Keller (2013)  členia manažérske štýly podľa vnútornej 

charakteristiky osobnosti do štyroch reprezentatívnych  skupín podľa R. Likerta Veber  

a kol.(2014) a to:   

 Autoratívny šýl,   
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 Benevolentný štýl;   

 Konzultatívny štýl;   

 Participatívny štýl, 

a v závislosti na osobný vzťah k ľuďom tiež na modernejšie členenie a to:  

 Byrokratický štýl;  

 Autoratívny štýl;  

 Štýl na báze cieľového riadenia a  

 Demokratický štýl,  

pričom každý z nich má osobitý obsah a spôsob správania a konania manažérov v praxi vo 

vzťahu k ľuďom. Tieto štýly zobrazuje matica na obrázku 3. 

 

Obrázok 3:   Matica štýlov riadenia so zreteľom na uplatňovanie moci a úrovní 

                       spolupráce s ľuďmi v manažmente.                

 
Zdroj: vlastná tvorba 

 

1.5    Vybrané  metódy  strategických  analýz a diagnostiky  

         úrovne a stavu riadenia 

     Pre objektívne a zodpovedné skúmanie stavu a úrovne procesov riadenia, organizačnej 

štruktúry a fungovania interných väzieb v tom ktorom podnikateľskom subjekte či organizácii 

existujú v teórii vypracované konkrétne metódy posudzovania a diagnostikovania daného 

stavu a k takým patria aj metódy strategickej analýzy, metódy diagnostikovania a merania 

parametrov a ďalšie podporné nástroje pre rozhodovanie manažmentov klastrových 

organizácií a ich členských a partnerských firiem. Ako už bolo krátko v úvode tejto 

prípadovej štúdie pomenované, zvolené aplikované analytické metódy v rámci mnou zvolenej 

celkovej metodiky pre spracovanie podkladov a tvorbu návrhov procesného riadenia, tak pre 

prehľadnosť zvoleného postupu práce v nasledujúcom obrázku 4  je predložená  schéma 

postupu riešenia analytickej a diagnostickej  časti práce v rámci teórie, ponajprv všeobecne 

popísanej a následne v praktickej časti realizovanej konkrétnymi postupmi a výpočtami. 
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Obrázok  4:   Schéma navrhovaného výberu analytických a diagnostických 

                        metód diplomovej  práce a očakávaných výstupov                 

 

Zdroj: vlastná tvorba 

1.5.1   Výber  metódy  strategickej  analýzy 

     Strategická analýza je jeden zo základných prvkov strategického riadenia Porter, (1994) 

a slúži ako pomôcka formulácie stratégie a rozhodovania spoločnosti. Je to vlastne súbor  

metód, postupov a pozorovaní, pomocou ktorých v marketingovom strategickom riadení 

vyhľadávame a zisťujeme súčasný stav organizácie, zisťujeme tržné príležitosti, popisujeme 

kondíciu firmy a pozíciu na trhu   Kotler, Keller (2013). Takto sa dá podľa mojej mienky 

poznať a nastaviť pre firmu tie správne pravidlá a postupy procesného riadenia. V súčasnej 

odbornej praxi existuje viacero metód strategickej analýzy – SWOT analýza, PESTLE 

analýza vonkajšieho prostredia, PESTLE analýza metódou MAP, analýza stakeholders, 

Porterov model analýzy piatich konkurenčných síl, BCG matica pre analýzu portfólia firmy, 

analýza tržného podielu, analýza finančná a ďalšie metódy, podrobne popísané v prameňoch 

Samuelson, Nordhaus (2012); Sedlák (2012); Plamínek (2018). Po dôkladnom preštudovaní 

všetkých typov analýz a po konzultácií s manažmentom firmy a posúdení charakteru, rozsahu 

a programov podnikania sa mi pri spracovaní seminárnej práce  javí ako najúčelnejšia 

primárna metóda  SWOT nie preto, že sa považuje za  najpopulárnejšiu, ale preto, že pomerne 

jednoznačne prináša výsledky z merateľných vstupných údajov o danej firme.  SWOT 

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

najlepšie korelujú. Následne syntézou nových poznatkov a merateľných výsledkov možno 

formulovať zásady, pravidlá a princípy pre vytvorenie pravidiel procesného riadenia  

skúmaného a posudzovaného subjektu.. Zahrňuje monitorovanie marketingového interného aj 
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externého prostredia, firmy a musí mať vždy zadefinovaný budúci želaný cieľ, ktorý sa chce 

dosiahnuť. Túto techniku vynašiel v 70-tych rokoch Albert Humphrey pre priemyselné 

podniky v rámci FORTUNE 500 a jej princíp dokumentuje obrázok 5.  Analýza SWOT   

kompletizuje a zoraďuje 4 podstatné atribúty  a to: vnútorné silné S a slabé stránky W firmy,  

jej vonkajšie príležitosti O a ohrozenia T podľa dôležitosti. Je to ľahko použiteľný nástroj na 

rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku, je východiskom pre formulovanie 

stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými schopnosťami podniku a jeho vonkajším 

prostredím a pomáha pri tvorbe podnikateľských zámerov Kotler,  Keller (2013). Platí 

pravidlo, že silné a slabé stránky S+W vždy definujú interné atribúty klastra a príležitosti 

s ohrozeniami O+T hovoria o externých podmienkach na trhu v relevantnom prostredí 

klastrovej organizácie. S+W má tendenciu vždy pôsobiť v súčasnosti, zatiaľ čo O+T sa 

prejavujú do budúcna Sedlák (2012). Pri uplatnení metódy SWOT treba mať na zreteli to, aby 

sa nevytvárali zbytočne zoznamy stránok, ale skôr sa myslelo na dôležité priority pri 

dosahovaní budúceho cieľa a zároveň platí, že  SWOT analýza sa vždy vo všeobecnosti 

vypracúva iba pre jednu firmu či klaster v jednom odvetví a v jednom konkurenčnom 

prostredí. Jej výstupom - syntézou výsledkov tak vzniká základ pre tvorbu stratégie – 

strategického plánovania a riadenia v danej posudzovanej  klastrovej organizácii či firme 

a nadväzne tak možno  stanoviť aj ďalší vývoj a metodiku pre samotné procesné a projektové 

riadenie. 

Obrázok  5:   Princíp fungovania strategickej analýzy  SWOT 
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2.   Procesné  riadenie 

     Riadenie procesov a činností v organizácii je jednou zo základných aktivít manažérov. 

Zlepšovanie procesov v organizáciách sa dnes považuje  za nevyhnutnosť.  Cieľom každej 

spoločnosti je stať sa tak pružnou, aby bola schopná s celým svojim  aparátom rýchlo 

reagovať na neustále zmeny prostredia, potreby zákazníkov a chovanie konkurencie. Kľúčová 

je však schopnosť  organizácie zabehnuté procesy priebežne zlepšovať.  To sa ale neobíde bez 

ľudí, pretože návrhy aj samotné zlepšovanie musí vždy vychádzať od ľudí. Prirodzenou 

vlastnosťou človeka je že sa snaží nájsť cestu, ako urobiť veci jednoduchšie, rýchlejšie, lepšie 

Fotr, Souček (2011). Dosahovanie  vyššej efektivity, za dodržania požadovanej kvality  nám 

vlastne určuje  ciele  ktoré chceme zlepšovaním procesov dosiahnuť. Na procesnej úrovni 

rozhodujú o výkonnosti organizácie tri hlavné faktory: ciele, štruktúra a riadenie procesov“ 

Kotler, Keller  (2013). Procesy by mali byť logickými, jednoduchými cestami vedúcimi k 

naplneniu procesných cieľov“.  

 

2.1   Obsah a význam procesného riadenia 

    Čo je to vlastne proces?  Môžeme povedať, že proces je určitá usporiadaná skupina aktivít 

alebo činností, ktoré za sebou nasledujú a prinášajú určitý výsledok. Každý proces musí teda 

mať určité vstupy a výstupy. Procesy tiež musia mať definované vstupy, ktoré môžu zahŕňať 

ľudí, tovar, materiál ale i potrebné dokumenty.  

    Cieľom procesu je teda popísať chovanie alebo určitý postup, ktorý sa bude v tíme alebo v 

spoločnosti používať. Dôležité však je aby tento postup fungoval tak, aby proces mal len 

jeden výstup. Na toto sa výborne hodia informačné technológie, ktoré dokážu významne 

pomôcť a podporiť tvorbu procesov a definíciu výstupov Hromková, Holočiová (2005).  

    Slovo proces sa ale používa vo viacerých významoch. Proces sa bežne chápe ako postup 

(napr. technologický proces, súdny proces, finančný proces). Týmto postupom rozumieme 

„Radu na seba nadväzujúcich činností, kde každá čiastková činnosť (prvkov tejto rade) je 

organizovaná prevažne funkčne  Svozilová (2011). 

Každá organizácia, ktorá zaviedla procesné riadenie, musí jednotlivé procesy neustále 

priebežne zlepšovať a vyhodnocovať ich výkonnosť a účinnosť. Trvalé zlepšovanie je proces 

zameraný na trvalé zvyšovanie efektivity organizácie z hľadiska plnenia jej politiky a cieľov. 

Trvalé zlepšovanie zodpovedá potrebám rastu a očakávaniam zákazníka a zaisťuje dynamický 

vývoj systému manažérstva kvality. Kľúčovým faktorom úspešnosti zlepšovania procesov je 

ich spätná väzba. Ak chceme proces zlepšovať, musíme ho mať pod kontrolou. Dá sa tak 

tvrdiť, že každý proces sa preto musí najprv naplánovať, potom zrealizovať a nakoniec 
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kontrolovať. Proces, ktorý nie je priebežne zlepšovaný, sa zhoršuje a jeho efekt vývojom 

konkurencie klesá. 

    Riadenie procesov (Process management) – sa chápe ako prístup manažmentu zameraný 

na monitoring existujúcich procesov, ich analýzu, prípadné zmeny, stabilizáciu, prípadne 

ďalšie zlepšenie   ČSN EN ISO 9000:2006. Kľúčové postavenie medzi zložkami modelu 

riadenia majú procesy, predovšetkým procesy riadenia a tiež procesy produkčné. Aby 

organizácia fungovala, musí preto podľa môjho názoru definovať a riadiť veľký počet 

vzájomné prepojených procesov. Na usporiadaní a riadení procesov záleží, ako efektívne 

prebiehajú činnosti vedúce od získania zákazky k jej uspokojeniu, ako komplikovane alebo 

logicky sú prevádzané pomocné operácie k hlavným procesom. 

 

    Druhy integrácie a záujmov u procesného prístupu spočívajú v:  

1. Integrácia operácií (základ pre tímové riadenie). V súčasnej dobe  získava väčšiu  

pozornosť skôr všestranne vzdelaný pracovník, ako jednostranne zameraný, málo vzdelaný 

pracovník.  

2.  Integrácia zákazníka ( klienta) do procesu výrobcu, producenta. Zákazník sa sám môže 

vysloviť  k tomu, ako chce mať výrobok konfigurovaný  a až potom dáva signál k výrobe. 

3.  Integrácia dodávateľa do procesu výrobcu. Dodávateľ sa stáva priamo súčasťou výroby 

a nie je len dodávateľom jednotlivých komponentov. 

    Hlavné zásady zavádzania  procesného manažmentu sa dajú určiť ako: 

1.  Naštartovanie  novej  podnikovej či klastrovej organizačnej kultúry  - naučiť celý pracovný  

kolektív procesne  myslieť. Proces začína školením a výučbou. 

2.  Prehodnocovanie manažérskeho prístupu a systému riadenia - vypracovanie novej stratégie 

klastra a na ňu nadväzujúce nové  vytvorenie organizačnej štruktúry.  

3.  Preprojektovanie riadiacich a monitorizačných procesov - vylúčenie činností zbytočných a 

duplicitných; doplnenie činností chýbajúcich a inovácia neefektívne prevádzaných činností. 

 

2.2.   Historický  vývoj  procesného  riadenia 

    Po druhej svetovej vojne sa systémy manažérstva sústreďovali na vlastnosti výrobku 

a najmä na zmeny prístupu ku kvalite produkcie. Potreba stabilizovať kvalitu výrobkov viedla 

v 70 – tých rokoch 20. storočia k postupnej orientácií manažmentu prednostne na procesy 

výrobného charakteru. Základnou myšlienkou bolo, že kvalita výrobku je do značnej miery 

predurčená kvalitou procesov, ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť. 

    Koniec 80 - tých rokov 20. storočia znamenal ďalší posun v riadení organizácií. Jednotlivé 

podniky pochopili význam zákazníka a svoju pozornosť začali orientovať na neho a jeho 
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požiadavky, pretože zákazník je ten, kto rozhoduje, či je výrobok kvalitný. 

V 90 – tých rokoch 20. storočia sa začali podniky vážne zaoberať aj dodávateľskými vzťahmi, 

pretože sa často stávalo, že kvalita vstupoch v tejto oblasti bola nedostatočná  Sedlák (2012), 

Veber a kol. (2014). 

     V súčasnosti sa organizácie a klastrové zoskupenia prioritne orientujú nielen na vnútorné 

procesy, ale aj na vonkajšie (trhy, partneri, dodávatelia). S tým súvisí aj zmena v prístupe 

k riadeniu firiem a klastrov a to zo štábnej, strategicky statickej manažérskej techniky 

a striktného plánovania produkcie na dynamickejšie systémy a to procesné riadenie a osobitne 

v podmienkach MSP na projektové a vysoko inovačné riadenie na báze rôznych start - 

upových prístupov a podobne. 

     Jednak všeobecne platná podnikateľská prax, ale i dlhodobé štúdium ukazujú, že je priama 

väzba medzi stratégiou, organizačnou štruktúrou, procesným riadením, súvisiacou a v danej 

obchodnej spoločnosti či klastrovom zoskupení nastavenou organizačnou kultúrou, 

manažmentom a ľuďmi a samozrejme tak aj najdôležitejším dopadom a očakávaným 

výsledkom – úspešnosťou, efektívnosťou a konkurencieschopnosťou  klastra. Dá sa povedať, 

že kto má vysokú  úroveň  procesného riadenia, organizačnej štruktúry a kultúry, tak ten  

vykazuje vyššiu výkonnosť ako konkurencia  Dytrt, Stříteská, (2009). 

 

2.3   Výhody a nevýhody  procesného  riadenia 

     Efektívne riadenie procesov zlepšuje schopnosť organizácie predvídať, riadiť a reagovať 

na zmeny podmienok na trhu a maximálne tak využívať obchodné príležitosti. Správne 

riadenie procesov môže tiež zredukovať nízku efektívnosť a chyby vyplývajúce z nadbytku 

informácií. Možno tak uviesť, že zavádzanie procesného riadenia sa realizuje na základe jeho 

potenciálnych výhod  a prínosov, ktoré prináša a to pri dostatočne účinnej selekcii a vylúčení 

potenciálnych nevýhod a rizík s tým spojených Heger (2003), Kotler, Keller (2013) tak ako je 

to spracované  do tabuľky 5. 

Tabuľka 5:   Prehľad potenciálnych výhod a nevýhod procesného riadenia v praxi 

VÝHODY  A  PRÍNOSY NEVÝHODY  A  RIZIKÁ 

- efektívnejšia koordinácia práce pri jej toku 

  z oddelenia do oddelenia,  

- zníženie nezhodnosti výrobkov,  

- väčšia schopnosť správne plniť požiadavky 

   zákazníka,  

- zvýšená informovanosť o zákazníkoch,  

- obmedzenie konfliktov medzi  

   jednotlivými organizáciami,   

- zvýšenie kvality tovarov a služieb,   

- zníženie prevádzkových nákladov, ktoré 

  súvisí   s priebehom procesu,   

- rýchlejšie plnenie termínov,  

- nesúlad koncepcie decentralizácie 

  organizačného usporiadania so snahou 

  vytvorenia tzv. plochej organizačnej 

  štruktúry, 

- nesprávne ponímanie a nastavenie 

  procesov rozhodovania v rámci plnenia 

  projektov a produktov organizácie 

- podcenenie  správneho  výberu 

  dostatočne   fundovaného manažmentu 

  a personálu 

- uprednostnenie zaradenia ľudí do 

  procesov na základe príslušnosti 
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- koncentrácia na tvorbu hodnôt  

- činnosti, ktoré nepridávajú hodnoty sú 

  odstránené, 

- silnejšia orientácia na výsledky   

- dochádza k zvýšeniu efektivity procesov,  

- existuje motivácia a podpora pre 

  zvyšovanie   aktivity zamestnancov,  

- silnejšie vtiahnutie zamestnancov na 

  základe  stanovenia zodpovednosti za 

  procesy a tímy,  

- efektívnejšia spolupráca s dodávateľmi   

  k útvarom a štábnym povinnostiam  

  a  nie v dôsledku   odborností 

  a schopností  

- neúmerne veľká a zbytočná miera 

  štruktúrovania organizácie do 

  jednotlivých činností na úkor 

  pochopenia podstatu   riadených 

  procesov  

- podcenenie osobitosti procesného 

  riadenia   vo vzťahu ku zákazníkom  

  a plneniu ich   potrieb a očakávaní 

 Zdroj: vlastná tvorba. 

2.4    Projektové procesné riadenie 

    Je osobitným a špecifickým spôsobom procesného riadenia, ktorého podstatou je 

plánovanie, organizovanie a riadenia činností a ich zdrojov v rámci uceleného projektu za 

rešpektovania časových, zdrojových a nákladových obmedzení, s cieľom dosiahnutia  

maximálneho ekonomického efektu. Od líniového riadenia sa líšia najmä v dočasnosti 

a pridelením zdrojom pre jeho realizáciu Veber a kol. (2014), Svozilová (2011). 

    Predmetom projektového riadenia je podľa mnou preštudovanej dostupnej literatúry 

projekt, ktorý predstavuje súbor činností, ktoré je nutné naplánovať a previesť, aby bol 

dosiahnutý požadovaný cieľ. Cieľom projektového riadenia je potom zaistiť naplánovanie a 

realizáciu nejakého špecifického úspešného projektu, ktorým sa rozumie prípad, kedy 

v plánovanom čase a s plánovanými nákladmi bolo dosiahnutie cieľov projektu. Projektové 

riadenie vychádza z poznania, že ako náhle rozsah,  zložitosť, rizikovosť projektu presiahnu 

určitú mieru, je  nutné použiť adekvátnych metód pre riadenie celého projektu Svozilová 

(2011). K tomu aby sa ozrejmil rozdiel medzi bežne chápaným manažmentom a projektovým 

manažmentom klastrovej organizácie v praxi sa musí vychádzať zo všeobecnej terminológie 

a to:  

1) Projektový manažment je súhrn aktivít spočívajúci v plánovaní, organizovaní, riadení 

a kontrole zdrojov klastra s relatívne krátkodobým cieľom stanoveným pre realizáciu 

špecifických cieľov a zámerov. 

2) Projektový manažment je aplikácia znalostí, schopností, nástrojov a techník na aktivity 

projektu tak, aby boli splnené jeho požiadavky. 

3) Projektový manažment je profesijný tím, riadiaci a obsluhujúci všetky relevantné činnosti 

pri uskutočňovaní konkrétneho projektu pre konkrétneho zákazníka v rámci produkcie klastra. 

    Aj keď sa tieto definície navonok odlišujú, v skutočnosti majú rovnakú podstatu a sú zvlášť 

aktuálne pre  použitie v podmienkach skúmaného a preferovaného typu klastrovej organizácie 

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

inžinieringu a konzultačnej činnosti. Obrázok 6 znázorňuje, ako je podľa mojich zistení 
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vynaložené úsilie a aplikácie znalostí a skúseností firmy z prostredia predstavované 

organizovane pôsobením piatich základných elementov projektového manažmentu Plamínek 

(2018). Hlavnou a zásadnou črtou projektového manažmentu v praxi je, že sa líši od bežnej 

formy strategického, a tiež operatívneho riadenia v tzv. líniovo riadenej klastrovej organizácii 

či firme (ktorá priebežne vyrába, či predáva skupinu totožných produktov alebo služieb), 

predovšetkým svojou dočasnosťou, jednorázovosťou, pridelením materiálnych, ľudských, 

technických, či finančných zdrojov jednorázovo a jeho existencia je účelovo viazaná na 

konkrétny výstup (výsledok) zákazníka. Hlavným elementom akéhokoľvek projektového 

diania a manažmentu je samotný projekt. Ide o jedinečný sled aktivít a úloh, ktorý  má: daný 

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

plnenia;  stanovený rámec pre čerpanie financií a režim prefinancovania samotného predmetu 

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

 Obrázok č. 6:   Základné elementy projektového manažmentu  

 

 Zdroj: vlastná tvorba 
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    Z tohto zistenia môžem reálne dedukovať, že projekt je vlastne dočasné úsilie vynaložené 

na vytvorenie a uskutočnenie unikátneho inžiniersko - technického produktu, či služby 

s definovaným výsledkom, a to výlučne pre zákazníka. Potom produktom  

(výsledkom/výstupom)  projektu je cieľ, výsledok, či iný hmotný determinant, ktorý má byť 

realizáciou projektu vytvorený.     Nové odborné požiadavky na pracovné sily a narastajúce 

očakávania spôsobujú, že organizácie musia uvažovať so zmenou konvenčného spôsobu myslenia a 

prejsť na účinnejšie spôsoby riadenia. Ak sa však neurčí  nevyhnutnosť zmeny, nie je možné určiť cieľ 

a metódu uskutočnenia zmeny.  Na mieste je preto zistenie, že ak nájdem odpovede na tieto otázky, 

tak viem, či je pripravenosť klastra na zmenu v riadení: 

       Akú hlbokú zmenu vlastne potrebujeme?  

       Čo sa stane, ak organizáciu vôbec nezmeníme?  

       Čo ak sa nám kontrola riadenia zmien vymkne z rúk?  

 

Takéto otázky je potrebné si klásť pred akýmkoľvek pokusom o zmenu a a navrhnutím 

nového procesného riadenia na základe poznatkov z teórie a analýz práce pričom možno 

vychádzať z teórie Magretta, Stone (2012) a uplatniť pritom desať všeobecných princípov 

úspešného manažovania zmien – tabuľka 6: 

 

 Tabuľka  6:   Desať platných princípov úspešného riadenia zmeny 

PRINCÍP 1 Kľúčovú úlohu pri riadení zmeny zohráva top manažment. 

PRINCÍP 2 Vypracovanie vízie, ktorá musí byť jasne formulovaná a zrozumiteľná 

všetkým.  

PRINCÍP 3 Uvedomenie si nevyhnutnosti potreby zmeny (všetkým musí byť jasné, že 

zmena je podmienkou úspechu, aj keď všetko funguje).  

PRINCÍP 4 Vypracovanie konkrétneho projektu, pomocou ktorého sa bude postupovať 

pri zmene organizácie.  

PRINCÍP 5 Nevyhnutnosť neustáleho vzdelávania sa všetkých zamestnancov 

organizácie.  

PRINCÍP 6 Tímový prístup (zmeny nevykonávajú jednotlivci, ale tímy).  

PRINCÍP 7 Vypracovanie projektu postupnej realizácie zmeny.  

PRINCÍP 8 Monitorovanie, vyhodnocovanie a korigovanie všetkých činností, aby sa 

prípadne zistené nedostatky dali odstrániť.  

PRINCÍP 9 Medzi manažmentom a ostatnými zamestnancami musí prebiehať otvorená, 

priebežná komunikácia.  
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PRINCÍP10 Pri realizácií zmeny je výhodne spolupracovať s externými konzultantmi 

ako partnermi. 

 Zdroj: spracované podľa Magretta, Stone (2012); vlastná tvorba. 

Jednou z najúčinnejších zmien vyzerá byť podľa týchto princípov zásadne riadenie firemných  

procesov. Prechod na nové spôsoby riadenia umožňujú aj nové inovačné prístupy a nové 

informačné technológie, ktoré sú súčasťou manažérskeho informačného systému organizácie 

Novák (2017). 

 

2.4.1   Špecifiká projektového procesného riadenia  

     Počas spracovania prípadovej štúdie bolo zistené, že väčšina informačných zdrojov toto 

poníma ako konkrétny riadiaci proces realizácie nejakého projektu (napr. výstavby budovy, 

inštalácia výrobnej linky a pod.) a jej zložiek ako príprava, projektové architektonické práce, 

realizačná dokumentácia, projektovanie technológií, vyhodnocovanie a pod., Avšak pre túto  

tému je potrebné hovoriť o projektovom riadení ako type procesného riadenia 

z organizačného aspektu v rámci organizačnej štruktúry a určovania kompetencií a úloh 

jednotlivých zložiek.  Podľa literatúry Veber a kol. (2014) je začlenenie projektového riadenia 

do existujúcej štruktúry organizácie možné tak, ako to je v tabuľke 7 ako:  

 

Tabuľka 7:  Možnosti riadenia v projektovo orientovanej organizačnej štruktúre 

Riadenie 

osobnostným 

vplyvom 

U jednoduchých krátkodobých projektov spracovaných jedným 

útvarom či tímom ľudí,  kde rozhodujúcim je vedúci projektu a jeho 

schopnosti a autorita, 

Riadenie týmu 

koordinátorom 

Existuje formálne ustanovený vedúci projektu s jasne 

špecifikovanými kompetenciami a úlohami v rámci organizačnej 

štruktúry a riešiaci komplexné projektové činnosti. V oblasti 

projektovo procesne orientovaných MSP, ktoré súvisia s mojou 

diplomovou prácou, ide o najviac aplikované riadenie, 

Riadenie 

maticovou 

štruktúrou 

Je vylepšením v prípade, ak sa riešia veľmi rozsiahle a náročné 

projekty v rámci organizačnej štruktúry a je potrebná súčinnosť 

v premenlivom rozsahu všetkých zložiek a to aj v rôznych časoch 

zásahu do projektu,   

Riadenie čisto 

projektovou 

štruktúrou 

Aplikovaná najmä u špecializovaných projektovo zameraných 

veľkých inžinierskych a architektonických organizácií a náročných 

projektov, kde v jestvujúcej organizačnej štruktúre existujú už úplne 

samostatné projektové organizačné útvary s vlastnými 

autonómnymi kompetenciami a činnosťami 
 Zdroj: spracované podľa Veber a kol. (2014); vlastná tvorba 

 

Uvedené štruktúry projektového riadenia sú úzko zakomponované do jestvujúcich 

organizačných štruktúr a to osobitne v procesných riadeniach a môžu byť v konkrétnych 
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praktických podmienkach rôzne kombinované a modifikované. 

     Predmetom projektového riadenia v procesne riadenej firme je podľa mnou preštudovanej 

dostupnej literatúry projekt, ktorý predstavuje súbor činností, ktoré je nutné naplánovať a 

previesť, aby bol dosiahnutý požadovaný cieľ. Jednotlivé prvky a väzby i hierarchické 

previazanie zložiek projektových procesných činností s osobitným a špecifickým zameraním 

pre MSP v klastrovom zoskupení znázorňuje aj obrázok 8 na základe uplatnenia metodiky 

posudzovania inštitútom IPA  Slovenskej republiky Košruriak, Chaľ (2008). Z tohto zistenia 

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

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

výsledkom, a to výlučne pre zákazníka - pre naplnenie jeho potrieb a očakávaní. Potom  

produktom  (výsledkom/výstupom) projektu je podľa mojej mienky vždy konkrétny cieľ, 

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

 

Obrázok  7:  Všeobecná schéma začlenenia projektového riadenia do existujúcej  

  organizačnej štruktúry 

 

           Zdroj: Veber a kol.(2014); vlastná tvorba.  

Nasledujúci obrázok 8 komentuje model systému procesného projektového riadenia 

v podmienkach MSP spracovaný  a upravený na tieto podmienky na základe výskumu 

Inštitútu IPA SR Košturiak, Chaľ (2008).   
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Obrázok 8:   Model  systému  procesného  projektového  manažovania  v  MSP 

 

Zdroj: vlastná aplikácia podľa vzoru Košturiak, Chaľ (2008)     

     

Poznámky a vysvetlivky k obrázku 8:  Schéma znázorňuje v procesnej organizačnej štruktúre 

postavenej na klasickom hierarchickom pyramídovom modeli dekompozíciu prvkov na báze 

procesov. Nosnou kostrou je pri sledovaní schémy zdola nahor fungovanie procesov a ich 

výstupov – produktov a projektov, do ktorých vstupuje podstatný faktor činností – rozvoj 

projektového tímu a jeho znalostí ( na tieto vplývajú prvky – vedenie a motivácia personálu, 

vzdelávanie, výcvik a poznatky z informačných databáz k problematike riešených projektov. 

Pritom tento rozvoj má byť zameraný na kvalitu a zlepšovanie ( inovácie a nové prístupy ) 

v projektoch a produktoch klastrovej organizácie.  

 

     Samotné procesy sú zabezpečované administratívou klastra (čo znamená jednak sledovanie 

nákladov a manažovanie účelnej techniky predaja, technickú prípravu a starostlivosť o zdroje 

a majetok) a zároveň je to servisná štábna zložka pre systém produkcie a služieb klastra 

jednak pre projektové tímy, ale hlavne pre zákazníkov - čo zastrešuje marketing a obchod, 

riadiace a servisné činnosti a tzv. firemný image. 
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     Nad produkciou je v hierarchii procesného projektového riadenia nadradená celková 

logistika fungovania - obstarávanie vstupov do projektov a produktov, inovácie a vývoj 

riešení pre trh a aj plánovanie a distribučné cesty v zákazníckom portfóliu klastra. Vrcholcom 

takto koncipovanej organizačnej štruktúry je samotná stratégia s jej cieľmi, víziou a úlohami 

v rámci tvorby a realizácie projektov, ktorú zabezpečuje projektový manažment a ovplyvňuje 

celkovú organizačnú kultúru, prezentáciu a image klastra a jej etické a spoločenské zázemie 

a postavenie. 

 

2.5    Špecifiká projektového riadenia v oblasti stavebníctva   

 a inžinieringu 

 

     Z pohľadu posudzovania a  vnímania procesného riadenia v špecifických podmienkach 

stavebníctva a s ním súvisiacej inžinierskej činnosti a projektingu v rámci podnikateľskej 

činnosti skúmaného subjektu nevidno z pohľadu organizačnej štruktúry a stratégie 

a fungovania manažmentu žiadne významnejšie rozdiely voči iným procesne riadeným 

organizáciám vo všeobecnosti. Osobitosťou je iba samotná náplň konkrétnej projektovej 

činnosti a dekomponovanie jednotlivých krokov manažovania projektovania a inžinierskych 

činností pre zákazníkov klastra, tak ako sú pre prehľadnosť spracované do nasledujúcej 

tabuľky  8,  vlastná tvorba (2020) a  spočívajúce v: 

Tabuľka  8:    Jednotlivé postupy, zloženie tímov a potreby vybavenia projektu 

 

 

 

Špecifický 

postup 

činností 

v projekte 

Mapovanie potrieb a očakávaní zákazníka; spracovanie zadania stavebného 

diela; spracovanie technologických a technických požiadaviek, súvisiacich 

predpisov a noriem; vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 

konanie; vypracovanie stavebnej dokumentácie pre stavebné konanie; 

spracovanie materiálovo technických požiadaviek a projektu výrobnej 

technológie, konzultácie a obhajoba riešení; prieskum, mapovanie a výber 

dodávateľa diela - stavby a dodávateľa technológií a špecializovaných 

subdodávateľov; zahájenie stavby, realizácia stavby a riešenie problémov 

a výkonu dozorovania stavby; preberacie a odovzdávacie konanie + 

kolaudačné konanie, finančné a vecné vysporiadanie stavby a vystavenie 

garančných protokolov od zhotoviteľa diela a subdodávateľov 

zabezpečenie spustenia prevádzky a užívania diela, prípadné reklamačné 

a zmenové konania. 

 

 

Špecifické 

zloženie 

pracovného 

tímu projektu: 

Pracovný tím musí byť v zložení ( podľa typu stavebného diela, či 

technologickej zostavy): vedúci tímu – projektant - inžinier; architekt diela 

a projektanti osobitných stavebných súborov (napr.: obslužné 

komunikácie, energetické zabezpečenie, meranie a regulácia, stavebná časť 

– pozemné stavby, inžinierske stavby alebo vodohospodárske či cestné 

stavby); technickí pracovníci pre prieskum materiálov a zabezpečenie IT a 

D3 aplikácie projektu; stavebný dozor diela, koordinátor diela, koordinátor 

projektovej dokumentácie a koordinátor bezpečnosti práce, inžinier pre 

vybavovanie legislatívnej inžinierskej činnosti a povolení na dotknutých 
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orgánoch štátnej správy a samosprávy, u správcov technických médií 

a špecializovaných úradov.  

Špecifické 

potreby na 

technické 

a materiálové 

zabezpečenie 

Technické prostriedky realizácie – vozový park, zameriavacie, testovacie, 

geodetické a monitorovacie zariadenia a drony, výpočtová technika a 

 veľkoplošné tlačiarne projektovej dokumentácie. Vytvorenie konzultačnej 

miestnosti pre obhajobu a prezentáciu riešení projektov a skupinové 

brainstorming. 
  Zdroj: vlastná tvorba 

 

2.6   Audit  úrovne  procesného  riadenia  

     Audit úrovne procesného riadenia je špecifickou metódou implementácie strategickej 

analýzy a vníma sa ako mechanizmus pre uľahčenie tvorby štruktúry hodnotenia klastra a jej 

stratégie a riadenia, viazanej na inovácie.  Je potrebné si stanoviť podľa dostupných 

poznatkov Tidd, Bessant, Pavith (2007) súbor faktorov, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú 

významne úspech či neúspech v inovatívnosti u organizácie a  prijatou škálou ohodnotenia, 

takto možno vytvoriť profil terajšieho produkčného projektového výkonu, čo má za 

formulovanie zásad nového budúceho inovatívneho prístupu ako rozhodujúceho prvku pre 

strategické riadenie, plánovanie a osobitne procesné projektové riadenie v chode klastra.  

3.     Organizačný systém klastrovej organizácie 

3.1   Organizačná štruktúra spoločnosti a rozdelenie činností 

        a kompetencií 
 

     Súčasnú schému organizačnej štruktúry sa dá predstaviť na obrázku 9 s popisom 

jednotlivých  systémových prvkov a súvisiacich väzieb, ako aj s krátkym uvedením obsahu 

jednotlivých  rolí systémových prvkov (v tabuľke 9). Možno tu stručne uviesť podstatné role 

a funkcie jednotlivých organizačných prvkov v štruktúre a to nasledovne: 

Obrázok 9:   Schéma súčasnej organizačnej štruktúry a rolí i  funkcií činností klastra 
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Legenda:  1 - riadiace a organizačné zásahy, 2 – výkonné činnosti, 3 – spätná väzba o stave plnenia 

úloh klastra.  Zdroj: Dokumentácia a osobné konzultácie RI; vlastná tvorba. 

 

Tabuľka 9:  Popis činností jednotlivých organizačných zložiek klastrovej organizácie 

Organizačná 
zložka: 

          Hlavná činnosť, právomoci a zodpovednosť zložky: 

MANAŽMENT Vrcholová riadiaca zložka, rozhoduje o stratégii, koncepcii, objeme a kapacitách 
činností, štruktúre zákaziek a určuje zostavu pracovných tímov na úrovni výkonného 
manažmentu, ako aj rieši kolízne, konfrontačné a reklamačné situácie, špecifikuje 
pravidlá chodu firmy  v zmysle zásad. 

TECHNICKÉ  
ODDELENIE 

Zložené z pracovných tímov technologickej strojnej a stavebnej produkcie, 
projektových tímov a pracovníkov stavebnotechnického dozoru a inžinieringu 
a zabezpečuje organizáciu prípravy a riadenia výroby, projektovanie , inžiniering 
a ponukové konania pre dojednávanie technických špecifikácií zákaziek.  

MARKETING - 
GOVÉ  ODDELENIE 

Tvorené odborníkmi v oblasti Public Relations a externými poradcami a samotnými 
predajcami spoluzodpovední za komplexnosť činností vo všetkých fázach u zákazníka., 

ORGANIZAČ -NÉ  
ODDELENIE 

Sústreďuje administratívnych pracovníkov zaisťujúcich štandardnú profesionálnu 
úroveň pri príprave, obsluhe, distribúcii odborných a  právnych podkladov a  agendy k 
 jednotlivým obchodným, technickým a stavebným prípadom  

Zdroj: Dokumentácia a osobné konzultácie RI; vlastná tvorba.  

Vzhľadom  k  charakteru činnosti klastra platí, že obsahom každého projektového snaženia  

musí byť vytvorenie určitého unikátneho produktu – služby, ktorá naplní 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 

klastrovú organizáciu je charakteristické, že v súčasnosti nemá žiadny ucelený systém 

riadenia kvality, nemá normotvorbu, nevlastní certifikáty kvality a je príznačná iba 

vysokokvalifikovaná individuálna úroveň  prístupu k zákazníkom bez komplexnosti prístupu. 

Samotné rozhodujúce kompetencie v rámci pôvodnej organizačnej štruktúry, ktorá už  bola 

charakterizovaná v zmysle obrázku 9 súvisiacim popisom systémovej náplne ako typickú 

štábnu a administratívnu manažérsku štruktúru, sú teraz znázornené prehľadne v tomto 

obrázku  10. 

Obrázok  10:  Špecifikácia hlavných kompetencií organizačných zložiek firmy RI 

          

 Zdroj: vlastná tvorba. 



31 
 

Ak je už určená špecifikácia hlavných kompetencií organizačných zložiek klastrovej 

organizácie a súvisiace väzby procesného  marketingového mixu,  tak jestvujú všetky 

potrebné väzby a systémové prvky pre nastavenie prehľadného a jednoducho ponímaného 

návrhu  procesu  riadenia projektov a koordinácie v klastri, ktoré vyvoláva samotnú schému 

návrhu novej organizačnej štruktúry, tak ako to zobrazuje schéma na obrázku 11: 

Obrázok  11:   Schéma návrhu novej organizačnej štruktúry klastrovej organizácie 

         

Zdroj: Dokumentácia a osobné konzultácie  NEK(2020), vlastná tvorba. 

    Princíp spočíva v zrušení štruktúry postavenej na štábnych funkciách s pevnou náplňou a  

kompetenciami a tvorbe pomerne voľnej organizačnej štruktúry s rozhodujúcim postavením 

jednotlivých projektových/výkonných skupín PS 1, PS 2, až  PS ...n,   ktoré voľne a pomerne 

samostatne zabezpečujú rozhodujúce činnosti (projekty, zákazky, poradenstvo, procesy 

a pod.) a ich kooperáciu a koordináciu zabezpečuje manažment v pozícii koordinátora.  

    Súčasťou tohto organizačného systému je aj samostatný tím, ponímaný ako servis 

projektov, zabezpečujúci ekonomické, právne, administratívne a ďalšie zabezpečovacie 

a obslužné činnosti a to súčasne pre všetky PS. 

    Ďalším dôležitým faktorom fungovania klastrovej organizácie je poznanie osobitostí jej 

ponukového mixu v  starostlivosti o  klientov, nakoľko táto je svojim charakterom 

a podnikateľskými aktivitami výsostne zameraná na obsluhu potrieb a očakávaní hlavne 

individuálnych klientov .  

 

6.   Návrhy a odporúčania na zmeny procesného riadenia klastra NEK   

    Ak sa majú zmeniť podmienky a modernizovať systém procesného projektového riadenia 

klastrovej organizácie, tak bude vhodné postupovať podľa nasledujúcej schémy na obrázku 13 

a postupne vkomponovať jednotlivé komponenty, prvky a väzby, pritom jednotlivé systémové  

prvky schémy sú už podrobnejšie popísané v predchádzajúcich častiach tejto prípadovej 
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štúdie. Manuál komplexného prístupu procesného riadenia klastra sa pretaví do jednotlivých 

modulov I. až V. a to pri trvalom a cieľavedomom snažení manažmentu vyvolá nové zmeny 

v riadení, pritom: 

    Modul I: Model implementácie strategického riadenia – spočíva v riešení systémových 

prvkov v rámci organizačnej štruktúry klastrovej organizácie a určenia väzieb a kompetencií 

a to pri sledovaní určených cieľov a plnení úloh vytýčených jej manažmentom. 

    Modul II:   Návrh novej organizačnej štruktúry - podrobne vysvetlený a popísaný 

v aplikačnej praktickej časti štúdie a orientujúci organizačnú štruktúru a procesy v klastri na 

projektové tímy ako nosné faktoru a manažment ako koordinujúcu a administratívne obslužnú 

zložku. 

    Modul III:  Prvky a väzby pri zabezpečovaní funkcií strategického procesného riadenia 

klastra – tu sa v praxi uplatňujú všetky zložky riadenia v previazanosti jednak na ciele a 

jednak na zabezpečenie nosného programu a to plnenia v prospech projektov klientov. 

    Modul IV: Procesy riadenia a koordinácie projektov – tu sa klaster musí zaoberať hlavne 

riadením a koordináciou vytváraných a realizovaných projektov pre klientov, sledovaním 

kvality a  inovatívnosti riešení, dobrým nastavením riešiteľských projektových tímov 

a dostatočným zabezpečením informačných databáz pre projekty. 

    Modul V:  Ponukový mix starostlivosti o klientov zahŕňa samotné zloženie programov 

a projektov riešených klastrom a súvisiacu starostlivosť o klientov – databázu produktov 

a ponúk, public relations, servisné služby po ukončení projektov pre klientova samozrejme 

propagáciu a prezentácie výsledkov. 

 Obrázok 12:  Návrh zmien procesného riadenia klastrovej organizácie či firmy 

 

Zdroj: vlastná tvorba 
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   Samotné výsledné zhrnutie navrhovaných zmien a súvisiace rozhodujúce odporúčania pre 

skúmanú firmu RI  môžem prehľadne uviesť do tabuľky 10. 

  Odporúčania pre firmu RI môžem na základe dielčich výsledkov, popísaných v jednotlivých 

kapitolách aplikačnej časti mojej diplomovej práce jednoznačne takto formulovať:  

Tabuľka 10:  Zhrnutie podstatných zmien a odporúčaní vo firme RI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZHRNUTIE 
PODSTATNÝCH 
ZMIEN 
 

1.   Zmena organizačnej štruktúry firmy zo štábnej na projektovo 
a procesne riadenú podľa navrhnutej organizačnej schémy -obrázok 
12. 
2.  Zavedenie procesu riadenia projektov a koordinácie podľa schémy 
na obrázku 13. 
3. Uplatnenie a dodržiavanie navrhnutého ponukového mixu 
starostlivosti o klientov – obrázok 14. 
4.  Zvýšiť jednotlivé slabé parametre vo fungovaní firmy z hladiny 1 
minimálne na hladinu 2 ( najlepšie však na hladinu 3) a koeficient 
pozície hladiny procesného manažmentu dostať z terajšej hodnoty 
1,86 aspoň na hodnotu 2,50 až 2,80 podľa výpočtu pozície hladiny 
procesného manažmentu. 
5.   V súlade s porovnávacím grafom na obrázku 15 zlepšiť slabé 
problémové parametre a zároveň udržať do budúcna súčasný stav 
silných parametrov. 
6.  Na základe výsledkov z auditu úrovne a stavu procesného riadenia 
firmy podľa pentagramu na obrázku 16 výrazne zlepšiť posun na 
vyššie hladiny (minimálne na úroveň 5 až 6) u stratégie, vzťahov 
a čiastočne  (aspoň o jednu úroveň vyššie) aj u procesov 
a organizácie. 
7.   V súlade so syntézou výsledkov zo SWOT analýzy sa zamerať 
hlavne na  - faktory slabé miesta a ohrozenia, podrobne analyzovať 
obsah jednotlivých parametrov a ich terajších nedobrých hodnôt 
a hľadať podstatu a spôsob zlepšenia týchto hodnôt podľa popisu v  
tabuľke 16. 
8.  Dekomponovať v praxi a manažmentom firmy vyznačenú 
ofenzívnu stratégiu podľa tabuľky 15 a snažiť sa tento stav udržať pre 
budúcu konkurencieschopnosť firmy RI. 

  ODPORÚČANIE 
            1    
 

Zmeniť súčasný systém štábneho riadenia firmy na procesné 
a adresne projektové riadenie a tomu prispôsobiť celý firemný 
systém fungovania 

 
 
 
 
Navrhované kroky 
k implementácii 
zmien:   
 

1. Prehodnotenie a reorganizácia administratívnych, organizačných, 
priestorových, personálnych a kompetenčných súčastí firmy 
a vypracovanie harmonogramu zmien. 
2.    Spracovanie nových interných dokumentov : Organizačný 
poriadok, Pracovnoprávny poriadok, Finančný plán a prerozdelenie 
finančných tokov a limitov hospodárenia. 
3.    Preskúmanie obehu administratívnej a technickej agendy 
a metodiky spracovania dokladov k projektom vrátane archivácie 
a vytvorenie novej redukovanej agendy, postavenej na hodnotiacich 
správach vedúcich projektových tímov a ich zodpovednosti za všetky 
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obsahové, programové, technické a finančné plnenia zo zmlúv 
u projektov. 
4.  Prehodnotenie zloženia a profesionálnych požiadaviek na 
odbornosti členov projektových tímov a ich možnej fúzie aj do iných 
projektov. Delegovanie právomoci na nižšie zložky a jednotlivcov pre 
adresné motivovanie a riadenie personálu počas procesu 
projektovania a realizácie diel. 

Harmonogram: Systematicky a pravidelne raz štvrťročne, vyhodnotenie výsledkov raz 
ročne vo Výročnej správe. 

Zodpovedný: Manažment a majitelia firmy 

  ODPORÚČANIE 
             2 
 

Zlepšiť všetky problémové a kritické či slabé parametre a ukazovatele 
podľa výsledkov z jednotlivých analýz a dosiahnuť podľa možností 
vyrovnanosť parametrov. 

 
Navrhované kroky 
k implementácii 
zmien: 
 

1.   Podrobne a prehľadne opísať a overiť všetky súvislosti ku 
každému jednému problémovému a slabému parametru v rámci 
faktorov a atribútov z analýz. 
2.   Určiť pre každý okruh problémových parametrov jedného garanta 
na vedenie opatrení na zlepšenie a zabezpečiť pravidelné spoločné 
vyhodnocovanie zmien v sledovaných hodnotách parametrov. 

Harmonogram: Priebežne, s kontrolou aspoň raz mesačne 

Zodpovedný: Manažment, vedúci projektových tímov 

  ODPORÚČANIE 
             3 
 
 

Významne a sústavne sa zaoberať rozvojom piatich hlavných oblastí 
riadenia vo firme .(stratégia, organizácia, procesy, vzťahy, učenie sa) 
a nastaviť firmu tak, aby všetky tieto oblasti sa spoločne a previazane 
rozvíjali a upevňovali. 

 
Navrhované kroky 
k implementácii 
zmien: 
 

1.  Opätovne nadefinovať strategické ciele a úlohy pre manažment 
a projektových manažérov a porovnať s konkurenciou a súčasnými 
trendmi vo vývoji inovácií a kvality produkcie s osobitným zreteľom 
na projektovú a inžiniersku činnosť firmy. 
2.    Vykonať doplnkové analýzy dimenzie inovatívnosti vo firme 
a hodnotenie faktorov kvality v jej programoch a projektoch. 
3.  Osobitne zaviesť nové pravidlá pre prácu s klientmi a pravidelne 
sledovať vývoj vzťahov a procesov v prepojení na zmenenú 
organizačnú štruktúru. 
4.   Osamostatniť možnosti prezentácie výsledkov a výstupov 
z projektov do kompetencie priamo projektových tímov a zabezpečiť 
ich priamu komunikáciu ( okrem uzatvárania zmluvných vzťahov 
a zúčtovaní) s klientmi. 

Harmonogram: Priebežne, s kontrolou aspoň raz štvrťročne 

Zodpovedný: Manažment, vedúci projektových tímov, členovia projektových tímov 
Zdroj: vlastná tvorba 
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