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Úvod 

 

Vítame Vás na stránkach nášho vedeckého časopisu CONTROLLING A FINANČNO – 

MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI. Poslaním časopisu je publikovať a oboznámiť našich 

čitateľov s najnovšími alebo veľmi významnými poznatkami z problematiky controllingu, 

manažmentu, financií, ekonomiky, riadenia ľudských zdrojov, marketingu a ďalších 

tematických okruhov vychádzajúcich z názvu časopisu.  Záznam stránky je súčasťou  

celosvetovej databázy ISSN spravovanej Medzinárodným centrom ISSN v Paríži 

www.issn.org. 

Vedecký časopis určený pre odbornú verejnosť a podnikovú prax.  Časopis je špecializovaný 

a možno v ňom publikovať odborné články z vymedzenej problematiky. Publikovať môže 

každý, kto má obsahovo prijateľný článok z danej problematiky, ktorý osloví vedeckú aj 

odbornú prax.  

Časopis vznikol v roku 2014 v internetovej podobe a články sa publikovali priebežne. Na s 

prihliadnutím na to, že nie všetci ešte zdieľajú poznatky o moderných formách publikovania 

a online časopisoch, vydávame náš časopis aj v pravidelných periodických intervaloch, 

minimálne 2-krát do roka.  Veríme, že uspokojíme Váš dopyt po kvalitných informáciách nielen 

z vedy a výskumu, ale aj z praxe a taktiež uspokojíme našu odbornú prax poznatkami z vedy 

a výskumu, ktoré môžu využiť vo svojej práci. Sú to spojené nádoby bez ktorých jedna alebo 

druhá nevie efektívne fungovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis:  Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi. Ročník 2019, číslo 3. Prešov: 

Dominanta, ISSN 1339-5335.    

Citačná norma: PRIEZVISKO. M. 2018. Názov článku. In Controlling a finančno-

manažérske teórie v praxi. Ročník 2019, číslo 1.  Prešov : Dominanta. ISSN 1339-5335 
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Výpočet primeraného zisku 

Peter Gallo, CSc., Peter Gallo, ml. 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou výpočtu primeraného zisku. S týmto pojmom sa veľmi 

často stretávame v praxi, ale nikde nie je zverejnený postup a metodika jeho výpočtu. Tento 

pojem sa používa viac menej len ako fráza, no moderná veda už pozná metodiku, ako ho 

vypočítať. Autori príspevku na základe moderných poznatkov v oblasti riadenia zisku vytvorili 

novú metodiku jeho výpočtu postavenú na vlastných výskumoch a zisteniach či už z praxe 

alebo na základe vedeckých poznatkov zverejnených vo svete. Metodika výpočtu primeraného 

zisku je založené na ukazovateli Economic Value Aded, ktorú voľne môžeme interpretovať ako 

ekonomický zisk. Na základe tohto ukazovateľa bola vytvorená aj metodika výpočtu 

primeraného zisku, ktorá je popísaná v danom príspevku. 

Kľúčové slová: primeraný zisk, čistý zisk, NOPAT, EBIT, EVA, re – riziková prémia. 

 

Východiská a otázky okolo primeraného zisku 

Často sa pýtame: Prečo je všetko tak drahé? Je na to mnoho odpovedí, ale môže byť aj 

pravdou, že vyrábame ešte stále lacno a ceny sú príliš nízke. Tým sa ekonomika dostáva do 

stále väčších a väčších ťažkostí, pretože klesá kúpna sila. V tomto článku sa pokúsime dať 

odpoveď na otázku, či zisk, ktorý firma dosahuje je primeraný jej imaniu, alebo je nízky, či 

neprimerane vysoký. Poznanie tejto skutočnosti môže viesť k náprave zdeformovaných 

ekonomických vzťahov v hospodárstve.   

Každá obchodná spoločnosť, ale v súčasnosti  už aj iné typy organizácií, si tvoria svoje ročné 

plány a práve tieto by mali byť východiskom pre stanovenie výšky primeraného zisku. 

Problémom ale je, ktorý zisk je pre firmu primeraný, ktorý je už priveľmi nízky alebo priveľmi 

vysoký.  

Primeraným ziskom môžeme nazvať zisk, pri ktorom firmy efektívne využíva kapitál, t. z., 

že náklady na jeho využitie sú nižšie ako ekonomický zisk, pričom tento nepresahuje hodnotu 

bežnú na trhu, ktorá by sa mohla pohybovať od 15 do 30 %. Pre ich stanovenie sme použili 

odporúčané hodnoty pre optimálnu výšku ukazovateľa ROA. Tieto hodnoty sú orientačné 

a mali by byť spracované štatisticky na základe výročných správ z obchodných spoločností pre 

dané odvetvie. Možno povedať, že firmy operujúce v tomto rozpätí zisku zachovávajú korektné 

správanie sa voči svojim zákazníkom, ale vzhľadom na marketingové skutočnosti a správanie 

sa trhu, je možné, že toto rozpätie bude aj niekoľkonásobne vyššie. Veľmi dôležitú úlohu pri 

stanovení jeho výšky zohráva aj riziko, ktoré chce firma podstúpiť so svojim produktom na 

trhu. Tým vzniká závislosť na troch premenných: využívanie vlastného imania, výška zisku 

a prémia za riziko. 
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Obrázok č. 2 Pásmo primeraného zisku 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Výpočet primeraného zisku 

Pre výpočet primeraného zisku je vhodné použiť ukazovateľ EVA a nasledovnú metodiku 

výpočtu. Musíme ale podotknúť, že to je len jeden zo spôsobov ako pristúpiť k riešeniu tohto 

problému. 

EVA = (EBIT / Vlastné imanie – re) x vlastné imanie 

kde     EBIT - je zisk pred úrokmi a daňami, prípadne je možné nahradiť túto hodnotu  čistým 

ziskom, čím sa požiadavky na výšku EVA zvýšia. 

re  -   koeficient, ktorý možno nazvať prémia za riziko, pre naše výpočty možno 

uvažovať s hodnotou odporúčanou pre projekty EU (cca 5 %) plus rizikové prirážky. 

Čím bude tento  koeficient vyšší, tým aj nároky na výšku EVA budú vyššie. 

Aby  podnik dosiahol primeraný zisk je potrebné stanoviť hranice EVA, kedy je podnik na 

hranici ziskovosti. Platí to pre hodnotu EVA = 0. V prípade, že EVA je väčšie ako nula podnik 

dobre využíva kapitál, ktorým disponuje. V prípade, že EVA je menšie ako nula, podnik má 

vážne problémy v oblasti vlastného imania a tvorby EBIT (čistého zisku) a mal by to čo najskôr 

riešiť. 

 

Postup výpočtu 

Uvažujme, že podnik dosahuje nasledovné výsledky (v €): 
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P. č. TEXT Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1 Čistý zisk 5 000,00 5 500,00 6 000,00 

2 Nákladové úroky 20,00 22,00 23,00 

3 Daň z príjmu (19%) 1 172,84 1 290,12 1 407,41 

4 EBIT 6 192,84 6 812,12 7 430,41 

5 Vlastné imanie 2 000,00 2 100,00 2 200,00 

 

Nech hodnota re je stanovená pre jednotlivé obdobia nasledovne: 

P. č. TEXT Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

6 re ( 50% ) 50,00% 50,00% 50,00% 

 

Potom hodnoty Eva budú nasledovné: 

P. č. TEXT Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

7 EVA 5 192,84 5 762,12 6 330,41 

 

Urobme teraz prepočet  EBIT pre EVA = 0 a vypočítajme odchýlky: 

P. č. TEXT Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

8 EVA = 0 0,00 0,00 0,00 

9 EBIT1 pre EVA = 0 1 000,00 1 050,00 1 100,00 

10 Odchýlka od EBIT1 v tis. Sk 5 192,84 5 762,12 6 330,41 

11 Odchýlka od EBIT1 v % 119,26% 118,22% 117,38% 

 

Z tabuľky v riadku 11 vidíme, že firma oproti EVA = 0 dosahuje zisk o 119,26 % vyšší ako 

je efektívny zisk pre EVA = 0. Keď urobíme korekciu na hodnotu 30% zisku dostávame 

nasledovné hodnoty: 

P. č. TEXT Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

13 Percento zisku 30,00% 30,00% 30,00% 

14 Primeraný zisk ( 30%) 1 300,00 1 365,00 1 430,00 

 

Z tabuľky vidíme, že EBIT, ktorý dosiahla firma je príliš vysoký vo vzťahu k výpočtom 

ukazovateľa EVA. Je namieste otázka: Nepredáva táto firma draho? A tak si môže vlastne 

zákazník na základe výročných správ obchodných spoločností zistiť, či tie nákupy, ktoré robí, 

nie sú nadhodnotené alebo ako efektívne mu funguje nákupný marketing. Marketing alebo ešte 

lepšie strategický controlling z takéhoto poznatku môže zistiť mnoho informácií. Tu sú niektoré 

z nich: 

1. Nenakupujeme príliš draho? 
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2. Firma veľmi efektívne využíva svoj vlastný kapitál. 

3. Ciele, ktoré si firma stanovuje sú príliš náročné. 

4. Firma si môže dovoliť ísť do väčších rizík, lebo má väčší operačný priestor. 

5. Firma má dobrý rating, ale jej správanie sa k zákazníkom je neprimerané. 

6. atď..... 

Teraz už len postačuje urobiť si prepočet, či za energiu (elektrickú, plyn, teplo, materiál 

a pod.) neplatíme viac ako máme a či štát správne reguluje cenu v týchto odvetviach. K výpočtu 

postačujú výročné správy týchto spoločností. 

Treba si však uvedomiť, že to je len jeden z pohľadov na činnosť firmy a pohľad napríklad 

na vybraného zákazníka alebo dodávateľa.. Vo vzťahu k firme je potrebné skúmať aj ďalšie 

stránky tohto procesu, ako napríklad či firma efektívne využíva svoje fixné náklady, alebo je 

ich potrebné znížiť?   

Na základe tohoto prepočtu si firmy môžu sledovať vývoj zisku a porovnávať ho zo ziskom 

na hranici efektivity. Je to veľmi dobrý nástroj na riadenie činnosti firmy a kontrolu správnosti 

zostavených plánov. Tým sa jej vývoj stane prehľadnejší a ľahšie bude možné monitorovať jej 

činnosť a v správny čas urobiť potrebné korekcie. Zároveň tento prepočet je aj vhodným 

motivačným nástrojom pre strategický rozvoj firmy ako aj odmeňovanie pracovníkov. 

Prémia za riziko re  

Problematickou veličinou v tomto výpočte je koeficient re, ktorý nazveme prémia za riziko. 

Toto riziko hovorí o rozpätí, v ktorom sa nachádza výsledok firmy. Podstúpenému riziku by 

mala zodpovedať požadovaná výnosnosť. Hľadáme teda výnosnosť rovnako rizikovej 

investície, ktoré predstavuje tzv. alternatívny náklad na kapitál (re ). Stanovenie tohto nákladu 

na kapitál nie vecou predstavy jednotlivca, ale je potrebné kvantifikovať riziká kapitálového 

trhu. Stanoviť tieto kapitálové riziká je veľmi ťažké, pretože nepoznáme všetky riziká. Preto 

stanovenie tohto nákladu na kapitál má aj subjektívny charakter.   

Najnovšie výskumy poukázali na to, že kapitálový trh určujú dve riziká: 

• riziková prirážka menším firmám, a to za nižšiu likvidnosť ich akcií. Majitelia 

akcií alebo podielov malých a stredných firiem môžu roky čakať na akceptovateľnú 

možnosť predaja. Akcionár má možnosť predať na burze svoje akcie, 

• väčšie riziko je u firiem, ktorých trhová hodnota neprevyšuje účtovnú hodnotu ( t.j. 

firma netvorí hodnotu ). Takýto vývoj signalizuje, že firma je neperspektívna, pričom 

je honorovaná rizikovou prirážkou. 

Alternatívny náklad vlastného imania je daný ako súčet  bezrizikového aktíva a prémie za 

riziko: 

re =  rf + PR 
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kde rf je výnosnosť bezrizikového aktíva ( štátneho dlhopisu, resp. krátkodobé štátne 

dlhopisy), 

PR je prémia za riziko. 

Fama a French definujú prémiu za riziko nasledovne: 

PR = rLA+ rP 

rLA je riziková prirážka za nižšiu likviditu akcie na trhu. Jej výšku ovplyvňuje najmä 

skutočnosť, či je firma verejne obchodovateľná, aká  je veľkosť firmy a veľkosť 

vlastného podielu.    

rP  je riziková prirážka za neperspektívnosť firmy. Jej výška je určená faktormi 

určujúcimi perspektívnosť firmy. 

Inšpiráciou pre vyjadrenie rizikovej prirážky môže byť hodnotenie ratingových agentúr. Ale 

je potrebné uvedomiť si,  že ratingové agentúry hodnotia riziko z pohľadu veriteľov , t.z. či 

firma je schopná splniť záväzky vo vzťahu ku svojim veriteľom. Výsledky a postupy 

ratingových agentúr nám pomôžu pri stanovení nákladov na vlastný kapitál. Rating oceňuje 

riziká  podnikateľského zámeru podniku. Jedná sa o úplne rovnaké riziká, ktoré musí brať do 

úvahy aj vlastník ( podnikateľské a finančné riziko ). Pohľad vlastníka a veriteľa sa odlišuje 

v tom, že veriteľ preferuje nižšie riziko, pretože jeho odmena je fixná, pričom majiteľ 

optimalizuje vzťah riziko – výnos. Líšia sa aj prognózovaným obdobím, pretože veriteľov 

zaujíma časový horizont, ktorý trvá v priebehu splácania úveru. Napriek tomu je možné postup 

ratingových agentúr použiť na konštrukciu ceny za vlastný kapitál. 

re =  rf + r LA + r podnik + r finančné 

rf  je výnosnosť bezrizikového aktíva, 

r LA  je riziková prirážka za nižšiu likviditu akcie na trhu, 

r podnik  je riziková prirážka za podnikateľské riziko, 

r finančné je riziková prirážka za finančné riziko. 

Prvé dve riziká odrážajú externé hodnotenie, ide o výnosnosť bezrizikového aktíva a druhé 

súvisí so situáciou na trhu cenných papierov – špecifická riziková prémia pre akcie. Ďalšie dve 

riziká sú riziká z pohľadu majiteľov.  

Takto sa postupuje pri výpočte alternatívneho nákladu na vlastný kapitál (re ), ktorý je 

jedinou správnou diskontnou sadzbou pre toky z firmy k vlastníkom, ktoré sú reprezentované 

dividendou.  

Pokiaľ by sa jednalo o free cash flow, ktorý predstavuje toky z firmy pre všetkých 

poskytovateľov plateného kapitálu, je potrebné ako diskontnú sadzbu použiť priemerné náklady 

na kapitál ( WACC ): 
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WACC = rd  x ( 1 – d ) x D/V + re x E/V 

WACC  je vážený priemer nákladov na kapitál (Weighted Average Capital Cost) 

rd  je alternatívny náklad na platený cudzí kapitál, 

re  je alternatívny náklad na vlastný kapitál, 

V  je hodnota plateného kapitálu firmy, 

D  je hodnota plateného cudzieho kapitálu, 

E  je hodnota vlastného kapitálu, 

d  je sadzba dane z príjmov. 

 

Alternatívny náklad na vlastný kapitál bude vyšší ako alternatívny náklad na cudzí kapitál, 

pretože majiteľ je nositeľom vyššieho rizika než veriteľ.  Takto stanovený náklad je jedinou 

možnou cestou pri free cash flow.  

Ako prvú položku pri konštrukcii rizika zavádzame sadzba za bezrizikové aktívum ( resp. 

najmenej rizikové aktívum, ktorým sú v tom ktorom štáte štátne ročné dlhopisy ). 

Pri konštrukcii rizikovej prirážky ďalej vychádzame zo záveru Modiglianiho a Millera, a to, 

že vážený priemer nákladov na kapitál WACC je vzhľadom  na kapitálovú štruktúru 

konštantou. Pri zmene kapitálovej štruktúry sa tento priemer nezmení. Ale naopak alternatívny 

náklad na vlastný kapitál nie je vo vzťahu ku kapitálovej štruktúre konštantný. Konečnú výšku 

alternatívneho nákladu na môžeme vyjadriť pomocou vzťahu: 

re =  rf + r LA + r podnik + r finstr + r finstab 

rf  sadzba bezrizikové aktíva,  

r LA riziková prirážka za nedostatočnú likvidnosť aktív,  

r podnik prirážka za výšku podnikateľského rizika, 

r finstr prirážka za riziko plynúce z kapitálovej štruktúry, 

r finstab prirážka za riziko, že podnik nebude splácať svoje záväzky. 

Prirážka za podnikateľské riziko je naviazaná na schopnosť firmy zvládnuť dopad 

prevádzkovej páky, ktorú determinuje veľkosť fixných nákladov daných prevádzkou firmy. 

Východiskom preto je výška a stabilita produkčnej sily firmy. Riziko je možné znížiť znížením 

nestability a variability príjmov firmy, tvorbou primeraných rezerv, zlepšením predvídania 

vývoja – v tomto prípade sa za hodnotiace kritérium rizika berie do úvahy ukazovateľ 

EBIT/Aktíva.  

Prirážka za riziko vyplývajúce z kapitálovej štruktúry firmy je odvodená z úrovne 

finančnej páky, ktorá determinuje veľkosť fixných nákladov daných jej financovaním.  

Prirážka za finančnú nestabilitu je odvodená od ukazovateľa bežná likvidita.  

Prirážka v prípade horšej predajnosti akcií je determinovaná veľkosťou podniku – ako 

najlepší sa na hodnotenie rizika javí vlastný kapitál a jeho výška.  



CONTROLLING A   ROK 2019. Ročník VI. 

FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI  Číslo 3 

_________________________________________________________________________ 

 

13 

 

 

 

Ak by bola  firma financovaná iba vlastným kapitálom potom WACC = re. A v tomto 

prípade platí, že riziko vyplývajúce z kapitálovej štruktúry je nulové.  

Pri hodnotení rizika budeme vychádzať z toho, že pri dosiahnutí určitej hodnoty a vyššie 

bude riziková prirážka nulová. Od určitej kritickej hodnoty ukazovateľa bude riziková prirážka 

maximálna. 

Príklad na stanovenie prirážky za výšku podnikateľského rizika: 

• Pokiaľ EBIT/Aktíva < Úroky/Cudzí kapitál x Celkový kapitál (dlhodobý, platený)/ 

Aktíva , potom je prirážka za podnikateľské riziko 10%. Pokiaľ táto nerovnosť platí 

naopak, je riziko minimálne, s tým, že prirážka vyjadruje smerodajnú odchýlku od 

priemernej hodnoty. 

• Pokiaľ platí prvý výraz a zároveň je väčší ako nula vieme riziko vypočítať ako ( X1 

– EBIT/Aktíva )2   / 10x X12. Pritom X1 je hodnota, od ktorej je riziková prirážka 

minimálna. 

Príklad prirážky za riziko, keď firma nebude schopná splácať svoje záväzky: 

• Ak je bežná likvidita väčšia ako hraničná hodnota X1-  max. 1,2, prirážka za riziko 

je minimálna – smerodajná odchýlka.  

• Ak je bežná likvidita menšia ako 1 je prirážka za riziko 10%. 

• Ak je bežná likvidita väčšia ako 1 a menšia ako 1,2, vtedy rizikovú prirážku 

vypočítame, ako ( X1- L3 ) 2 / 10 x ( X1 – 1 ) 2. 

Príklad prirážky za riziko nedostatočnej likvidnosti akcie: 

• Ak je vlastný kapitál väčší ako sú 99,66 mil. € je riziková prirážka nulová. 

• Ak je vlastný kapitál menší ako 3,32 mil. € je riziková prirážka 5%. 

• Ak je v rozmedzí týchto hodnôt riziková prirážka sa vypočíta podľa vzorca (X1–1) 2 

/ 168,2. 

Výška rizikovej prémie z kapitálovej štruktúry je daná rozdielom : re - WACC 

 

Záver 

Týmto výpočtom si môže každá firma overiť, či jej zisk je primeraný alebo nie. 

Jednoduchým prepočtom, ktorý sa ale líši od odvetví môže byť výpočet aj pomocou ROA, kde 

10 až 30% ROA je optimálna produkčná hodnota firma a odtiaľ vieme, že primeraný zisk je 

10% až 30% majetku firmy, ktorý využíva na podnikanie.  
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New Management Approach for Small Enterprises – 

Consulting Engineers 

Dipl.-Ing. Dr. Peter M. Ramharter, MSc  

 

1. Project Content 

This semestral work in the field of new management works out characteristic’s knowledge 

of the developing directions of management, contributing to increasing performance. Different 

approaches and management systems are collected and the application ability of the subject 

analyzing and solving managing problems in real situations. 

The chosen Project is to amend an existing Project Handbook for Project Managers in small 

sized companies, especially Consulting Engineers. SME are the backbone of national 

economics in Europe. Nevertheless, due to their structure as very small companies (94% of all 

entities have less than 10 employees) no appropriate business models are available. For the 

special group of Consulting Engineers, a special strategic agility is required, to ensure a long-

term protection of their market position. 

1.1 Small and Medium Sized Enterprises (SME) 

European Commission (2017) Annual Report on European SME 2016/2017, (ISBN 978-92-

79-74126-5, Executive Summary, p.6)) shows the importance of SME (Small and medium sized 

enterprises) in Europe. All but 0.2 % of enterprises which operated in the EU-28 non-financial 

business sector in 2016 were SMEs. These SMEs employed 93 million people, accounting for 

67 % of total employment in the EU-28 non-financial business sector and generating 57 % of 

value added in the EU-28 non-financial business sector. Almost all (93 %) of the SMEs were 

micro SMEs employing less than 10 persons. 

1.2 Consulting Engineers 

The share of Consulting Engineers in Austria consists of 4.833 companies (thereof 46.5% 

Single Persons Entities), with 18.043 employees (including part time), creating 2.358 Mio € 

turnover and 888 Mio € personal costs. In average every employee stays for appr. 120.000 € 

turnover and 49.215 € personal costs (in Austria equal to appr. 2.100 € average income per 

month), gender share is appr. 31,7% female to 68,3% male and in average 8,4 employees per 

entity. (WKO Consulting Engineers (2019)). 

1.3 Goal and specific interests in the chosen project 

Project Managers (PM) in small Consulting Engineers Companies facing several problems. 

Of course, typical problems like in every project, to coordinate the 3 branches “Costs – 

Technical Content – Schedule” in a balanced way. The specific difference to bigger companies 
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is, that small entities have limited resources, the PM needs to take care about processes for the 

project, about business processes for the company, leading the human resources and fulfilling 

several connected functions. Especially the complete customer relationship, teambuilding, 

knowledge management, creating further amendments for the company from the ongoing 

projects, and finally to be the center of the communication inside the project team and towards 

all stakeholders. 

Preparing a guideline (“Project-Handbook”) is the solution to prepare a unique tool, which 

covers the special needs of – Project – Business – Stakeholders – PM – Team – technical and 

economic success – knowledge management – and review by an adapted scorecard. 

1.4 Methodology 

Based on the teaching content of this course “New Management”, a theoretical survey´s in 

the given literature and within other sources were done. During this “Theoretical Part” a deeper 

understanding on the process view and missing functionalities (e.g. knowledge management on 

a higher level) were reached. Every technology is checked about the possible use in the project 

management of a SME. With this background an existing “Project-Handbook” was amended 

and a test in an ongoing project as a “Practical Application” was started. 

This was done in cooperation with the involved PM and some team members, to enable a 

bigger view on the needs and tools for support. 

 

2. Theoretical Part 

2.1 The Nature and basic characteristics of modern management. 

Base on Certo (2019) may the term management be understood in a functional or institutional 

sense. Management in the functional sense is the description of the processes and functions that 

are necessary in work-sharing organizations, such as: Planning, organization and control. These 

accrue in every area of a company and are usually fulfilled by executives. The management in 

an institutional sense is the group of persons performing management tasks, as well as the 

description of their activities and roles. 

 

These management functions are seen in the management process as hardly individually 

isolatable phases, with the following sequences see PRASAD (2011): 
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Figure 1: Management Functions 

Source: Prasad (2011), Certo (2015) 

Planning / Initiation: Includes forecasting, formation of objectives, policies, programs, 

suppliers and budget. It is a function of determining the methods or path of obtaining their 

objectives. It determines in advance what should be done, when, where and how. Planning is 

thinking before doing. 

Organization: Includes departmentalization, delegation of authority, fixing of responsibility 

and providing of everything required for the business organization. The management must 

design and develop a structure of various relations, resulting from identification and grouping 

work, delegation of authority and responsibility and establishing relationship. 

Staffing / Personnel deployment: Includes provision of manpower (recruitment, selection, 

placement, training and proper renumeration). People are basically responsible for the progress 

of the organization. 

Directing / Leadership: Includes decision making, supervising, guidance and steadily 

interaction between management and staff. When the manager performs these functions, he 

issues orders and instructions to supervisors. It also implies the creation of a favorable work, 

environment motivation, managing managers, managing workers and managing work 

environment. 

Communication: Communication provides the vital link in any organization. 

Communication means exchange of facts, ideas and information between two or more person. 

It helps in building up high moral and is essential for the management success. 

Control: It is a process of checking actual performance against standard performance. If 

there is any difference or deviation, then these differences should be detected and necessary 

steps should be taken. It involves four elements: Establishing standard of performance; 

Measuring actual performance; Finding deviation reasons; correction. 

What distinguishes the modern manager? 

• thinks in a networked and holistic way, develop visions and is communicative, 

• has the courage to make decisions, is prepared for risk and conflict, 

• decides cooperatively and integratively but acts selfinitiative and motivated, 

• has high operational readiness, works quality conscious, 
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• can and willing to learn, decides and acts responsibly. 

Modern Management in General: The organizational renewal of companies aims equally at 

cost, time and quality. Extroverted or small companies can respond quickly to changing markets 

decide the competition for themselves. Technocratic organizational approaches lack this 

flexibility. Base is the focus on the resources and the innovation potential of the employees. A 

wealth of new approaches is talked about, they promise to be remedied by reorganization. The 

pure practitioners therefore easily lose track. 

 

2.2 System balance sheet complaints of management functions 

The system approach base on the general system theory by Ludwig Beralanffy (see Certo 

(2015); p.38) and understand the entity as a system, meaning several interdependent parts 

functioning together holistically. By interacting with its environment this open system is 

influenced. The evaluation of this holistic consequences in organized processes by step by step 

orientated management, or – as often used – contingency management to solve single problems 

in a workflow organization, is nearly impossible. Especially managers in small and medium 

sized enterprises which are always directly involved in daily trouble shooting are forced into 

quick decisions base on poor data about the general system. 

 

2.3 System Management Approach – gist, system characteristics, system 

analysis and system synthesis 

 

In the system management approach is the management system compose of several parts 

functioning independently to achieve the purposes. The process consists of organizational input, 

organizational process and organizational output, consisting of organizational resources, 

production process and finished goods respectively. This system is also defined as an open 

system, influences are e.g. customers, government, competitors and suppliers. Main 

information’s are gained mainly by “classical” (e.g. diversion of works, renumeration, …), 

“behavioral” (understanding of people) and “management science” (using scientific methods) 

approaches, together often named as triangular management. 
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2.4 Process management and its contribution to management. 

 

Many older systems organizing workflows are very detailed and with specific values (e.g. 3 

offers for an estimated price lower €1000, for €1000 or more at least 5 offers, ...), what easily 

lead to inaptly procedures. Reason is the understanding of formal workflow as a “process”. 

Today´s Process management – or better management by processes – base on the holistic 

approach from facts up to business culture. Supporting regulations are available, e.g. the 

ÖNORM A9009, and help to create real processes for any purpose, which enable proper work 

for different needs. E.g. will the above mentioned purchase process defined, that the PM has to 

decide for which supplies several offers are needed (maybe for less than 1.000 Euro), but also 

that the main software will be bought at the approved supplier for a lumpsum of € 80.000 

without any invitation for tender. 

Especially for small and medium sized companies, with steadily changing needs, enable the 

design of processes a clear picture of the business case, including embedding of knowledge 

management, project control and development of the business culture. The overall management 

will be supported, by the high quality of the main business work control. 

 

2.5 Decomposition of business processes in the context of process 

management (own work/research area) 

For SME Consulting Engineers, working in a project portfolio world, the following main 

processes are necessary to be fulfilled. It is also a typical organizational chart enclosed – easily 

recognizable the lean organization with a small number of involved persons. 
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Figure 3: Company Processes and Management Functions in SME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Flow Diagram Example “Project Execution” in SME 

Source: Ramharter (2019) 

2.6 Quality Management System – gist, approaches and basic 

characteristics. The EFQM Model 

A Quality Management System, typically based on ÖNORM ISO 9001 provide an overview 

about the main business processes, including documentation, review (internal and external, e.g. 

audits) and a continuous improvement process. The international European Foundation for 

Quality Management (EFQM) founded 1988 by 14 European business leaders provides a non-

prescriptive business excellence framework for organizational management to improve the 

competitiveness base on their current level of excellence. Driven is the model by core values 

like e.g.: - adding values for customers, -creating a sustainable future, - leading with vision, 

inspiration and integrity, - management agility, - succeeding through the talent of people. 

Elements are RADAR logic (determined Results, Approaches, Deploy the approaches, Asses 

and Refine), based on the known PDCA (plan-do-check-adjust). 
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2.7 Strategic Management – Trends and applications in the management 

of organizations 

According CERTO (2015) are several new aspects for organizations given. This includes 

Society, Ethics and Sustainability, Management and Diversity, Globalization, Management in 

the global Arena, Creativity and Innovation, Human Resources as well as Changing 

Organizations – Stress, Conflict and Virtuality. The special Strategic Management (Hambrick 

(2007)) provides the general direction of an enterprise, based on specific organization 

objectives, developed policies and plans to achieve the objectives with respect to internal and 

external environments. Porter (1996) identified three principals underlying strategy: - unique 

and valuable market position, - clear view on what is “not-do-to”, - company activities supports 

the chosen strategy. 

2.8 Balanced Scorecard and performance management organizations 

Base on NIVEN (2002), the Balanced Scorecard assists organizations in overcoming two 

fundamental problems: effectively measuring organizational performance and successfully 

implementing strategy. The framework enforces a discipline around strategy implementation 

by challenging executives to carefully translate their strategies into objectives, measures, 

targets, and initiatives in four balanced perspectives: - Customer, - Internal Process, - Learning 

and Growth, and - Financial. 

Linking the Scorecard to key management processes such as budgeting, compensation, and 

alignment helps overcome the barriers to implementing strategy. A well-crafted Balanced 

Scorecard should tell the story of the organization´s strategy through a series of cause- and-

effect linkages inherent in the scorecard measures. The word balance in the Balanced Scorecard 

represents the balance between: 

• Financial and nonfinancial indicators 

• Internal and external constituents of the organization 

• Lag and lead indicators 

Four barriers to strategy implementation exist for most organizations: a vision barrier, a 

people barrier, a resource barrier, and a management barrier. 
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Figure 5: Barriers for Balanced Scorecard Implementation 

Source: Niven (2002), p. 9 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Mission, Values, Vision and Strategy for the Balanced Scorecard 

Source: Niven (2002), p. 72 

Using the score card as a management system needs at first to gather ample background 

material. Then the score card enables to capture the key stakeholders of the organization. By 

“Beyond Budgeting Round Table (BBRT)” new performance and management processes that 

eradicate a reliance on budgets by focus on creating adaptive organizations based on 

empowerment and self-accountability. 

Five steps are necessary in utilizing the Balanced Scorecard for budgeting. - Organizations 

must plan their attack and widely communicate, - A high-level organizational Scorecard as base 

for step 3 is mandatory, - involving targets and initiatives necessary to achieve success, - 

compiling results across the organization, - budget is finalized. 

2.9 Methods of decision-making 

Many different models are available, but all provide more a less a very similar cycle, e.g. 

OODA Loop or the Observe- Orient-Decide-Act loop by US AF John Boyd. This refers to the 

strategic advantage that a decision maker gets over his or her opponent when he or she observes 

the situation and orients themselves and then decides and acts accordingly. 
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The   main   advantages   are   the   toroughly observeation and orientation before decision, 

what is sometimes difficult in the daily business life, but the base for a perfect result, as well as 

the process step taking the decision first as a Hypothesis, rethiniking the consequences and then  

down or bottom up) to ensure the proper effects and the support of the organization. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: OODA Loop for decision making 

Source: MSG (2019) 

2.10  Controlling 

Controlling as a management function is a process of checking actual against standard 

performance, detection of deviations and the reasons. It involves four elements: Establishing 

standard of performance; Measuring actual performance; Finding deviation reasons; 

Correction. 

 

2.11 Knowledge management, the creation of knowledge-based systems and 

their use in the practice of the manager 

Base on BECERRA (2015) is Knowledge Management (KM) the most vital resources of 

today´s enterprises are the collective knowledge residing in the minds of employees, customers 

and vendors. KM is steadily changing to continue to pursue the goal of effectively managing 

intellectual ressources and creating organizational knowledge. This knowledge may produce 

many benefits (leveraging core business competence, acceleration of innovation and time to 

market, improving decision making, strengthen the organizational commitment, building a 

sustainable competitive advantage and furthermore. 

At the beginning KM was understood as a kind of IT solution, by supporting the organization 

with validated information about processes, procedures, best practice examples, …. resulting 

in enhanced knowledge sharing, 

acceleration of knowledge growth and internal distribution of the knowledge. This first 

approaches using Data (facts, observations, perceptions), Information (data possessing context, 
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purpose and relevance) and Knowledge (refers to informations and enable actions and 

decisions). Nowadays an advanced KM is a crossover technology due to the integration of 

several management fields and related disciplines from psychology, virtual teams, social 

networks to artificial intelligence and organizational theories 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Knowledge Management Process 

Source: Becerra (2010), p. 57 

A framework for classifications of KM-Systems by Becerra (2004 and 2010) shows 4 types: 

Knowledge discovery systems: create new knowledge by the implementation of intelligent 

algorithms, like data mining and interference, Knowledge capture systems: preserve and 

formalize knowledge of experts to share in models like concept maps, Knowledge sharing 

systems: organize and distribute knowledge. The next step is to transform the KM System into 

an organizational learning culture (OL). OL is a social phenomenon and must also be support 

on a socialized level. For the transmission is needed, that the creation of knowledge is not a one 

way from a data base to one member, in opposite the knowledge building must be driven by all 

members of the organization. On the social base maximize individual user their own potential 

by self-development and their organizational importance within their organization seeking 

overall gains and the implementation of exploiting the individual´s ability to learn from the past 

into the system. The OL transform to a system of perspective taking AND making. Following 

Boland (1995) perspective taking is when distinctive individuell knowledge is exchanged, 

evaluated and integrated, Perspective making is a process whereby a common knowledge 

develops and strengthen the own organizatorial knowledge. 

Boland (1995) described 5 classes of communications to improve the knowledge: Task 

Narrative Forums –share insights via distributed media, Knowledge Representation Forums 

highlighting knowledge behind complex documents or processes, Interpretative Reading 

Forums which help to reflect on current understandings, but the effectiveness depends on the 

organizational culture, Theory building Forums with deep insight in theories and possible 

perspectives, Intelligent Agent and Expert Systems Forums with reflection on expertises, 

sharing insights and how to interpret them. 
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2.11.1 Balanced Score Card for Knowledge Management 

Another overall approach for KM assessment utilizes the Balanced Scorecard, which was 

originally developed by Kaplan and Norton (1996) to provide a more “balanced view” of 

internal performance rather than for KM assessment. The Balanced Scorecard provides a way 

of maintaining a balance between short-term and long-term objectives, financial and 

nonfinancial measures, lagging and leading indicators, and external and internal perspectives. 

It examines the goals, metrics, targets, and initiatives for the following four different 

perspectives (Tiwana 2002): 

1. The Customer Perspective: How should our customers perceive us? 

2. The Financial Perspective: What is the face that we want to present to our shareholders? 

3. The Internal Business Perspective: Are our internal operations efficient and effective 

and performing at their best? 

4. The Learning and Growth Perspective: How can we sustain our competitive advantage 

over time? 

In employing the Balanced Scorecard for KM assessment, the above four perspectives are 

used in a series of four steps performed over time. The first step involves translating the KM 

vision (i.e., Why are we managing knowledge, and what is our vision for KM?). In the second 

step, this vision is communicated within the organization with rewards linked to knowledge use 

and contribution. The third step involves business planning, including the establishment of 

goals and the alignment of metrics and rewards to them. The fourth step—learning and feedback 

on whether KM is working and whether it can be improved—then feeds back to the first step 

to begin the cycle again. The above four complementary criteria from the Balanced Scorecard 

are used during each of these steps. 

 

2.12 Improvement in Management – gist, procedures, ideal concept. Theory 

and practice in organizations 

Estimated 60% of the companies survive the first 5 years (European Commission (2017): 

Annual Report on European SME 2016/2017, p.90). To enable a long economic life of the 

company, a look to fast growing companies shows main impacts for their success. For further 

developments a definition is used on page 92. “High-growth enterprises” (annual growth higher 

10% per year over 3 years). 

Which company profile is required is different (due to the different markets), but in general 

the above-mentioned report suggests (selected items – see p.92): - Firms experiencing high 

growth are younger than their counterparts – most but not only in the service sector - Knowledge 

intensive firms are overrepresented. 
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The same report also quotes on p. 97 factors for job creation internal:- Young, innovative 

company, active internationally, - High-growth strategy based in urban areas, - Skilled 

managers, competitive and facing demand for their products and services. 

CERTO (2015), p.480 see the following factors as essential to increase the organizational 

creativity: - to challenge workers, - establish worker autonomy, -afford time for accomplishing 

work, - time for creative thinking, because this is much more orientated toward generating ideas 

than identifying problems – establish work groups, - establish system support, -hire and retain 

creative people. 

Innovation will be reached by an innovation process with five steps: - inventing, - 

developing, - diffusing, - integrating and – monitoring. 

Both processes involving all organization members so that all activity related to the 

production of goods and services has an appropriate role in establishing product quality. This 

is summarized under Total Quality Management. 

 

3. Objective of the Project 

Project Managers in SME are faced with special project frame conditions. Working in small 

entities mean fewer project team members, more responsibility, higher workloads and the need 

for quick decisions. If there is not a direct following project, the employees often work with 

new customers, or on a new technical theme, or with new project team members. 

Due to the lean (maybe “to lean”) organization, the data base for decision is thin, rarely a 

complete overview on verified data is available. It is difficult for employees under high working 

loads to support any knowledge management, it is even often nearly impossible to record new 

insights (and if it is done, is it not ensured that the following project manager will find this 

annotations). The project manager is always owner of a Project Handbook with general and 

detailed explanations and examples for the steadily project control. 

Weak parts are specially to transfer special know how about customer, vendors, technical 

solution, stakeholders as well as the feedback cycle (controlling) with the company 

management (Project Principal). 

This project was used in a real company to improve the Project Handbook with main findings 

of the above theoretical part. 

3.1 Main Objective 

Improvement of the existing Project Handbook for knowledge transfer and high-quality 

reporting 
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3.2 Partial Objectives 

Keep the comfort of one document as a guideline in projects; improve the basic data for the 

execution team, enable knowledge transfer, enable a project score card as controlling element 

and improve the evaluation of the actual situation in the project. 

 

4. Solution Methods 

4.1 General Process – OODA Loop 

Observation and Orientation 

The overall project team joined an initial meeting (Level Task Narrative Forum) to discuss 

the former experiences with the document, the intentions behind, especially about the need of 

project control and early counteractive measures as well as the weak knowledge transfer 

towards new employees, but also between projects. Main evaluations were done on base of the 

above theoretical part. 

The Project Handbook was revised on base of a real project done some time before and under 

the lead of the project manager. Due to several NDA’s is it not possible to publish an ongoing 

project, but the data are similar to a real project on another site. 

Feedback Cycle to Decision 

Several discussions between Project Manager and the Managing Director resulted in an 

adaption of the draft. (Level Theory building Forum) 

Decision - Test: 

The new draft is in the trial period with a real project. 

Action (Test) 

After the close of the project, the experiences will be collected (Level Narrative Task Forum) 

and the final Project Handbook will be announced. 

 

5. Analytical Part 

Keeping the structure of the theoretical part, the following annotations were worked out. 

5.1 The Nature and basic characteristics of modern management. 

For the small technical unit, ususall with high sophisticated employees is the management 

very functional. People has to decide from case to case quick and sometimes on poor database. 

High requirements in the field of costs – schedule and technical content must be fulfilled. The 
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hard of the Projectmanagement, the project manager is the overall interface and connecting of 

all involved people. Therefor is the project manager (PM) the center of knowledge exchange 

for the project. The responsibility of planning, organizing and controlling is at the project 

principal (PP, Steering Committee), but the practical work must be done by the project manager. 

In this understanding the Project-Handbook is the given working tool (covering the 

responsibility of the Principal to initiate the processes, and the approval for the project manager 

to act within this limits). 

Planning / Initiation: General Responsibility Project Principal (Steering), Realization 

Project Manager (PM) 

Organization: General Responsibility Project Principal (Steering), Realization Project 

Manager (PM) 

Staffing / Personnel deployment: Provision by PP, daily workload in PM responsibility 

Directing / Leadership: The PP is responsible for basic structures and processes as well as 

for arbitration between intersecting projects. PM are the leaders for their teams (staff will work 

for several teams) and fixes the guidelines for internal rules and clarifications (e.g. will the 

specialist for rotary equipment clarify the foundation with the building specialist directly and 

only an information goes back to the PM). The overall coordination of the PM, or decisions 

between projects are in PP duty. 

Communication: PM is responsibly for communication between the team, to other PM, to 

the PP and to his customer (together with PP). 

Control: During preparation of the regulary report and project meetings, the PM reflect the 

actual situation and uses the reporting to create the overview for himself. This data will be also 

distributed to the PP. 

The PM has the authority (and shall use it) to decide also in cases of risks and conflicts, is 

in steadily intercommunication with his team, selfinitiative and responsibly. The behavior 

between PM and specialist is more or less equal as between PP and the several PM. The two 

level management from Top Management to the project (customer level) ensures a direct 

communication, quick reactions and clear decisions. 

Modern Management in General: The organizational renewal of companies aims equally at 

cost, time and quality. Extroverted or small companies can respond quickly to changing markets 

decide the competition for themselves. Technocratic organizational approaches lack this 

flexibility. Base is the focus on the resources and the innovation potential of the employees. A 

wealth of new approaches is talked about, they promise to be remedied by reorganization. The 

pure practitioners therefore easily lose track. 
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5.2 System balance sheet complaints of management functions. 

The system approach is in the general understanding included, but for the entity means that 

view, that all the projects are systems, influencing the overall functionality of the entity. On the 

level of PM, were standardized processes are interrupted by contingency management forces 

the PM into quick decisions. Also due to the implementation of projects for the customer – in 

the customers production – makes it difficult to get all required decisions. It depends on the 

cooperation of the customers management and the local companies, which quality level of 

decisions is reachable. 

5.3 System Management Approach – gist, system characteristics, system analysis and system 

synthesis. 

The meaning for the project Handbook is clear, so the relations of stakeholders, of other 

ongoing projects and the general surrounding conditions is one of the main inputs. But in the 

process orientated environment, the project handbook provides not the final solution, but 

reminds the team for the required clarifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Typical Stakeholder environment 

Source: Ramharter 2019 
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Inside the company is it mandatory, that all projects deliver the required detailed data to 

merge the overall results and requirement on the PP level, to coordinate the business with 

respect to ALL running projects and their needs. The triangular management is divided into 

regular tasks (easy to define and to work) and processes where decisions are required, and the 

PM create the unique solution for his projects. 

It depends on the quality of the PM, the PP and of their cooperation how useable the results 

for the entity are. 

 

5.4 Process management and its contribution to management 

Especially for small and medium sized companies, with steadily changing needs, enable the 

design of processes a clear picture of the business case, including embedding of knowledge 

management, project control and development of the business culture. The overall management 

will be supported, by the high quality of the main business work control. 

5.5 Decomposition of business processes in the context of process management (own work/research 

area). 

For SME Consulting Engineers, working in a project portfolio world, the following main 

processes are necessary to be fulfilled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Company Processes and Management Functions in SME 

Source: Ramharter (2019) 
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The split is as follows: During the order development is the PP responsible and the PM is 

supporting (to ensure his full involvement during the overall project), after NOA (Notification 

of Award) and start of the project, the responsibility switches to the PM, with a supporting and 

controlling PP. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Flow Diagram Example “Project Execution” in SME 

Source: Ramharter (2019) 

 

5.6 Quality Management System – gist, approaches and basic 

characteristics. The EFQM Model 

The process orientated approach is perfect for the project structure of SME. Not perfect is 

the high requirements on surrounding works in international regulations. E.g. are Auditors 

always asking for documents, for the verifiable actions and so on, which is an enormous 

additional work for the PM. The Project Handbook prepare basic functions, but all required 

additional needs, are easy to follow in a small organization, but to make a verifiable 

documentation is much more effort, and additional personal just for a stupid documentation 

afterwards means high costs. To prepare an example: The auditor must be uninvolved in the 

audited processes – that is nearly impossible. Some auditors do not accept, that PM are 

responsible and have the right to decide without approval for every activity, also that some 

decisions must be done on site, where real documents can’t be done directly. So, several entities 

are living similar systems, but without official certification due to the missing flexibility. 

The Project Handbook shall enable the principal – and verifiable – approval by the PP, detail 

decisions can therefore be done by the PM without additional steps and with fulfillment of all 

regulations. This system only works with high educated staff as given in Consulting Engineers 

offices. 

5.7 Strategic Management – Trends and applications in the management of organizations. 

For small and medium sized entities the following base actions for strategic management 

are: 
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HR – Human Ressources 

To ensure the proper business in a small entity well educated and high motivated employees 

are needed. Every employee is directly connected to customers and a real “face” of the 

company. Personal capabilities, personal behavior and the technical approach are always visible 

and define the overall company towards customers. 

In average high educated people are also a challenge for the management of the companies. 

These employees have special needs, want to influence the way of working and the strategy of 

the company. But everything in connection with higher expectations towards the company. Part 

time employment, free weekends, travel only when it fits to personal belongings. 

The work force in Consulting Engineers is not only doing fixed procedures, due to their high 

education and responsibility, they are also key indicators to see technology changes and new 

markets for the own company. Qualified employees to identify new business opportunities and 

to establish new business fields in the own company are needed. 

To drive technology development and to ensure a perfect function, the capability of the staff 

needs to be as high as possible, but not only technical skills are required. Staff able to handle 

customer’s needs, taking care about costs and time schedule, creating a trustful working 

environment in the company are needed and will be the core of development and change 

management. 

Innovation Management on external frame conditions 

The Business environment is steadily and relative quick changing. Compared to former 

times, where a business case was developed, increased and used for several decades, nowadays 

business cycles are shortend and the “early bird” is not developing the market, it is harvesting 

the market. This is challenging, but also a chance for SME, which are strong connected to their 

customers. 

When a new trend starts on the market, it must be checked if the own core competence is 

useful for business case. Base are two issues: To recognize a trend and to know the own core 

competences. A Consulting Engineer is used to handle legal requirements, installations, 

authority management and all other needs for these projects. By using the own core competence 

in a slightly adapted way, new business can be realized. 

Innovation Management internal 

In opposite to the Innovation Management on external frame conditions is the internal 

Innovation Management used to react on external needs with extension or change of the core 

competences. 

Main issues are in this case, to be open minded and to enable a quick technology 

development within the own organisation. 
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Technology Innovation Management 

According (European Commission (2017) is the following company profile an advantage 

and therefore a possible developing way for the entity: 

• Growing firms are younger than their counterparts. 

• Not concentrated in a certain sector, assumed most of them in the service sector. 

• Knowledge intensive firms are overrepresented above high-growth firms. 

• Young, innovative company, active internationally. 

• High-growth strategy based in urban areas. 

• Skilled managers, competitive and facing demand for their products and services. 

• High-skilled employees. 

• Reasonable production and other costs. 

 

5.8 Balanced Scorecard and performance management organizations 

A balanced score card – adapted for the needs and just as an indication for the project status 

– is involved in the Project Handbook. Based on an Green – Yellow – Red System is a quick 

overview possible. This must be done with every report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12: Project Balanced Scorecard – Indicator 

Source: Ramharter 2019 
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5.9 Methods of decision-making 

Decision making is institutionalized by the meeting structure and regular communication 

between all project team members, as well as with the PP. 

 

5.10 Controlling 

As above mentioned – inside the project by PM – overall in the entity and over all projects 

by PP. 

5.11 Knowledge management, the creation of knowledge-based systems and their use in the practice 

of the manager. 

The organizational learning is one of the key factors for success and ongoing existence. To 

increase the knowledge in the core business and to create additional knowledge for extensions 

provides possibilities for strategic agility and new business fields. 

Due to the fact, that only few employees are existing, the definition of processes depends on 

the personal approach and behavior. Most of the communication and improvement cycles are 

supported by systems, but ICT are not specified for application in small entities. Normally 

technical development is supported by public databases (scientific literature, contact to vendors, 

exchange in the organization (informal at any time and often per day, but also formal by 

information sharing of the Management and by internal forums when experts teaches the rest 

of the team to certain business fields) and publich databases (e.g. patent register)). 

By using a single document for project management – and, resulting of the specific project 

experience, continuous betterment – the know-how for the handling of the project is always up 

to date and optimized. Nevertheless is it required to spread out experiences, but compared to 

big organization is the advantage given, that short information to a few team members can be 

shared uncomplicated and immediate, but the risk is a not formal procedure and missing 

information, when this information stays only in the employees, but never in a documentation 

for new team members. 

Knowledge Management System is institutionalized and must be done with every report. 

Mainly the level is at capture or sharing systems, but the goal is the possibility to reach an 

organizational learning culture. The high educated employees are forced to create and distribute 

own knowledge and share this in formal and informal ways. 

 

6. Project Contribution and Recommendation 

The recommendation for SME Management is clear, but must be defined in detail for every 

entity depending on their daily business needs. 
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Formal: 

• Fixed processes, which enable the work on different project sizes and contents 

• Standardized Forms for Project Managers, which build a minimum of project 

documentation needs e.g. a Project Handbook with clear regulations, defined action plan 

for employees, but also covered requirements towards the company management, which 

needs to coordinate several projects; 

• A culture of self-responsibility, Capability and approval for decisions; 

Organizational: 

• A culture of organizational learning, where the knowledge management is driven by 

every single team member; 

• Time and Support for creative and innovative developing cycles, using the own 

strengthens at the right time, enables business possibilities and secured business 

• As much as possible high educated and creative people 

• Building an open-minded organization, mixed people, mixed ages, working beyond 

borders 

Technology: 

• Keeping the interest to establish new and well working products 

• Keeping the awareness on new technologies 

• Thinking in processes, not in fixed workflows 
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Moderný manažment a príklady jeho využitia v praxi 

Ing. Mária Vrábliková, Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove 

 

Abstrakt 

Predkladaný príspevok sa zaoberá moderným manažmentom v 21. storočí a analyzuje jeho 

základné charakteristiky, zvlášť proaktivitu v riadení spojenú so systematickým riešením 

problémov, význam efektívnosti a účinnosti, meranie výkonnosti podniku prostredníctvom 

Balanced Scorecard a dôležitosť rozvoja ľudského potenciálu, ako najväčšej hodnoty v 

podniku. Praktické príklady moderného manažmentu sú aplikované na príkladoch z podniku 

zaoberajúceho sa zákazkovou drevovýrobou, príklady z finančných služieb a poisťovníctva, 

doktorandského štúdia i situácií v bežnom živote. 

Kľúčové slová: moderný manažment, proaktívne riadenie, systematické riešenie problémov, 

efektívnosť a účinnosť, výkonnosť podniku, rozvoj ľudského potenciálu, koučovanie. 

 

Manažment z pohľadu rôznych autorov 

Pohľad na manažment a jeho obsah je veľmi rôznorodý. Najčastejšie je tento pojem 

vymedzený ako riadenie človeka človekom, pretože existujú aj iné typy riadenia ako stroj–stroj 

(napr. CAM, CAD, CIM, resp. počítačom riadená výroba), človek–stroj (napr. zadávanie 

parametrov do výroby) alebo stroj–človek (napr. kardiostimulátor) (Závadský et al., 2012). Aj 

preto je nevyhnuté zamerať sa práve na rozvoj ľudského potenciálu, kreativity a spokojnosti 

zamestnancov, ak chceme, aby sa celková výkonnosť podniku zvýšila. V minulosti bol 

manažment viac zameraný na tvrdé zložky, technológiu a štandardizáciu (napr. fordizmus), 

dnes si už podniky uvedomujú, že ľudský kapitál je najväčším bohatstvom. V 21. storočí sa 

pohľad na manažment, manažérov a zamestnancov mení a preto je nutné, aby disponovali 

takými odbornými a osobnostnými vlastnosťami, ktorými dokáže získať podnik konkurenčnú 

výhodu. Podľa Hlinku (2014), ktorý sa venuje oblasti strategického vzdelávania, efektívnosti 

rýchleho učenia sa prostredníctvom myšlienkových máp a pamäťových palácov, kritického 

myslenia a tvorivosti, definuje schopnosti, vlastnosti a znalosti, ktoré by mal mladý človek 

ovládať v dnešnom svete plnom zmien. Schopnosti, vlastnosti a znalosti nevyhnutné pre prax v 

21. storočí sú nasledovné: 

• Schopnosť a ochota učiť sa nové veci. 

• Plynulá angličtina. 

• Orientovaný na akciu. 

• Finančná disciplína – vedieť zarobiť aj ušetriť. 

• Emocionálna a názorová nezávislosť. 

• Realistické zmýšľanie. 
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• Time management. 

• Schopnosť rozhodovať sa pod tlakom. 

• Vedieť riešiť problémy. 

• Schopnosť pracovať v tíme. 

• Cieľavedomosť. 

• Zodpovednosť. 

• Dôslednosť. 

• Odvaha riskovať. 

• Schopnosť čítať reč tela. 

• Komunikačné schopnosti. 

• Sociálna a emocionálna inteligencia. 

(Hlinka, 2014, s. 10) 

Keď sa bližšie pozrieme na tieto vlastnosti, prídeme na to, že aj celkové tendencie v 

modernom manažmente postupujú nasledovne: 

1. Od reaktívneho riadenia (riadenie ako reakcia na zmenu trhu) smeruje k 

proaktívnemu riadeniu (riadenie založené na plánovaní a predvídaní zmien na trhu). 

2. Od nesystematického riešenia problémov k systematickému. 

3. Od tvrdých zložiek k mäkkým zložkám (napr. dôraz na kreativitu a rozvoj 

ľudského potenciálu inovatívnymi spôsobmi – napr. koučovanie). 

4. Od čiastkového prístupu k systémovému (napr. meranie čisto finančnej výkonnosti 

vs. komplexný prístup v rámci konceptu Balanced Scorecard). 

Príklady z praxe (rodinný drevársky podnik, finančné služby, doktorandské štúdium a z 

bežného života), kde je možné prvky moderného manažmentu uplatniť. 

 

Proaktívne riadenie, systematické riešenie problémov, efektívnosť a 

účinnosť 

Jedným zo základných cieľov každého podniku je znižovať náklady. Znižovanie nákladov 

je často prvou reakciou podniku na nepriaznivú finančnú situáciu, čo nemusí priniesť podniku 

lepší výsledok. Myslíme si, že je lepšie poznať, na aký účel sú dané náklady (hlavne náklady 

na hospodársku činnosť) vynaložené – či sú vynaložené za účelom odstraňovania nedostatkov 

alebo sú perspektívnou investíciou do budúcnosti. Jedným z nástrojov proaktívneho riadenia 

nákladov je controlling kvality realizovaný pomocou tzv. PAF modelu nákladov na kvalitu. 

Model je možné uplatňovať aj v podnikoch, ktoré nemajú zavedený systém manažérstva 

kvality. Náklady sú v tomto modeli členené do 4 skupín: 
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• Náklady na prevenciu (Prevention) sú nákladmi na inovácie, zlepšovanie, a teda na 

zvyšovanie kvality výrobkov, ich percentuálny podiel má rásť, lebo ide o investície, 

ktoré prinesú v budúcnosti zisk. 

 

• Náklady na hodnotenie (Appraisal) sú nákladmi predovšetkým na pravidelné kontroly 

strojov, audity kvality, kontroly BOZP a pod., ich percentuálny podiel by mal byť 

stabilný. 

 

• Náklady na chyby/nekvalitu (Failure) sa delia na náklady na interné chyby (napr. 

náklady na opravy strojov, zneškodňovanie nepodarkov a pod.) a náklady na externé 

chyby (napr. náklady na vybavovanie reklamácií od nespokojných zákazníkov). 

Percentuálny podiel týchto nákladov je nutné znížiť, ide o neproduktívne výdavky. 

Ak má podnik analytickú evidenciu, je možné tieto skupiny nákladov pravidelne napr. raz 

za mesiac sledovať a ich percentuálny podiel a trend vývoja vyhodnocovať. Takto môžu 

manažéri podniku zistiť, či podnik skutočne investuje do kvality alebo len odstraňuje 

nedostatky a na základe toho vykonávať potrebné opatrenia (Kobulnický, Kádarová, 

Kalafusová, 2013; Šatanová, 2012). Tento prístup odporúčame najmä tým, ktorí chcú efektívne 

riešiť nákladovosť so zameraním sa do budúcnosti. Pri zostavovaní kontrolingovej účtovnej 

osnovy môžete postupovať nasledovne: 

1. Vytvoríme si kontrolingovú účtovnú osnovu a to tak, že si z účtovnej osnovy 

vyberieme všetky nákladové a výnosové účty. Potrebujeme ich mať preto v tomto 

zložení, aby sme mohli monitorovať hospodársky výsledok a jeho vplyv vrátane vyššie 

uvedených skupín a jeho vplyv na tržby cez korelácie. 

2. Rozdelíme účty do skupín nasledovne: 

• NPR – náklady na prevenciu, 

• NHO – náklady na hodnotenie, 

• NNK – náklady na nekvalitu. 

• NN0 – ostatné náklady. 

• VVY - výnosy 

Ak je rozdelenie problematické, je vhodné uviesť aj percentuálny podiel a tak nepresnosť 

rozdelenia znížiť. 

Následne upravíme hlavnú knihu a dosiahneme požadované výstupy. Je potrebné si 

uvedomiť, že radšej mať výsledky menej presné ako žiadne a postupne túto odchýlku znižovať. 
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Systematické riešenie problémov 

Nesystematické riešenie problémov je často charakterizované ako „pozriem a vidím“, avšak 

v prípade zložitých ekonomických problémov je nutné problém detailne analyzovať – napr. Ako 

sa problém prejavuje? Čo ho spôsobuje? Aké sú možnosti riešenia? Ktoré z nich sú vhodné? 

Ako aplikovať a monitorovať riešenie? 

• Typickým príkladom systematického riešenia problémov je PDCA cyklus známy z 

manažmentu kvality (Plan – Naplánuj, Do – Urob, Check – Skontroluj, Act – 

Vykonaj nápravu) Systematicky môžeme riešiť problémy v rôznych oblastiach života 

(zdravotníctvo, vzdelávanie), v bežnom, ale aj manažérskom živote (Chaľ, 2011; 

Madzík, 2017). 

 

• Príkladom systematického riešenia problémov môže byť aj psychosomatický 

prístup v medicíne pri „manažmente“ rôznych chorôb, kedy lekár nerieši stav 

orgánov osobitne, ale vždy v prepojení na psychiku. Pacientom môže byť napríklad 

dieťa, ktoré je často choré a preto sú mu nadmerne predpisované antibiotiká. Je však 

známe, že psychický stav ovplyvňuje imunitný systém viac než dosť. Lekár 

aplikujúci psychosomatický postup sa bude zaujímať, aká udalosť tomu 

predchádzala, čo sa v živote dieťaťa alebo rodičov zmenilo, aké je jeho postavenie v 

kolektíve a pod. U študentov býva často problémom, že vedia sa naučiť, ale nevedia 

ako sa efektívne učiť, učia sa nasilu a ich vedomosti sú „fúrikové“. Taktiež je 

riešením analýza problému založená na sebapoznaní, na poznaní svojho učebného 

štýlu, na stanovení cieľa a zmyslu učenia sa (pre prax/pre známky/pre rozšírenie 

vedomostí) a napr. aj na aplikácia Paretovho pravidla 80:20 naučenie (na získanie 80 

% najdôležitejších informácií potrebujeme len 20 % celkovo vynaloženého času na 

učenie) a taktiež aj aplikácia myšlienkových máp (Hnízdil, 2015; Hlinka, 2013). 

 

• Myšlienkové mapy je vhodné využiť aj na systematické riešenie problémov 

finančných agentov a iných obchodníkov. Jedným z najväčších problémov nielen 

u finančných agentov,  ale  aj  u iných podnikateľov,  je  získavanie  kontaktov.  

Často sa  hlavne u nováčikov stáva, že je vyčerpaný okruh známych a agent sa nevie 

pohnúť ďalej. Vtedy je potrebné, aby sa finančný agent zameral na určitú záľubu, 

ktorú vykonáva vo voľnom čase – napr. kreslenie & maľovanie. Za každou 

„bublinou“ sa totiž nachádza človek, ktorý môže byť naším potenciálnym klientom. 

Napríklad pri otázke „Čo maľovať?“ odpoveď „Zvieratá“ môže obchodníka naviesť 

na kontakt na veterinára a pod. (obrázok č. 1)  
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Obrázok č. 1 Využívanie myšlienkovej mapy na získanie obchodných príležitostí 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Efektívnosť a účinnosť v rôznych segmentoch manažmentu 

Ako príklad uvedieme ich využitie v inovačnom manažmente. 

• Efektívnosť inovácií (Effectiveness) vyjadruje hodnotu danej inovácie pre podnik a 

spoločnosť, teda nápaditosť a funkčnosť. Účinnosť inovácií (Efficiency) hovorí o 

schopnosti firmy priniesť inováciu na trh a zarobiť na nej. Niektoré firmy vynikajú v 

efektívnosti a niektoré v účinnosti, na čo slúži diagnostika, ktorá firmy člení na 4 

skupiny (EE – Effectiveness & Efficiency, Ee – Effectiveness & efficiency, eE – 

effectiveness & Efficiency, ee – effectiveness & efficiency) (Obrázok č. 2). Na 

diagnostiku efektívnosti a účinnosti inovácií existujú aj rôzne dotazníky, kde je 

možné výsledné bodové  hodnotenie zaznačiť  do  jedného  zo  4  

kvadrantov. Odtiaľ vidíme,  či má  podnik rezervy v efektívnosti alebo v 

účinnosti inovácií Ak  sa náš podnik  nachádza v napr. kvadrante 

eE, podnik má nízku efektívnosť inovácií  (napr.  inovácie  nižšieho  rádu, podnik 

imituje alebo nie je po výrobkoch  dopyt) a vysokú účinnosť inovácií (vysoko účinné 

procesy zavádzania inovácie na trh) (Chaľ, 2011). 
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Obrázok č. 2 Efektívnosť a účinnosť inovácií 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Chaľa (2011) 

 Okrem toho je možné nápady na nový produkt aj bodovo hodnotiť, a to z hľadiska 

marketingu, finančných kritérií, výroby/prevádzky a organizácie, presný nástroj tohto 

hodnotenia sa nachádza na http://www.dominanta.sk/Tools_2.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3 Hodnotenie nových nápadov 

Zdroj: http://www.dominanta.sk/Tools_2.jpg. 

Cieľom každého podniku je taktiež aj bezproblémový priebeh inovácií, čo sa týka 

efektívnosti a účinnosti. 

• Benchmarking. Taktiež je potrebné mať obraz aj o efektívnosti a účinnosti nášho 

najsilnejšieho konkurenta a aj o benchmarku v odvetví. Benchmarking však neslúži 

http://www.dominanta.sk/Tools_2.jpg


CONTROLLING A   ROK 2019. Ročník VI. 

FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI  Číslo 3 

_________________________________________________________________________ 

 

43 

 

 

na to, aby sme konkurenta imitovali, ale aby sme sa od neho naučili napr. ako 

inovovať, ako zvýšiť kvalitu výrobkov, aké sú trendy v odvetví. Ak máme slabé 

miesta práve v efektívnosti alebo účinnosti inovácií, je na mieste sa nad problémom 

zamyslieť systematickým spôsobom a klásť si otázky, čím je to spôsobené a aké 

opatrenia treba robiť, aby sa obidva ukazovatele dostali na čo najvyššiu úroveň. 

• S najväčšou pravdepodobnosťou budeme na odstránenie problému vykonávať 

organizačné zmeny (napr. zmeny popisu a špecifikácie pracovných miest). V 

princípe platí, že každý človek je svojím spôsobom kreatívny, avšak sú zamestnanci, 

ktorí sa zameriavajú viac na nápady (dokážu urobiť inovácie efektívnymi) a tí, čo sa 

viac zameriavajú na realizáciu (dokážu urobiť inovácie účinnými). Taktiež sú 

zamestnanci, ktorí sa viac zameriavajú na obchod a kontakty (ideálny finančný agent) 

s ľuďmi a tí, ktorí sa viac zameriavajú na technológiu a systémy (ideálny manažér 

alebo audítor kvality). Je potrebné zistiť štruktúru našich zamestnancov a ich 

pracovné zaradenie, rovnako postupovať aj pri pracovných pohovoroch. Keď 

zamestnanci robia to, na čo majú predpoklady a čo ich baví, sú viac motivovaní a 

spokojní, čo zvyšuje výkonnosť celého podniku. Nástrojom na hodnotenie týchto čŕt 

osobnosti môže byť napríklad 

 

typológia „Dynamika bohatstva“ (http://profildynamikybohatstvi.cz/) vytvorená Rogersom 

Jamesom Hamiltonom zložená z 8 typov osobnosti (znázornené aj na obrázku) , a to: 

1. Tvorca – vytvára inovatívne produkty, 

2. Hviezda – buduje vplyvnú značku, 

3. Podporovateľ – buduje výkonné tímy, 

4. Spojovateľ – podporuje obchodné 

príležitosti, 

5. Obchodník – výhodne nakupuje a predáva, 

6. Akumulátor – nakupuje a zhodnocuje 

majetok, 

7. Lord – má pod kontrolou aktíva, ktoré 

zarábajú, 

8. Mechanik – vytvára systémy. 

Obrázok č. 4 Štvorec dynamiky bohatstva 

Zdroj: http://profildynamikybohatstvi.cz/ 

Aj napríklad v oblasti finančných služieb (práca finančného agenta) a na doktorandskom 

štúdiu je tiež potrebné skĺbiť efektívnosť a účinnosť. Efektívny finančný agent dokáže predať 

produkt (napr. životné poistenie) nielen svojmu aktuálnemu klientovi, ale aj jeho rodinným 

príslušníkom a dokáže získať vďaka svojej technike vyjednávania ďalšie odporúčania. Účinný 

finančný agent sa viac zameriava na detail, ako z jedného klienta vyťažiť maximum (napr. 

ponúknuť mu nielen životné poistenie, ale aj DSS, DDS, pokiaľ ešte nemá, pravidelne sa 
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zaujímať o jeho potreby na výročnom servise a dotiahnuť poistnú zmluvu do konca poistnej 

doby, tzv. maturity). Doktorand, u ktorého výrazne prevláda efektívnosť, sa bude snažiť 

publikovať čo najhodnotnejšie výstupy plné inovatívnych nápadov. Doktorand, u ktorého 

zase prevláda účinnosť, sa bude snažiť publikácie písať tak, aby mu čiastkové výskumy 

poslúžili neskôr na splnenie konečného cieľa, a to je napísanie a obhájenie dizertačnej práce. 

Opäť platí, že na ukončenie doktorandského štúdia sú potrebné obe vlastnosti, čo si vyžaduje 

dôsledný time management. 

 

Systémový prístup k meraniu výkonnosti podniku 

Čo najviac ohrozuje prosperitu podniku? V minulosti by sme povedali, že zníženie zisku, 

zvýšenie nákladov, či zadlženosť, teda ak sa z finančného hľadiska nachádza podnik v 

červených číslach. Ak sa nad tým logicky zamyslíme, prídeme na to, že v červených číslach sa 

môžeme nachádzať napríklad z dôvodu poklesu dopytu, nízkej inovatívnosti alebo 

nezodpovedného prístupu zamestnancov k svojej práci. Tieto oblasti nejde od seba oddeliť, 

pretože podnik taktiež funguje ako živý organizmus. Prirovnávaniu podniku k živému 

organizmu (autopoiesis) sa venoval aj známy česko-americký profesor teórie systémov Milan 

Zelený. Aj pri meraní výkonnosti podniku sa oplatí myslieť systémovo a systematicky. Preto 

za najdokonalejší prístup k meraniu výkonnosti podniku považujeme metodiku Balanced 

Scorecard (BSC), pretože zohľadňuje nielen finančnú perspektívu, ale aj zákaznícku, interných 

procesov a učenia sa a rastu. Na Slovensku je však stále BSC málo uplatňované, resp. jeho 

uplatňovanie v praxi zlyháva najčastejšie z dôvodu stanovenia nereálnych cieľov alebo z 

dôvodu neznalosti kontroly plnenia cieľov (Kaplan, Norton, 2004; http://www.milanzeleny. 

com/cs-CZ/stranky/1/-/0/2/-). 

V rámci praxe v drevárskom podniku sídliacom v Podtatranskom regióne sme navrhli, ako 

by mohol vyzerať model BSC vzhľadom na dlhodobý strategický cieľ a rodinný charakter 

firmy. Využili len tie ukazovatele, ktoré bezprostredne vplývajú na hlavný cieľ a je ich možné 

z podnikových záznamov merať. „Dlhodobým cieľom podniku je stať sa do 5 rokov lídrom na 

trhu v segmente hotelových spoločností a zvýšiť takto svoju podnikateľskú atraktivitu pre 

nastupujúce generácie.“ Ako príklad uvádzame pre každú oblasť možné meradlá a cieľové 

hodnoty tak, aby merali to, čo merať majú a mali súvislosť so strategickým cieľom. 

Ukazovatele BSC musia byť vzájomne prepojené a nadväzujúce na strategický cieľ. 

Zníženie koeficientu zadlženosti zabezpečí udržateľnosť podniku pre ďalšie generácie 

nakoľko ide o rodinný podnik so záujmom o nástupníctvo. 

Taktiež je pre podnik dôležité poznať štruktúru svojich nákladov a zvýšiť v rámci celkových 

nákladov percentuálny podiel nákladov na inovácie a inú zlepšovateľskú činnosť, resp. znížiť 

percentuálny podiel nákladov na nekvalitu a na odstraňovanie chýb. Na dosiahnutie tohto cieľa 

môžeme využiť už spomínaný PAF model merania nákladov na kvalitu s tým, že by sme brali 

do úvahy % podiel nákladov na prevenciu. 
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Tabuľka 1 Návrh BSC na príklade rodinného drevárskeho podniku (zákazková drevovýroba) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Tento cieľ určite ovplyvní aj inovačné procesy a spokojnosť zákazníkov. Keďže je cieľom 

podniku zamerať sa na segment cestovného ruchu, bude vhodné, aby sa podiel na tržbách zo 

strany týchto podnikov zvýšil. Keďže práve hotelové spoločnosti vyžadujú dôkladnú vstupnú 

konzultáciu svojich potrieb pred realizáciou atypických zákaziek, je nutné zjednodušiť vstupnú 

konzultáciu s „menšími zákazníkmi“, ktorí často požadujú typový nábytok. 

Aby mohli konkretizovať svoje predstavy, mohli by využívať možnosti on-line návrhov na 

webovej stránke podniku, kde by si zákazku sami navrhli, čo by takisto optimalizovalo aj 

logistické procesy a dobu dodania. 

V rámci inovačných procesov je pre tento podnik dôležité riadiť sa novými trendmi v odvetví 

a zaviesť tak aspoň raz do roka nový spôsob spracovania dreva. Za spokojnosťou zákazníkov, 

inovačnými návrhmi a finančnou prosperitou stoja však kvalitné ľudské zdroje. 

Podnik pociťuje úpadok záujmu mladých ľudí o stolárske remeslo a preto chce si mladých a 

kreatívnych zamestnancov vychovať pomocou realizácie duálneho vzdelávania. Pri realizácii 

náročných a atypických interiérov pre segment cestovného ruchu je potrebné, aby zamestnanci 

boli motivovaní napr. ukážkou nových trendov v odvetví či zaujímavými školeniami, ktorých 

počet chceme zvýšiť. 

Na konci sledovaného obdobia je však potrebné dosiahnuté ukazovatele vyhodnotiť, 

porovnať skutočné hodnoty s cieľovými a zistiť výkonnosť jednotlivých perspektív. Na základe 
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teoretických východísk o metodike Balanced Scorecard navrhujeme využiť nasledovný postup 

(tabuľka 2 – skutočné hodnoty sú názorné, pretože metodika BSC doposiaľ nebola v tomto 

podniku realizovaná): 

1. Určenie dôležitosti jednotlivých perspektív metodiky BSC prostredníctvom váh 

(rovnomerne po 25 bodov, pretože perspektívy by mali byť vyvážené). 

2. Určenie dôležitosti jednotlivých cieľov prostredníctvom váh v rámci perspektív tak, aby 

súčet týchto váh sa rovnal dôležitosti jednotlivých perspektív (napr. 15+10=25), váhy 

odporúčame určiť podľa priorít manažérov alebo podľa toho, do akej miery daný 

čiastkový cieľ ovplyvňuje hlavný strategický cieľ. 

3. Určenie charakteru ukazovateľov podľa toho, či chceme ukazovateľ maximalizovať 

(napr. podiel nákladov na inovácie za rok, počet nových zákaziek hotelov za rok…) 

alebo minimalizovať (koeficient zadlženosti, priemerná doba dodania). 

4. Výpočet plnenia jednotlivých cieľov (skutočná hodnota/cieľová hodnota pri 

maximalizácii ukazovateľa, cieľová hodnota/skutočná hodnota pri minimalizácii 

ukazovateľa). 

5. Výpočet výkonnosti jednotlivých perspektív ako vážený priemer plnenia cieľov za 

každú perspektívu (napr. (15*0,86+10*1,04)/25=0,932, teda 93,2 %). 

6. Zhodnotenie výkonnosti v rámci cieľov a perspektív (ak je hodnota plnenia cieľa menšia 

ako 1 a hodnota výkonnosti niektorej perspektívy menšia ako 100 %, odporúčame 

vykonať nápravné opatrenia, prípadne upraviť ciele alebo cieľové hodnoty pre ďalšie 

hodnotené obdobie). 

7. Celková výkonnosť podniku je určená aritmetickým priemerom výkonnosti perspektív 

(v našom prípade by to bolo 119,73 %). 

Ako by mohol tento podnik efektívnejšie naplniť stanovené podnikové ciele? Jednou z 

možností je nielen konečné, ale je priebežné monitorovanie ich plnenia. Poznáme to napríklad 

z Extrémnych premien, kde pravidelné váženie súťažiacich viedlo k sebakontrole a tým pádom 

k efektívnejšej redukcii hmotnosti. Tieto aktivity nám pomôžu spoznať odchýlky a reagovať na 

ne, čím sa priblížime k želanému stavu. Je však potrebné poznať, či majú ukazovatele 

minimalistický alebo maximalistický charakter a či ide o rovnomernú, progresívnu (rastúcu) 

alebo degresívnu (klesajúcu) zmenu. 

 

Tabuľka 2 Názorný výpočet výkonnosti v metodike BSC 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

Štandardnou metodikou na výpočet indexu výkonnosti je rozdeliť si časový úsek (napr. rok) 

na 10 rovnako dlhých období (napr. 36 dní). Medzi východiskovou (0.) a cieľovou (10.) 

hodnotou sú referenčné hodnoty pre každé obdobie. Zohľadňujeme tu aj váhy ukazovateľov, 

aktuálnu výkonnosť, váženú výkonnosť a celkový index výkonnosti je súčtom vážených 

výkonností ukazovateľov. V prípade ukazovateľov napr. finančnej výkonnosti by to mohlo 

vyzerať takto, ak je zmena ukazovateľov rovnomerná (tabuľka 3): 

Ak by sme hodnotili finančnú výkonnosť v polovici sledovaného obdobia (5.) a hodnota 

koeficientu zadlženosti (s váhou 60 %) by dosahovala referenčnú úroveň 4 a hodnota 

percentuálneho podielu nákladov na inovácie (s váhou 40 %) by dosahovala referenčnú hodnotu 

7, celkový index výkonnosti by bol 520. Ciele vo finančnej perspektíve BSC by boli splnené 

na 52 %, čo je o 2 % viac, ako by mal mať v polovici sledovania (50 %). To znamená, že sme 

s ukazovateľmi mierne nad plánom s lepším hodnotením v oblasti % nákladov na inovácie. 

Podnik teda musí viac popracovať na znížení koeficientu zadlženosti, pretože v tejto oblasti 

dosahuje podpriemer a taktiež má aj vyššiu váhu (60 %). 

 

Tabuľka 3 Index finančnej výkonnosti na základe ukazovateľov BSC 
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Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Madzíka, 2017 

E/ Rozvoj ľudského potenciálu a koučovanie 

Ďalším z dôležitých prvkov moderného manažmentu je pozornosť venovaná ľudským 

zdrojom. Vyplýva to napríklad aj z BSC – spokojný a motivovaný zamestnanec (perspektíva 

učenia sa a rastu) vytvára efektívne a účinné inovácie (perspektíva interných procesov), čo 

zvyšuje spokojnosť zákazníkov (zákaznícka perspektíva) a tým aj zisk (finančná perspektíva). 

Považujeme za dôležité, aby zamestnanci dokázali prekonať prekážky a naplno využili svoj 

potenciál, napr. ten kreatívny, ktorý sa čoraz viac dostáva do popredia v 21. storočí, ktoré je 

známe vzostupom významu kreatívnej a znalostnej ekonomiky. 

V súčasnosti už nie sú ľudia v podniku chápaní ako nákladová položka, ale ako 

najdôležitejšie nehmotné aktívum, ktoré je nutné zhodnocovať a investovať do neho (Blašková, 

2011) „Ľudským potenciálom rozumieme sústavu dispozícií a sklonov človeka na vykonávanie 

životných činností, celkovú schopnosť, možnosť, spôsobilosť človeka konať, uplatňovať sa vo 

všetkých svojich základných sociálno-ekonomických funkciách – ako člen rodiny, občan, 

vlastník, podnikateľ, zamestnávateľ, zamestnanec i spotrebiteľ“(Seková, 2006). 

Jednou z moderných metód rozvoja ľudského potenciálu je koučovanie. Pôvod koučovania 

však môžeme hľadať v športe a je spojený s tenisovým odborníkom a učiteľom Timothym 

Gallweyom. Gallwey (2009), ktorý je známym autorom metódy koučovania „Inner 

Game“(vnútorná hra) tvrdí, že stav mysle je silnejším súperom než protihráč“ a že „koučovanie 

uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu maximalizovať jeho výkon“ a „skôr než by niečomu 

učilo, pomáha učiť sa“ Koučovanie začalo prenikať zo sveta športu do sveta podnikania až v 

80. rokoch 20. storočia. 
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Moderný manažér by mal ovládať aspoň základné charakteristiky koučovania alebo využiť 

odborné služby profesionálnych koučov registrovaných v SAKo (Slovenská asociácia koučov) 

a ICF (International Coach Federation). Koučovanie sa na rozdiel od poradenstva či 

mentorovania snaží prejsť k podstate problémov zamestnancov a manažérov tak, aby na možné 

riešenia prišli sami a takto formovali svoj potenciál. Kouč je len určitým sprievodcom, ktorý 

pomáha koučovanému dostať sa z bodu A do bodu B. Na zachytenie problému používa rôzne 

metódy, napr. škálovanie (Na škále od 1 do 10, kde 10 znamená dosiahnutie vášho cieľa a 1 

úplný opak, kde stojíte teraz? Čo spôsobuje ten rozdiel, že ste na škále už na ... a nie len na 1? 

atď.). 

O systematickosti koučovania svedčí aj najznámejší model koučovania - Whitmorov 

model GROW pozostávajúci z nasledovných krokov: 

• G (goal = cieľ) – nutnosť vyjadriť ciele v merateľných požiadavkách (napr. SMART), 

ktoré predstavujú krok k rozvoju, 

• R (reality = realita) – špecifikácia súčasného stavu, 

• O (options = možnosti) – otvorenie možností, zdrojov, 

• v tejto fáze je taktiež možné aplikovať aj rôzne pomocné metódy riešenia problému, 

napr. metódy rozvoja kreativity pokiaľ ide o problém zavádzania nového produktu na 

trh (napr. už spomínané myšlienkové mapy, brainstorming, brainwriting, lotosový kvet, 

morfologická analýza, SCAMPER a pod.) 

• W (will = vôľa, resp. wrapping up = zhrnutie, zabalenie) – zadefinovanie konkrétnych 

krokov SMART, kouč zistí, že koučovaný je pripravený k akcii (Whitmore, 2005; Ali 

Taha, Tej, 2013) 

Koučovanie  je  možné  využiť  v rôznych  oblastiach  života  (samokoučovanie,  koučovanie 

v športe, fertility-coaching, koučovanie detí „Kids’ Skills a iné). V manažmente a 

podnikaní sa najčastejšie využíva v odvetviach, kde prevláda duševná práca a práca s ľuďmi 

(napr. finančné služby a finančné sprostredkovanie). 

Príklad z praxe:  

Práca finančného agenta je veľmi náročná. Obchodný proces má niekoľko krokov, a to: 

zhromažďovanie kontaktov, telefonát (v rámci neho zvládanie námietok, napr. Nemám čas, 

Nemám peniaze, Už poistku mám a pod.) s cieľom dohodnutia stretnutia, po prvotnom 

zoznámení sa s klientom (ice break) prichádza analýza potrieb klienta a jej zaznamenávanie 

(ide o citlivé informácie ohľadom príjmov, výdavkov, plánov do budúcnosti, rodinného a 

zdravotného stavu a pod.), na základe analýzy potrieb klienta je následne vyhotovená modelácia 

riešenia, následne prichádzajú námietky zo strany klienta (napr. Je to drahé, Chcem platiť o xy 

€ menej a pod.), potom prichádza najdôležitejší proces, a tým je vyjednávanie, ktoré 

praktizujeme po krokoch, až kým nedôjde ku spokojnosti oboch strán, potom prichádza 

korekcia modelácie, následne podpis zmluvy a vyplnenie dotazníkov (zdravotný vždy a 

investičný len pri uzatváraní investičného životného poistenia). Finančný agent môže mať slabé 

miesta v každej fáze obchodného procesu a cieľom kouča (prípadne nadriadeného – tzv. unit 
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managera) je zistiť, ktorá fáza je naším slabým miestom a koučovaný (finančný agent) sa snaží 

sám identifikovať možnosti, ako tento problém vyriešiť. Identifikovaným problémom vo 

vyjednávacej fáze môže byť napríklad nezohľadňovanie individuality klienta a pristupovanie 

ku všetkým klientom rovnako. Riešením môže byť dôkladné poznanie profesie, záujmov 

(zvyčajne prebieha pri ice-breaku a analýze potrieb klienta) klienta, čítanie neverbálnej 

komunikácie, rozvoj intuitívneho myslenia a empatie, poznanie a rešpektovanie farebnej 

typológie klientov („zahrať klientovi na jeho nôtu“). 

Zelený klient je emocionálny a chce počuť o výhodách poistného produktu pre rodinu a deti, 

prípadne chce vedieť, aké produkty má jeho finančný agent s rodinou. Žltý klient je extrovert, 

ktorý dbá o svoj zovňajšok a záleží mu na tom, či daný produkt je v spoločnosti považovaný za 

výhodný a či ho majú aj známe osobnosti a autority. Červený klient je výkonovo orientovaný a 

sebavedomý klient, ktorý sa rád rozhoduje sám, nemá rád dlhé rozhovory s finančným agentom, 

vie, čo chce a ide si za tým. Modrý klient je racionálny, parametre produktu porovnáva s 

konkurenciou, je typický dlhým rozhodovaním, ale ak sa pre produkt rozhodne, ostáva lojálny. 

Podobne ako pri typoch temperamentu, žiadny klient nie je jednofarebný a takisto sa farby 

môžu vzťahovať aj na spôsob predaja zo strany obchodníka. Napríklad zelený (opatrný a 

sociálny) finančný agent je obchodník, ktorý nejde cestou priameho ovplyvňovania, ale vždy 

nechá klienta rozhodnúť sa a pri návrhu riešenia berie do úvahy finančné možnosti rodiny 

klienta. Chybou zeleného obchodníka je, že často predáva produkt pod cenu, hoci sú finančné 

možnosti klienta priaznivejšie. Taktiež u neho prevláda orientácia na vzťahy (hovoria tomu aj 

„obchodník – kávičkár“) nad orientáciou na výkon, servisné stretnutia so známymi a lojálnymi 

klientmi sú u neho na lepšej úrovni ako nové stretnutia. Aj tieto a podobné informácie sú môžu 

byť výsledkom koučovania. 

Koučovaný však môže návodnými otázkami prísť aj na to, že iná práca by ho napĺňala viac, 

resp. v inej práci by boli jeho výsledky relatívne lepšie. Taktiež existujú typy ľudí, ktorí môžu 

prácu finančného agenta môže vykonávať len na polovičný úväzok (popri 

zamestnaneckému pomeru s fixným odmeňovacím systémom), a to napríklad v prípade, že je 

dôvodom „zablokovania sa na stretnutí“ strach z finančnej neistoty v podobe výkonového 

odmeňovania finančných agentov. Koučovanie teda považujeme za dobrý nástroj moderného 

manažéra nielen na rozvoj ľudského potenciálu a prekonávanie prekážok, 

ale aj na optimalizáciu pracovných pozícií, aby sa každý zamestnanec cítil doma v 

tom, čomu sa práve venuje podobne ako pri aplikácii Dynamiky bohatstva. 

 

Odporúčania a závery 

Cieľom príspevku bolo analyzovať nové trendy v modernom manažmente 21. storočia na 

príkladoch z praxe v rôznych odvetviach (rodinný drevársky podnik, finančné služby/finančné 

sprostredkovanie), v živote študenta doktorandského štúdia a v oblastiach zdanlivo 

nesúvisiacich  s manažmentom  (vzdelávanie,  zdravotníctvo).  Zistili  sme,  že  manažér  21. 

storočia musí mať viac kompetencií ako kedysi, musí byť flexibilný, využívať kritické a tvorivé 



CONTROLLING A   ROK 2019. Ročník VI. 

FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI  Číslo 3 

_________________________________________________________________________ 

 

51 

 

 

myslenie a musí priaznivo vplývať na svojich podriadených, pretože na ľudských zdrojoch stojí 

a padá celý podnik. Zároveň sme identifikovali trendy moderného manažmentu. 

V dnešnej dobe je dôležité proaktívne riadiť, čo sme ukázali aj na proaktívnom riadení 

nákladov na  kvalitu  a využívaní  modelu  PAF  s cieľom  zvýšiť  podiel  nákladov  na  prevenciu  

(na zlepšovanie, na inovácie) a znížiť podiel nákladov na nekvalitu. Okrem toho sme uviedli, 

čo je to  systematické riešenie  problémov  a kde  môže  byť využité  (napr. manažment  

chorôb psychosomatickou medicínou, sebapoznanie pri učení sa – učebné štýly alebo 

využívanie myšlienkovej mapy pri hľadaní obchodných príležitostí napr. v práci finančného 

agenta). Ďalším prvkom moderného manažmentu je efektívnosť (Effectiveness) a účinnosť 

(Efficiency). Ukázali sme si, ako si môže jednoducho podnik diagnostikovať svoj inovačný typ 

podľa toho, či u neho prevláda efektívnosť alebo účinnosť v inovačných procesoch, taktiež sme 

navrhli aj hodnotenie efektívnosti a účinnosti zamestnancov pomocou typológie Dynamiky 

bohatstva. Efektívnosť a účinnosť je taktiež dôležité diagnostikovať aj v obchode (finančné 

služby) a na doktorandskom štúdiu, pretože podnikateľ/doktorand je úspešný len vtedy, keď 

tieto 2 vlastnosti skĺbi. 

Pre moderného manažéra je dôležité merať a analyzovať výkonnosť podniku, avšak nielen 

tú finančnú. Treba pátrať po príčinách, čo finančnú výkonnosť ohrozuje, a to súvisí so 

zákazníkmi, procesmi a ľudskými zdrojmi. Ide teda o metodiku Balanced Scorecard. Preto sme 

na príklade z praxe rodinného drevárskeho podniku uviedli, ako je možné si určiť strategický 

cieľ, ukazovatele (KPI) a cieľové hodnoty a taktiež ako je možné vyhodnocovať plnenie 

jednotlivých cieľov, výkonnosť perspektív a výkonnosť celého podniku. Len vtedy, keď 

poznáme naše slabé miesta, vieme zvýšiť konkurencieschopnosť nášho podniku. Aby sme ciele 

uvedené v rámci BSC naozaj splnili, je potrebné ich aj priebežne kontrolovať vo vzťahu k 

referenčným hodnotám. Na tento účel sme navrhli pre podnik výpočet indexu výkonnosti. 

Keďže sa ľudské zdroje dostávajú stále viac do popredia a ovplyvňujú všetky ukazovatele 

BSC, musí im byť zo strany manažéra venovaná najväčšia pozornosť, napr. rozvíjať ich 

kreatívny a inovatívny potenciál, schopnosť prinášať podniku nových klientov a pod. Zamerali 

sme sa na koučovanie, ktoré má na Slovensku a vo svete vynikajúce výsledky. Ako príklad sme 

uviedli koučovanie obchodníka v oblasti finančných služieb s identifikovanými problémami vo 

fázach obchodného rozhovoru (napr. rešpektovanie farebnej typológie klientov, poznanie 

farebnej typológie finančného agenta, vzájomná interakcia finančného agenta s klientom). 

Myslíme si, že využívanie uvedených prvkov moderného manažmentu môže pomôcť 

rôznym podnikom, študentom a jednotlivcom efektívnejšie organizovať svoj život a riadiť svoj 

úspech. 
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Moderné riadenie podniku a prototyp moderného 

zamestnanca 

Bc. Mgr. Ondrej Mruz, Mgr. Yvette Nataly Mruzová 

 

Abstrakt 

Príspevok pojednáva o moderne riadenom podniku, ktorý má dve možnosti. Buď sa 

ozdraviť, napríklad metódou strategického, alebo operatívneho controllingu. Alebo 

inkorporovať do každodennej praxe nami navrhovaný „Cyklus moderne riadeného podniku“, u 

ktorého rozoberáme každý pilier cyklu osobitne. Prácu obohacujeme o naše empirické 

skúsenosti zo zlyhaní (aj štátnych) podnikov/ organizácií, zaoberáme sa nami navrhovanými 

vlastnosťami „Prototypu moderného zamestnanca“, a problematiku završujeme vybranými 

zásadami good-to-great podniku, ako „návod“ na vybudovanie efektívneho, spoľahlivého a do 

konkurenčného boja súceho moderne riadeného podniku súčasnosti. 

 

Kľúčové slová: cyklus moderne riadeného podniku; prototyp moderného zamestnanca; 

zásady good-to-great podniku 

 

Problémy moderného riadenia 

Problémom moderného riadenia je maximalizácia (prevádzkovej) efektívnosti a 

spoľahlivosti v podniku1. Nikdy nekončiaci pokrok inovatívnosti a zlepšení procesov v podniku 

je limitovaný manažérskou „alfou a omegou“ - efektívnosťou. Modernosť riadenia si ale podľa 

nášho názoru netreba zamieňať so skutočnosťami, akými sú humánnosť a prispôsobivosť. Ale 

naopak. Úspech moderného riadenia (či už samotného podniku ako celku, či jeho jednotlivých 

zložiek, ľudských zdrojov, či súbor všetkých ostatných hmotných, osobných a nehmotných 

zložiek podnikania, čiže vecí, práv a iných majetkových hodnôt, ako to  uvádza  v  §5  zákon  

č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník)  spočíva  v modeli  riadenia organizácie. K uvedenému 

pertraktovanému názoru plne inklinujme, nakoľko aj naša empirická skúsenosť s obchodnou 

spoločnosťou typu s.r.o. stojí plne na neochvejnom pilieri, a síce, že byť lepším (podnikom ako 

sme boli včera), pohotovejšie reagovať na „vrtochy“ klientov (a to ešte skôr než si oni sami 

                                                 

 

1Zákon č. 513/1991 Zb. teda Obchodný zákonník uvádza len pojem podnik, nie firma, preto uvádzam uvedenú 

skutočnosť. V podmienkach SR je pojem firma len prežitkom predchádzajúcej doby a používanie pojmu firma z 

právneho hľadiska, ktoré by sa malo prejaviť z hľadiska správnosti dodržania pojmu ako terminus technicus je 

neprípustné. Preto napríklad riadenie firmy ako pojem z hľadiska vecnej správnosti neexistuje, ale mal by sa 

používať pojem ako napríklad riadenie podniku a pod. 
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uvedomia vlastné potreby, ktoré uspokoja v tovaroch, službách, či informáciách), ponúkať 

produkty lacnejšie a rýchlejšie ako konkurencia je síce pozitívnym goodwillom podniku, ale 

intencie „pravého“ moderného riadenia, vyššie uvedené skutočnosti, ani zďaleka nenapĺňajú. 

Ak podnik chce vyhrať konkurenčný boj na príslušnom trhu, a jeho „vnútorné rozpoloženie“ 

nezodpovedá „normám“ moderného riadenia, musí sa od základov podrobiť inovatívnej 

premene celý manažment (aj manažéri), a teda „mozog“ riadenia podniku. 
 

Tu ale vyvstáva otázka : „Aké ozdravenie podnik potrebuje?!“ 

Demonštratívne uvádzame, že podnik si môže zvoliť jednu zo subkategórií riadenia, 

ktorou je controlling. Uvedený koncept koordinácie napomáha zodpovedným subjektom v 

podniku správne nasmerovať jeho chod. Ide o špecializovanú (modernú) a ozdravnú činnosť, 

ktorá sa zaoberá vnútorným „rozpoložením“ podniku ako celku. Zaoberá sa finančnou stránkou 

podniku (základným kameňom úrazu je, ak dobrý podnikateľ je zlý ekonóm) pod ktorú 

subsumujeme aj vzťahy s veriteľmi a konkurenciou. 

Podľa nášho názoru je controlling vhodným odporúčaním pre tie podniky, v ktorých 

nami nižšie uvádzaný „Cyklus moderne riadeného podniku“ sa narušil, no je tu ešte priestor na 

záchranu podniku. To preto, že vďaka systematicky usporiadaným pravidlám (controllingu), 

ktorými podnik dokáže v danom čase dosiahnuť svoje ciele, sa zabraňuje negatívnej 

nepredvídateľnosti. To všetko prebieha v čase, keď podnik síce zlyháva, no dokáže si (zrazu) 

včas pomôcť uvedenými pravidlami a zachrániť svoju situáciu tým, že bude schopný včas a 

adekvátne reagovať. 

Neodškriepiteľne významnou skutočnosťou pre samotný podnik je aj fakt, aby sa 

správne zodpovedala otázka, či je potrebné podnik ozdraviť len parciálne, čo si vyžaduje 

ozdravenie z krátkodobého hľadiska v rozpätí 1 – 3 roky, pretože v tom prípade sa aplikuje 

operatívny controlling. V opačnom prípade, ak podnik je potrebné uzdraviť z hľadiska 

dlhodobého časového horizontu musia sa vyhľadať odborníci na strategický controlling. 

Zastávame názor, že (viac ako) polovičný úspech záchrany moderne neriadeného podniku je v 

správne stanovenom probléme riadenia a prípadne sa samozrejme musí zohľadniť aj rozsah 

problému. Preto ozdravenie je vecou viac než komplexnou, priam holistickou, a čo do zreteľa 

treba brať široké spektrum skutočností a správne si zadefinovať ich vzájomné súvislosti v 

podniku. Veď každá akcia má svoju reakciu a všetko so všetkým súvisí, ako vyzdvihujeme aj 

v nami kreovanom „Cykle moderne riadeného podniku“. Či inkorporovanie jednotlivých 

techník a nástrojov moderného riadenia bolo stanovené správne ukáže len čas. 
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Ciele - základný pilier moderného riadenia podniku sú ciele podniku 

Cieľ je nielen primárny hybateľ, priestor  pre zlepšenie podniku  ako celku i každej jeho 

parciálnej časti, no zároveň predstavuje i cieľovú pásku úspechu (v podobe zisku, know – how 

podniku, vernej klientely, efektivity a pod.) Dôležité je, aby ciele boli jasne a pevne zakotvené, 

každému zamestnancovi (no i klientovi) jasné a zrozumiteľné (pre klienta ide o odkaz podniku, 

čím sa dosahuje konkurenčná výhoda). To ale nestačí, pretože navyše ciele musia byť aj 

hierarchicky usporiadané a náležite koordinované, čo znamená, že všetky, no zároveň i každá 

jedna aktivita, výkon, či činnosť každého článku podniku je v súlade medzi sebou a vytvára 

prepojený celok, ktorý je efektívny a zodpovedá každému parciálnemu cieľu v hierarchii cieľov 

podniku. 

Ďalším pilierom moderne riadeného podniku je presné a jasné stanovenie kompetencií 

jednotlivých zamestnancov podniku. V hierarchii kompetencií, teda právomocí musíme dbať 

a prihliadať aj na ich teritoriálnu, vecnú a temporálnu stránku. V podniku musí byť každému 

jasné (aj klientom ak sa chcú v nejakej oblasti obrátiť na príslušného zamestnanca) ktorá osoba 

„má na starosti“ príslušnú : 

• územnú oblasť (napr. podnik s celoslovenskou pôsobnosťou vyhodnotí vrcholový 

manažér, že je efektívne rozdeliť na západnú, strednú a východnú časť SR, a nie je 

potrebné deliť teritoriálne kompetencie podľa krajov) 

• kto disponuje vecnou pôsobnosťou v danej oblasti (napr. jeden zamestnanec má 

kompetencie v oblasti istého okruhu produktov, a ten nezasahuje do právomoci 

kolegovi, ktorý zodpovedá za iné zoskupenie produktov a pod.) 

• temporálne kompetencie, čiže časové, spočívajú v tom, že zamestnanec má príslušné 

právomoci len v rámci určitého obdobia. Napríklad pri zastupovaní ak je nejaký 

zamestnanec na „PN-ke“, pri dočasnom poverení (ak nejaký zamestnanec odišiel a 

nenašli za neho doteraz náhradu). 
 

Naše empirické „nazeranie“ na kompetencie pracovníkov v podniku by sme subsumovali 

pod nasledovnú definíciu: „Presne vymedzený okruh spoločenských vzťahov, na ktoré sa 

vzťahujú, a v rámci ktorých sa vykonávajú právomoci – čiže súhrn práv a nástrojov, ktoré 

umožňujú subjektu, ktorý disponuje príslušnou kompetenciou si vynucovať presne vymedzené 

činnosti, má právo výsledky uvedených činností odmeňovať a trestať, a za svoje rozhodnutia v 

rámci príslušnej kompetencie, no i za jej prekročenie nesie plnú zodpovednosť. Právomoc je 

viazaná na konkrétnu pracovnú pozíciu a čím je vyššia, tým so sebou prináša väčšiu slobodu v 

rozhodovaní, no i v zodpovednosti zároveň.“ (vlastné spracovanie) Každá kompetencia, aj 

najnižšie postaveného manažéra dokáže podnik nasmerovať „správnym smerom“, no čím 

nižšia pozícia, tým sa ťažšie dané „usmernenie podniku“ presadzuje. 
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Pritom  ale  nesmieme  opomenúť,  že  :  „efektívny  manažér  je  dobrý  vodca,  ktorý vytvára 

priaznivé pracovné prostredie pre zamestnancov, pracuje s inými ľuďmi a prostredníctvom nich 

a poskytuje podriadeným príležitosť a podnety na dosiahnutie vysokého výkonu v rámci 

obmedzení obmedzených dostupných zdrojov.“ (Kroon, 1990) 

 

Jedným z ďalších neochvejných pilierov moderného manažmentu je plánovanie, s ktorou 

je pevne spojená kontrola. Plánovaním treba podrobiť každý aspekt podniku s ohľadom na 

jeho hierarchiu cieľov. Do plánov treba inkorporovať, a teda treba počítať a nechať si priestor 

aj pre odchýlky (teda straty v ziskoch, pri neúspechoch a pod.). Podnik by mal podľa nášho 

názoru do plánov začleniť vhodnú a udržateľnú mieru predvídavosti (pravdepodobnosti) 

dôležitých skutočností a taktiež pravidelnosť v podniku hrá veľmi dôležitú úlohu. Domnievame 

sa, že predvídateľnosť a pravidelnosť v činnosti podniku do vnútra podniku formuluje lojalitu 

voči vlastným zamestnancom, a navonok voči potenciálnym, i existujúcim klientom. S každým 

plánom ale súvisia aj odchýlky, ktoré sa ukážu až následne, ex post. S tým ale je nutné v 

modernom podniku pri plánovaní jeho aktivít rátať. Podľa nás rigidný, nemenný plán je 

neudržateľný a len čas a prax ukáže „potrebné usmernenie“ plánovania. 

Pevný základ moderne riadeného podniku tvorí aj správne nastavený odmeňovací systém. 

Je určený pre tých, ktorí sa reálne participovali na úspechu podniku. Uvedený nástroj má podľa 

nášho názoru dvojaké účinky. Po prvé, v čase poskytnutia odmeny príslušným zamestnancom, 

pričom pôsobí ako morálne zadosťučinenie, ktoré môže mať aj finančnú podobu, a po druhé, 

pôsobí do budúcna voči všetkým ostatným zamestnancom, a to ako nástroj motivácie. 

Okrem zavedenia štandardu moderného riadenia musia manažéri jednotlivé pracovné 

činnosti roztriediť tak, aby spĺňali kritérium efektívnosti a teda pracovné činnosti zoskupovať 

podľa kľúča špecializácie pracovných činností, čo je ďalším pilierom moderne riadeného 

podniku. Pri tom musia zohľadňovať všetky pracovné aktivity v podniku tak, aby vytvorili 

spolu synergický efekt. Pri riadení podniku špecializácia práce je dôležitá kvôli 

jednoduchšiemu a rýchlejšiemu učeniu sa zamestnancov a kvôli odstráneniu 

prekomplikovaných pracovných postupov, čo zabraňuje efektívnej práci. 

„Zo špecializáciou pracovných postupov je úzko späté aj Hammerovo presvedčenie o 

zlučovaní pracovných úloh do zmysluplných procesov ktoré majú prebehnúť v rámci celého 

podniku. Hammer spolu s Champeym tvrdili, že procesom identifikovania, zviditeľnenia, 

pochopenia a znovu vymyslenia možno postupy navrhnúť odznova a tým ich výrazne zlepšiť.“ 

(Hammer-Champy, 2000) 

Tým sa náš Cyklus pilierov moderne riadeného podniku uzaviera. Cyklus pozostávajúci 

z hierarchie cieľov-štandardizácie postupov – špecializácie pracovných činností-plánovania a 

kontroly–rozdelenia kompetencií-systému odmeňovania (čo vytvára našu pridanú hodnotu). 

Jednotlivé piliere, ako ich uvádzame, nevnímame rigidne hierarchicky (čo nižší článok 

moderného riadenia, tým menší význam), ani jednotlivé piliere nevnímam ako samostatné 

prvky, ktoré nenadväzujú, či nesúvisia s piliermi ostatnými. Ba práve naopak. Jednotlivé piliere 

sú si rovnocenné v generele (odchýlky sú individuálne prípustné pre každý konkrétny podnik), 
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navzájom sa ovplyvňujú, dopĺňajú a podnecujú a vytvárajú harmonicky fungujúci 

mechanizmus synergického efektu moderného riadenia v cykle. Len takéto moderné riadenie 

podniku môže zvládnuť každodenný konkurenčný boj (s ľahkosťou). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 - Cyklus moderne riadeného podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Na základe empirického pozorovania v podniku musíme konštatovať, že podľa nášho 

názoru, aby podnik dosiahol konkurenčnú efektívnosť a spoľahlivosť (ktorá plynie z centra 

podniku – z jeho spôsobu riadenia) musí sa individuálne prihliadať v tom – ktorom podniku na 

to, že riadením sa nedokáže „na povel“ nariadiť ľudskému faktoru – zamestnancom, aby zvýšili 

vlastnú úroveň tvorivosti a schopností, ak uvedenými predispozíciami konkrétny zamestnanci 

nedisponujú, bez ohľadu na mieru vyvinutia snahy, či vhodne nastavenej úrovne odmeňovania. 

Ťažisko riadenia spočíva v usmernení (napr. pri chaotickom rozložení pracovných povinností 

nie jeden zamestnanec, ako sme si všimli, primárne v štátnej správe „sa teší“ interným normám, 

šablónam, ktoré sú návodom ako má v ktorej situácii postupovať, ide o tabuľky, ktoré 

zobrazujú, ako má zamestnanec pri tom - ktorom úkone postupovať). 

Ako sme boli neraz svedkami, interné inštrukcie nie sú vždy v súlade s právnou úpravou, 

najčastejšie so zákonnými predpismi, či dokonca ústavnými princípmi. Navyše si musíme 
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uvedomiť, z právneho hľadiska, že ak interná inštrukcia ako predpis nižšej právne sily odporuje 

zákonu, je neplatná. Aplikujúc daný problém na podniky musím poznamenať, že ak klient má 

zmluvu napr. o predaji tovaru, tak to ešte neznamená, že v každom prípade sa na neho vzťahujú 

všetky povinnosti tak, ako to uvádza zmluva. Ak si napríklad vezmeme zákon č. 250/ 2007 Z. 

z. o ochrane spotrebiteľa, je klient slabšou zmluvnou stranou a ak nejaké ustanovenie zmluvy 

odporuje zákonu je ustanovenie neplatné. Komplikovanosť práva spočíva v tom, že každú 

položku – povinnosť kupujúceho / klienta sa musí posudzovať jednotlivo, čo je náročné. Preto 

aj pri riadení moderného podniku nemožno absolútne oddeliť právnu stránku od stránky 

moderného riadenia. Jej správne preskúmanie, porozumenie a nájdenie „medzery v zákone“ 

sú neraz pre podnikateľa záchranou. Pripomeňme si len také daňové kontroly. Viete na čo máte 

právo a aké sú Vaše povinnosti ako manažéra?! Ako rozhodnúť pri miestnom zisťovaní, keď 

chcú celé Vaše účtovníctvo? Aj to je podľa nás priestor, kde sa vytvára interdisciplinárna oblasť 

a snúbi sa manažment s právom. Preto skúsený manažér s rámcovým prehľadom o práve je 

skutočným prínosom dneška v čase keď platí, že „čo si neurobím, nemám“, lebo konkurencia 

ma pohltí. Vrátiac sa k predchádzajúcim myšlienkam,  teda  skôr ako sme odbočili na právne 

rázcestie, uvádzame a zároveň inklinujeme k názoru, že je vhodnejšie v modernom podniku 

staviť na kvalitu, a nie na kvantitu v rámci manažérskej zložky podniku. Tým mienime, že nie 

je absolútne vhodné (ako sme sa presvedčili), že ak manažment organizácie stojí „s bičom v 

ruke“ nad podriadenými zamestnancami, ktorí nie sú zvyknutí delegované povinnosti plniť 

úplne svedomito, tak ak časť vedenia je neprítomná, dochádza k negatívnemu javu zlyhania 

plnenia si povinností v podnik. 

V štátnej správe (byrokracia) predovšetkým, no aj v niektorých súkromných podnikoch je 

práve úlohou inkorporovania techník moderného riadenia, aby manažment zvážil počet reálne 

potrebných zamestnancov na ten –ktorý druh úkonu a prevážila efektivita práce. V súkromnej 

sfére tomu neprikladáme až takú váhu, no v štátnej a verejnej správe ide o plytvanie peňažných 

prostriedkov. Na Slovensku štátna a verejná správa by sa mala podrobiť technikám moderného 

manažmentu s okamžitou platnosťou, a tak isto aj reálnemu zaškoleniu vyvodením dôsledkov 

zodpovednosti voči konkrétnym zamestnancom. Demonštratívne uvádzame naše nedávne 

empirické skúsenosti zo života: 
 

1. pri aktivácii občianskeho preukazu s čipom nám zamestnankyňa pri okienku pri jeho 

vybavení, na našu žiadosť nevedela povedať vôbec nič o jeho fungovaní, narábaní 

a aj o čítačku sme si museli požiadať, 

2. na registrovom súde majú internou inštrukciou ZAKÁZANÉ sa rozprávať so 

stránkou / klientom, aj keď dôvodom rozpravy s klientom bol napríklad ten, že vyšší 

súdny úradník (človek, čo má vyštudované právo - druhý stupeň) nedokáže otvoriť 

elektronické podanie poslané cez www.slovensko.sk, o ktorom je všeobecne známe 

jeho peňažné predimenzovanie (internetové neoficiálne zdroje uvádzajú čiastku 900 

mil. eur), a pri preťažení nefunguje, 

 

http://www.slovensko.sk/
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3. pri žiadosti o elektronické podanie v Sociálnej poisťovni, nám podanie odmietli 

urobiť, nakoľko „sa to tak nerobí“, no nakoniec sme úspech zaznamenali a podanie 

nám „vzali aj spôsobom, ktorý sa (tak zvyčajne) nerobí“, lebo sme sa dopracovali 

až k právnym zásadám, a teda, že Sociálna poisťovňa je proklientsky orientovaná. 

 

Podstata moderného manažmentu a prototyp moderného zamestnanca 

Moderné riadenie musí naučiť zamestnancov delegované právomoci prijať ako 

samozrejmosť. No na to ich potrebuje aj „vyzbrojiť“ znalosťami a skúsenosťami, neraz 

predovšetkým aj v technickej a právnej oblasti, ako zaznamenali naše empirické postrehy. 

Moderný manažment (jeho pravidlá hry, predovšetkým v čase jeho zavádzania) musí byť 

pre zamestnancov stanovený : 

1. vopred, jasne a zrozumiteľne a vedenie si musí vynucovať jeho dodržiavania veľmi 

starostlivo, 

2. manažéri musia vedieť ako nóvum z oblasti moderného riadenia pevne zakotviť do už 

zaužívaného chodu podniku, tak aby sa nóvum stal dennodenným štandardom, prechod 

bol plynulý a nestal sa negatívnym javom, ktorý by v tom horšom prípade zaznamenali 

aj klienti podniku,  

3. nóvum zmien musí byť podaný tak, aby zamestnanci zmeny nebrali ako príťaž, ale 

ako „vykúpenie“ a naučili sa s moderným riadením žiť pri minimálnych odchýlkach, 

ktoré sú prípustné v odôvodnených prípadoch. 

Zastávame názor, že moderne riadený podnik nepotrebuje ťažko, ale efektívne pracujúceho 

zamestnanca, čo v praxi si vyžaduje niekedy aj „hrubú silu príkazu z hora“. Okrem toho sa musí 

dbať pri zavádzaní noviniek moderného riadenia aj na to, aká klíma sa následne vytvorí na 

pracovisku, napríklad pri preskupení zamestnancov z vyšších na nižšie posty a opačne, či aké 

pracovné prostredie sa komplexne vytvorí. Len čas ukáže, či zmeny priniesli žiadanú a zdravú 

konkurenčnú snahu medzi zamestnancami so žiadanou spätnou väzbou v práci a konštruktívnou 

kritikou, ktorá posúva každého človeka vpred, alebo naopak znamenajú len pracovnú 

ľahostajnosť, minimálnu spätnú väzbu, či dokonca premenu konštruktívnej kritiky na spôsob 

ako dehonestovať ľudskú dôstojnosť (čl. 19 zákona č. 460/ 1992 Zb. Ústava Slovenskej 

republiky : „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti...“). Okrem uvedeného je 

dôležitý aj dobrý kolektív (na čo dobrí manažéri myslia pri vyberaní nových členov tímu), ktorý 

prirodzene zvyšuje účinnosť efektivity práce u zamestnancov a dáva každému zamestnancovi 

pocítiť, že jeho obeta pre podnik má zmysel, lebo sa participuje na dosiahnutí cieľa v podniku, 

ktorý je spoločensky prínosný a jeho osoba je dôležitá pre podnik. Tu nachádza svoje miesto 

motivácia, či už finančná, morálna, alebo iná, ktorá musí byť manažmentom podniku vhodne 

nastavená aj zo spravodlivostného hľadiska. 

Zastávame názor, že existuje „Prototyp zamestnanca moderne riadeného podniku“, 

ktorý podávame vo vlastnom spracovaní nasledovne: 
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Obrázok 2 - Prototyp moderného zamestnanca 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Z toho titulu sa plne stotožňujeme s definíciou kapitálového intelektu pôvodne vymedzenou 

podľa Stewarta : „Stewart (1999), citovaný Rehmanom (2011), definoval intelektový 

kapitál ako znalosti a informácie, ktoré vytvárajú efektívnosť s pridanou hodnotou a 

vytvárajú bohatstvo podnikov.“ To neodškriepiteľne tvorí súčasť intelektu „moderného“ 

zamestnanca. 

Zastávame názor, že moderne riadený podnik musí v praxi využívať aj vybrané zásady 

„Good – to – great podniku“. Vybrané zásady musia zohľadňovať individuálne podmienky toho 

ktorého podniku. Nižšie uvádzame nami vybrané zásady, ktoré sú vhodné k aplikácii do 

každodenného života moderne riadeného podniku. 

Zásady good – to – great spoločnosti: 

1. „1. lídri good to great spoločnosti začínajú transformáciu tým, že najskôr dostanú 

do autobusu správnych ľudí (a tých nesprávnych z autobusu von) a potom určia kam 

bude autobus smerovať. 

2. Podstatné je pochopiť, v čom môže byť Vaša spoločnosť najlepšou na svete, a – čo 

je rovnako dôležité – v čom najlepšou byť nemôže, nie v čom „chce“ byť najlepšou. 

Koncept ježka nie je cieľ, stratégia alebo zámer, je to pochopenie. Prechod od 
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dobrého ku skvelému si vyžaduje hlboké pochopenie troch vzájomne sa 

pretínajúcich sa kruhov ktorými sú: prečo ste skutočne zapálený, v čom môžete byť 

najlepší na svete, čo poháňa Váš ekonomický motor (koncept ježka). 

3. Všetky good to great spoločnosti začali proces hľadania cesty k výnimočnosti tým, 

že sa postavili zoči, voči tvrdým faktom ich momentálnej reality. 

4. Postavte svoje vedenie na otázkach nie na odpovediach. 

5. Namiesto nátlaku rozprúďte diskusiu. 

6. Vykonajte pitvu (spoločnosti) ale bez obviňovania. 

7. Stockdaleov paradox je kľúčovým psychologickým prístupom pre prechod od 

dobrého ku skvelému. Paradox znie: zachovajte si neochvejnú vieru, že môžete 

zvíťaziť, a nakoniec aj zvíťazite, bez ohľadu na ťažkosti. A zároveň sa postavte zoči, 

voči najtvrdším faktom svojej momentálnej reality, nech sú už akékoľvek“ (Collins, 

2008) 

Prínos tejto práce je nasledovný : 

1. empirické skúsenosti z každodenného života, ktoré nám ukazujú, že moderné 

riadenie podniku bude mať na Slovensku ešte dlho priestor k sebarealizácii; 

2. cyklus moderne riadeného podniku, ktorý uvádzam v práci zo subjektívneho 

hľadiska; 

3. prototyp moderného zamestnanca v súlade s moderným manažmentom, 

4. zásady good-to-great podniku inkorporované do moderne riadeného podniku. 
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Inovatívny pohľad na manažment v cestovnom ruchu prostredníctvom e-

learningových systémov  

Mgr. Veronika Kohútová 

Abstrakt 

Cestovný ruch na Slovensku predstavuje popri priemyslu jedno z najdôležitejších odvetví z 

pohľadu prínosu pre hospodárstvo. Vzhľadom na rýchlo sa meniace podmienky v ekonomike 

je nutné vedieť sa správne a včas prispôsobiť novým zmenám. Menia sa aj požiadavky 

zákazníkov a nákupné správanie, nevynímajúc i odvetvie cestovného ruchu. V nasledujúcom 

príspevku sme popísali súčasnú stav turizmu na Slovensku a na príklade štúdie zahraničných 

autorov chceme poukázať na dôležitosť inovácií, ktoré je možné zvládnuť prostredníctvom e-

learningových systémov. 

Kľúčové slová: cestovný ruch na Slovensku, e-learningový systém, znalostný manažment 

 

Súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku 

Vzhľadom na sledovaný trend rastu množstva návštevníkov cestovného ruchu na Slovensku, 

badáme zvýšený záujem turistov nielen zo zahraničia, prioritne z okolitých krajín, či Nemecka, 

Británie a ázijských krajín (Štatistický úrad SR, 2019). Pri porovnaní percentuálneho vyťaženia 

ubytovacích kapacít sa údaje z roku 2018 oproti roku 2016 takmer nemenia najmä z dôvodu 

pribúdajúcich zariadení. V nasledujúcej Tabuľke 1 vyberáme niektoré z regiónov Slovenska 

ako ukazovateľ. Najväčší počet zariadení sa nachádza v tatranskom regióne. Najväčšie využitie 

ubytovacích kapacít registrujeme v Trenčianskych Tepliciach (53%), na základe toho 

predpokladáme, že kapacity na príliv turistov pripravené sú, dôležité je využiť potenciál miest 

a regiónov tak, aby sa postupný trend nárastu návštevníkov udržal v čo najvyšších 

medziročných prírastkoch. K tomu je nutná hlavne ďalšia propagácia krajiny a jej možností. 

Tabuľka 1 Porovnanie vyťaženia ubytovacích zariadení vo vybraných regiónoch Slovenska 

 2016 2018 

Vybrané regióny 

Slovenska 

Ubytov. 

zariadenia 

Využitie 

stálych lôžok v 

% 

Ubytov. 

zariadenia 

Využitie 

stálych lôžok v 

% 

Bratislava 151 40% 171 43% 

Košice 67 18% 84 21% 

Piešťany 39 42% 40 43% 

Poprad 40 32% 47 30% 
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Vysoké Tatry (región) 376 41% 403 43% 

Žilina 35 26% 39 29% 

Trenčianske Teplice 27 53% 29 53% 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa Štatistického úradu, 2019) 

 

Z dostupných štatistík môžeme dedukovať prečo sa v rôznych regiónoch Slovenska turisti 

zdržia rôzne dlho vzhľadom na charakter regiónu. Nasledujúca Tabuľka 2 porovnáva počet 

návštevníkov v roku 2018 a počet prenocovaní v konkrétnom regióne. 

Tabuľka 2 Počet návštevníkov a počet prenocovaní v regiónoch Slovenska za rok 2018 

Názov regiónu Počet návštevníkov Počet prenocovaní 

Bratislava 1 290 056 2 691 787 

Banská Bystrica 52 916 101 907 

Košice 200 277 417 209 

Liptovský Mikuláš 88 332 228 617 

Nitra 80 614 242 244 

Piešťany 116 813 667 624 

Poprad 84 473 177 896 

Trenčianske Teplice 72 366 383 452 

Vysoké Tatry (región) 753 461 2 167 974 

Žilina 87 014 205 763 

 (Zdroj: vlastné spracovanie podľa Štatistického úradu, 2019) 

V hlavnom meste našej krajiny sa návštevníci zvykli zdržať priemerne 2 noci. Bratislava 

ponúka mnoho kultúrnych, zábavných, obchodných príležitostí, no v porovnaní s regiónom 

Vysoké Tatry, našim medzinárodne najvýraznejším strediskom významným pre prírodné krásy, 

to je menej. Tam návštevníci ostali takmer tri prenocovania. Samozrejme, je to charakteristické 

najmä tým, že do horského prostredia prichádzajú turisti najmä kvôli relaxácii a poznaniu, ktoré 

potrebuje o niečo viac času, alebo i z dôvodu, že sa Tatry nachádzajú na východe krajiny, kde 

z hlavného mesta musia návštevníci merať cestu niekoľko hodín. Pre porovnanie, mesto 

Piešťany navštívilo len 116 813 návštevníkov, no počet prenocovaní sa šplhá až nad 667 tisíc, 

čo znamená, že tu rekreujúci strávili 5,7 prenocovaní, teda takmer 6 nocí. To pripisujeme najmä 

kúpeľnému turizmu, ktorý je tu veľmi významný aj z medzinárodného hľadiska. Pri tomto type 

turizmu potrebujú návštevníci dlhšie časové obdobie pre plné využitie služieb kúpeľov z 

pohľadu rekreácie psychickej, často i fyzickej. Iné mestá ako Banská Bystrice alebo Košice, si 

dokázali udržať turistu len takmer dve noci, ktoré boli dostatočné pre spoznanie významných 
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miest či blízkeho okolia. Okrem iného, do najväčších miest ako Košice a Bratislava, prichádzajú 

návštevníci aj kvôli kultúrnym zážitkom, koncertom, výstavám a iným podujatiam, kde účelom 

nie je spoznávanie mesta, preto i to je dôvod mnohých veľmi krátkych pobytov. 

Predchádzajúcou štatistikou sme chceli poukázať na fakt, že nárast turizmu je evidentný a o 

domáci cestovný ruch čím ďalej, tým viac, začínajú prejavovať záujem aj slovenskí občania. 

Rozvoju domáceho turizmu taktiež pomohla nová úprava zákona od januára 2019, kde podľa 

novely Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v osobitnom § 152a, je za určitých predpokladov 

povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť tzv. rekreačné poukazy, resp. preplatiť zamestnancom 

náklady na rekreáciu na Slovensku až do 55% nákladov do sumy 275 € ročne. Takýmto 

spôsobom sa môžu priblížiť k určitej forme dovolenky na Slovensku i tí, ktorí by na ňu nešli 

kvôli nezáujmu, alebo finančných dôvodov. Podľa štatistík Štatistického úradu (2019) bolo v 

roku 2018 až 3 340 380 návštevníkov slovenských ubytovacích zariadení, čo oproti roku 2017 

predstavuje medziročný nárast o takmer 4% a pritom slovenskí návštevníci tvorili takmer 60% 

celkových návštev týchto zariadení cestovného ruchu oproti zahraničným návštevníkom. 

Vzhľadom k uvedenému, bude veľmi zaujímavé sledovať tieto štatistiky budúci rok po 

zhodnotení návštevnosti aktuálneho roku 2019 a zhodnotiť, či rekreačné poukazy mali reálny 

dopad na rozvoj domáceho turizmu. 

 

Súčasný stav cestovného ruchu vo vybraných destináciách 

Ak však spomíname rozvoj cestovného ruchu, je otázne či rozvoj medziročne aj naozaj 

nastáva v službách, ktoré sú v turizme najdôležitejšou súčasťou, vytvárajú samotné zážitky a 

bez služieb by cestovný ruch nemal zmysel. Podľa prieskumu, v ktorom sme pomocou 

korešpondenčnej analýzy zisťovali imidž turistických destinácií Spiša (Kredatusová, 2018), 

sme zistili, že návštevníci destinácií nie sú všade rovnako spokojní a služby v mnohom 

zaostávajú. Prioritou stále ostáva destinácia Vysokých Tatier, kde je ponuka služieb na veľmi 

slušnej úrovni, no ak ďalej porovnávame tento Tatranský národný park s parkom Pieniny alebo 

Slovenským rajom, naskytajú sa nám rozdiely v tomto vnímaní.  

V rokoch 2017/2018 bol realizovaný prieskum spokojnosti vo všetkých troch destináciách, 

kde respondenti hodnotili svoju spokojnosť s rôznymi atribútmi na Likertovej škále od 1 (veľmi 

nespokojný) do 5 (veľmi spokojný). Dáta boli následne vyhodnotené korešpondenčnou 

analýzou. Jedným z atribútov boli samozrejme ubytovacie služby. Následná mapa 

korešpondenčnej analýzy zobrazuje súvislosť destinácií a spokojnosti s poskytovanou službou. 
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2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension:  1 x  2

Input Table (Rows x Columns): 3 x 5

Standardization: Row and column profiles
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Obrázok 1 Mapa korešpondenčne analýzy platnej pre ubytovacie služby 

(Zdroj: Kredatusová, 2018) 

Prvá dimenzia extrahuje 91,52% celkovej inercie, zatiaľčo druhá dimenzia extrahuje len 

8,48% celkovej inercie. Súčet inercií oboch dimenzií je 100% (celková inercia). Vzhľadom na 

to, že pokrývajú viac ako 90% inercie, je dvojdimenzionálne riešenie vhodné. Na základe 

kontingenčných tabuliek uvedených v štúdii a výslednej mapy korešpondenčnej analýzy 

môžeme dáta interpretovať nasledovne. Ak k inercii Slovenského Raja (0,566) pridáme inerciu 

Vysokých Tatier (0,345) dostaneme inerciu 0,911, čo je dostatočne, aby sme ubytovacie služby 

v destináciách interpretovali len na základe týchto dvoch destinácií. Dimenzia 1 má pre nás 

vysokú vypovedaciu hodnotu, a teda, dáta Pienin k nim nezaraďujeme. Pre stĺpcové profily 

majú najvyššiu inerciu 0,358 úroveň odpovede 2 („skôr nespokojný“), ďalej 0,261 pre úroveň 

1 („veľmi nespokojný“) a 0,210 pre úroveň 5 („veľmi spokojný“). Ako sme už skonštatovali 

pri stĺpcových profiloch, odpovede „veľmi a skôr nespokojný,“ týkajúce sa ubytovacích 

služieb, sme najviac zaznamenali v národnom parku Slovenský Raj, čo môžeme aj jasne vidieť 

graficky znázornené na mape. Návštevníci Vysokých Tatier sú všeobecne spokojní s 

ubytovacími možnosťami a nie je tak nutná náprava týchto služieb ako v porovnaní s národným 

parkom Slovenský Raj, kde je situácia veľmi znepokojivá, definovaná najmä negatívnymi 

hodnoteniami 1 a 2.  
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Na základe uvedeného nie je úroveň ubytovacích služieb rovnaká a podľa prieskumu a 

spomínanej práce môžeme konštatovať, že tak nie je ani so stravovacími službami, takisto 

problémovou oblasťou destinácií Pieniny a Slovenský Raj je aj dopravné riešenie pre 

návštevníkov, ktorí dopravu musia riešiť zdieľane (autobusmi, vlakmi), a nie individuálne 

autom. Aj keď majú destinácie obrovský potenciál najmä kvôli svojim prírodným vlastnostiam, 

stále nie je množstvo verejných, aj manažérskych otázok vyriešených k spokojnosti zákazníkov, 

a v prospech destinácií, ktoré by mohli byť reprezentatívne zrovnateľné s Tatrami alebo inými 

zahraničnými lokalitami podobného významu. 

Kam by mal smerovať manažment cestovného ruchu? 

V súčasnosti sa do popredia viac dostáva práve informácia ako ďalší a významný výrobný 

faktor, dopĺňajúci prácu, pôdu a kapitál. A následne informácia je dôležitou súčasťou znalostí, 

resp. tzv. znalostného manažmentu. Gallo a kol. (2017) popisujú ako sa mení informácia na 

znalosť. K jej premene (napríklad po prečítaní odbornej literatúry) dochádza realizáciou 

naučeného, a teda môžeme tvrdiť, že aplikáciou dostáva jednotlivec znalosť, no pritom je 

dôležitý predpoklad, že už disponuje nejakou predchádzajúcou skúsenosťou (x). Títo autori 

vyjadrili znalosť nasledovne vo vzorci: znalosť = informácia + x.  

Vzhľadom na rýchlo meniace sa podmienky v ekonomike a nákupnom správaní je nutné 

prispôsobiť aj relevantnú ponuku. Aj v cestovnom ruchu platí, že ponuka platná pred 

dvadsiatimi rokmi už nebude rovnako atraktívna pre generáciu dnešných mladých 

dovolenkárov. Z tohto pohľadu vnímame fakt, že aj samotný manažment by sa mal meniť 

aktuálne k dnešným podmienkam a dopytu. Rovnako aj autori Chiru a Pârvu (2016) potvrdzujú, 

že odvetvie služieb v cestovnom ruchu, zahŕňajúc rôzne diverzifikované oblasti, je jedno z 

najrýchlejšie rastúcich ekonomických domén na svete, a i preto mnohé krajiny čelia z toho 

vyplývajúcim problémom. Jedným z nich je náročnosť zabezpečiť kvalifikované ľudské zdroje, 

ktoré by dokázali uspokojovať potreby dopytu a očakávaní v turizme. Dôsledkom nekvalitných 

ľudských zdrojov cestovného ruchu je tak ovplyvnený výkon v službách tohto odvetvia. 

Riešením je správna edukácia, pravidelné školenie a vedenie ľudí, aby bol zabezpečený ich 

rozvoj znalostí a kompetencií.  

Už pred niekoľkými rokmi tvrdil Drucker (2007, In: Gallo a kol., 2017), že ekonomický rast 

bude potrebné zabezpečiť nie v zvyšovaní množstva ľudských zdrojov, ale v zmene ich 

produktivity tak, aby sa jednotliví zamestnanci stali tzv. znalostnými zamestnancami. A práve 

takíto ľudia disponujúci znalosťami budú pre organizácie predstavovať samotnú konkurenčnú 

výhodu. Opäť takto prichádzame k pojmu znalostný manažment (z angl. knowledge 

management), ktorý sa stáva aktuálnym trendom v manažmente. Potenciálnym riešením sa 

stávajú e-learningové systémy, prostredníctvom ktorých dokáže byť zabezpečené zvyšovanie 

zručností a kvalifikácie v cestovnom ruchu, hoci v tomto odvetví je ešte táto oblasť len na 

vzostupe (Chiru, Pârvu, 2016). 
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Aplikácia e-learningového systému v cestovnom ruchu 

Okrem iného vstupujú do riadenia v turizme aj iné príčiny, ktoré môžu byť zdrojom 

neúspechu. Okrem nekompetentných zamestnancov, ktorí nepracujú plne zosúladení s 

požiadavkami manažérov vnímajú autori (Gallo ml. a kol., 2018) aj iné motívy, ktoré sú z 

veľkej časti manažérskymi chybami. Tu uvádzame napríklad nesprávne umiestnenie 

prevádzky, nedostatočné obchodné znalosti, rozhľad a organizačné chyby pri rýchlo sa 

rozvíjajúcom podnikaní, nesprávny odhad vývoja trhu, nedostatočné plánovanie, chyby vo 

vedení účtovníctva či iné finančné slabiny, zastaralé technické vybavenie, nedostatok inovácií, 

zlé informačné systémy a pod. 

Už spomenutí autori z Rumunska Chiru a Pârvu (2016) vo svojej štúdii venovanej práve 

rozvoju zamestnancov v turizme navrhli kompletný e-learningový systém, ktorý školil 

zamestnancov na modelových situáciách virtuálnej organizácie, veľmi podobnej reálnemu 

hotelu / reštaurácii. Hlavnými výhodami tohto projektu boli:  

• Teoretické zázemie bolo aplikované len zľahka, no relevantne pre rozvoj praktických 

zručností užitočných pre hotelových manažérov; 

• Študenti si mohli sami vybrať modul, ktorý ich zaujímal v závislosti od seniority alebo 

zručností, ktoré chceli rozvíjať; 

• Základom boli prípadové štúdie, ktoré mohli byť riešené kdekoľvek, kde bol prístup k 

internetu; 

• Príležitosť pre rozvoj zručností nebola zameraná len na oblasti alebo oddelenia veľkých 

hotelových reťazcov, práve naopak; 

• Pre hlbšie porozumenie reality ako rozvíjať manažérske zručnosti sa kontext 

vyučovania v simulovanej organizácii mohol líšiť. 

V projekte boli štruktúrované oblastné zručnosti v systéme e-learningu nastavené na základe 

manažérskych funkcií, ktoré poznáme ako plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrolovanie. 

Následne tak manažéri služieb cestovného ruchu mali za cieľ kvalifikovať sa v oblastiach 

starostlivosti o zákazníka, kvalite a štandardoch, riadení zamestnancov a v dosahovaní 

ziskovosti a rastu samotného podniku, pričom jednotlivé oblasti e-learningového systému 

čiastkovo súviseli s každou manažérskou funkciou. Na simulovanom školení sa zúčastnilo 200 

študentov ekonomickej fakulty, 50 hotelových zamestnancov a ďalším 10 hotelovým 

manažérom bol tento projekt fungovania simulovanej organizácie predstavený. Dôsledkom 

týchto prezentácií hotelovému manažmentu sa tak podarilo podpísať šesť partnerských zmlúv 

pre ďalšie reálne školenie zamestnancov a hotely ponúkli spoluprácu tým študentom s dobrými 

výsledkami, ktorí absolvovali tento simulovaná tréning. 

Iná štúdia autorky Moradi a kol. (2017) na výskume 229 zapojených respondentov 

relevantných pre „e-turizmus“ ukázala, že ľudia s vyššou úrovňou vzdelania a skúseností majú 

skôr tendenciu akceptovať e-learningové metódy vo vzdelávaní v rozsahu „e-turizmu 

spoločností.“ V tomto prípade zistenia ukázali, že hoci je využívanie e-learningu v odvetví 



CONTROLLING A   ROK 2019. Ročník VI. 

FINANČNO-MANAŽÉRSKE TEÓRIE V PRAXI  Číslo 3 

_________________________________________________________________________ 

 

69 

 

 

cestovného ruchu nové, je aj pomerne lákavé. Napriek tomu však respondenti uviedli, že kurzy 

technického zamerania nie sú vhodné pre e-learning. Jedným z dôvodov prečo sa používatelia 

bránia pustiť do procesu e-learningu je čas, iní označili, že z oddelenia vzdelávania ľudských 

zdrojov neprichádza dostatok povedomia o týchto možnostiach. Najdôležitejším zisteným 

faktom ostáva, že preferovanou metódou používateľov sa vzdelávať nie je v učebniach, ale 

prostredníctvom internetu v rámci online školenia. Z hľadiska pohlavia respondentov neboli 

zistené žiadne zásadné rozdiely vo vnímaní e-learningových systémov v oblasti cestovného 

ruchu. Ďalším zistením je, že počítačové zručnosti sú výhodou pre prijatie používateľa 

vzdelávať sa pomocou e-learningu. Vnútorná motivácia má takisto významný vzťah s 

akceptovaním e-learningu používateľmi. Signifikantným faktorom zapojiť sa do procesov je 

tiež vonkajšia motivácia, ktorá môže byť podmienkou pre povýšenie, dosahovanie ročných 

výsledkov, hodnotenie výkonnosti vo firme, avšak vychádza skôr z nútenej akceptácie 

zamestnancov ako z dobrovoľnej. Zo strany vzdelávacieho oddelenia v spoločnostiach je 

potrebná propagácia zvyšovania kvalifikácie touto cestou, vytvárať lepšie povedomie o 

benefitoch elektronického vzdelávania, komunikovať prostredníctvom vhodných kanálov. 

Hlavná podpora by mala prísť z prostredia top manažmentu organizácií, kde manažéri by mali 

viesť svojim príkladom. 

Záver 

Opísanými štúdiami sme chceli poukázať na reálne využitie a aplikáciu e-learningových 

systémov. Myslíme si, že podobný prístup by mohol byť realizovaný aj na Slovensku so 

zameraním na rozvoj manažérskych funkcií. Dôležitosť tiež vidíme v informovaní a usmernení 

pracovníkov cestovného ruchu tak, aby porozumeli prečo sú inovácie v tomto odvetví nutné, a 

že aj ich kladný prístup k práci je významným faktorom. Aj autori Moradi a kol. (2017) vo 

svojom príspevku opisujú dôležitosť postojov, ktoré zohrávajú ústrednú rolu v procese 

prijímania, vnímania, spracovania informácií a správania. Podľa nich vnímaná užitočnosť a 

jednoduchosť použitia nepriamo vplývajú na postoje voči novým technológiám. Následne tak 

postoj môže priaznivo súvisieť so zámerom prijať použitie systémov, ktoré ďalej pozitívne 

pôsobia na aktuálne správanie, používanie nových IT technológií, v tomto prípade zahŕňajúc e-

learningové systémy. Stimulácia postojov a nastavenie správnej firemnej kultúry je tak na 

prvom mieste nielen pre vzdelávania, ale i vyhovujúcu atmosféru na pracovisku. 
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