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PODPORA OZDRAVENIA HOSPODÁRENIA - Prípadová štúdia 

 

1 Vzdelávanie 
V septembri 2007 absolvoval vrcholový a stredný manažment KOVOTVAR, v.d. Kúty cyklus 
seminárov: 
 
- Procesné riadenie 
- Výkonnosť organizácie 
- Analýza a zlepšovanie procesov 
- Management 
- Riadenie znalostí 
- Koučovanie 
 
Semináre boli zamerané na výkonnosť organizácie, procesov a ľudí. Okrem teoretických 
poznatkov sme si precvičili aj mnohé techniky: analýzy problémov (myšlienkové mapy), plánovania 
(stavba veže), tímovej práce, komunikácie, motivácie a koučovania. Potešila ma spätná väzba - 
index spokojnosti zákazníka - 1,47 (najlepšie hodnotenie 1, najhoršie hodnotenie 3). Veľmi 
pozitívne bol prijatý seminár Management a Koučovanie. 

2 Procesy 
KOVOTVAR, v.d. Kúty je na dlhšiu dobu mojim druhým domovom. V októbri sme rozbehli s 
vrcholovým manažmentom projekt s názvom Podpora ozdravenia hospodárenia. 
 
Tvorba procesnej mapy 
Strategické riadenie 
Riadenie SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2000 
Marketing 
Predaj 
Realizácia nových produktov 
Technická príprava výroby 
Dodávanie 
Výroba 
Nakupovanie 
Správa majetku 
Riadenie financií 
Ekonomika 
 
12.12.2007 sme ukončili 2. Etapu projektu "Podpora ozdravenia hospodárenia" KOVOTVAR, v.d. 
Kúty. 
 
Projekt prebieha formou koučovania. Kľúčové výsledky manažmentu sú: 
 
1 Strategické riadenie: 
 
- analýza vzdialeného vonkajšieho prostredia (STEEP) 
- analýza blízkeho vonkajšieho prostredia (Porter, konkurencia) 
- analýza kľúčových faktorov úspešnosti (CSF) 
- analýza vnútorného prostredia (SWOT) 
- definovanie hodnôt organizácie 
- určenie procesov, ktoré podporujú strategické zámery 
- definovanie kritických skupín procesov 
- definovanie strategických cieľov 
 

http://fotky.krajciova.sk/pm
http://fotky.krajciova.sk/strategia
http://fotky.krajciova.sk/smk
http://fotky.krajciova.sk/marketing
http://fotky.krajciova.sk/predaj
http://fotky.krajciova.sk/nove
http://fotky.krajciova.sk/tpv
http://fotky.krajciova.sk/dodavanie
http://fotky.krajciova.sk/vyroba
http://fotky.krajciova.sk/nakup
http://fotky.krajciova.sk/fa
http://fotky.krajciova.sk/ekonomika
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2 Marketing: 
 
- analýza trhu 
- definovanie trhových segmentov 
- vytvorenie BSM pre skupiny produktov 
- GAP analýza 
- analýza životného cyklu skupín produktov 
- výpočet rentability predaja 
- uplatnenie Paretovho princípu 80/20 pre skupiny produktov 
- určenie cenových stratégií skupín produktov 
- definovanie distribučných kanálov 
- vypracovanie plánu marketingovej komunikácie 
 
3 Riadenie financií: 
 
- finančná analýza 
- analýza bodu zvratu pre skupiny produktov 
 
Najdôležitejšie výsledky vlastníkov procesov sú: 
 
- určenie kritických miest procesov 
- analýza problémov s návrhom opatrení 
- definovanie úloh a zodpovedností za ich realizáciu 
- definovanie cieľov procesov a ukazovateľov ich výkonnosti 
 

3 Organizácia 
 
V januári sme začali 3.etapu projektu Podpora ozdravenia hospodárenia s názvom "Organizácia". 
Cieľom etapy je: optimalizácia organizačnej štruktúry a analýza a hodnotenie manažérskych 
kompetencií. 
 
Organizácia 
Informatika 
Riadenie ľudských zdrojov 
Kompetencie VM 
Kompetencie SM 
Meranie úrovne kompetencií VM 
Meranie úrovne kompetencií SM 
 
06.02.2008 sme s vrcholovým manažmentom KOVOTVAR, v.d. Kúty ukončili 3.etapu projektu 
Podpora ozdravenia hospodárenia. 
 
KOVOTVAR, v.d. Kúty - firma s 50. ročnou históriou, prechádza zložitou transformáciou 
hospodárenia - mohli by sme povedať od socialisticky riadenej firmy v kapitalistickú firmu. 
Vrcholový manažment stojí pred neľahkými úlohami: ako obstáť v konkurencii, ako sa uplatniť na 
nových trhoch, ako si udržať zákazníkov, prípadne získať nových, ako zabezpečiť prácu pre ľudí a 
ako uspokojiť zamestnancov a členov v.d.. 
 
V priebehu 5. mesiacov sme sa spolu snažili odpovedať si na mnohé otázky, riešili sme množstvo 
problémov a hľadali sme ich príčiny. Hlavnými okruhmi problémov boli procesy a ľudia. Tretia 
etapa projektu bola zameraná na ľudí: organizačnú štruktúru, zodpovednosti a právomoci garantov 
a vlastníkov procesov a najmä na manažérske kompetencie a meranie ich úrovne. 
 
Za najväčšie prínosy 3. etapy projektu a manažmentu pokladám: 
 

http://fotky.krajciova.sk/organizacia
http://fotky.krajciova.sk/informatika
http://fotky.krajciova.sk/ludia
http://fotky.krajciova.sk/kompetencie
http://fotky.krajciova.sk/KompetencieSM
http://fotky.krajciova.sk/hodnotenieVM
http://fotky.krajciova.sk/hodnotenieSM
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1. Návrh novej organizačnej štruktúry, pričom boli použité tieto kritéria: 
 
- Počet úrovní líniového riadenia 
- Súlad riadenia procesov a riadenia organizačných štruktúr 
- Organizácia procesov podľa procesných tokov 
- Organizácia procesov podľa produktových skupín 
- Organizácia procesov podľa procesných scenárov 
 
2. Kompetenčný model 
 
- Identifikácia kompetencií VM a SM 
- Meranie úrovne kompetencií 
 
SWOT analýzu asi všetci dobre poznáte. Poznať a analyzovať však silné a slabé stránky ľudí, 
počnúc vrchlovým a stredným manažmentom, to už asi poznáme menej. Osobne to pokladám za 
prejav veľkej odvahy a sily. Kompetenčný model a hodnotenie úrovne kompetencií slúži pre 
nasmerovanie rozvoja manažérov, zlepšovanie manažérskych kompetencií a sledovanie ich 
progresu. Pri meraní úrovne kompetencií sme použili sebahodnotenie a 360° spätnú väzbu. 
 
Tým pozornejším iste neunikla podstatná vec a cieľ celého projektu. Od zvyšovania výkonnosti 
organizácie a procesov v 2. etape projektu sme sa dostali až k zvyšovaniu výkonnosti ľudí. 
 
 


