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Vymedzenie pojmu Vymedzenie pojmu úúspespeššnosnosťť

Úspešná organizácia v širokom poňatí je 
definovaná ako organizácia, ktorá pridáva 
hodnotu a vytvára bohatstvo, pričom plní svoje 
povinnosti a zodpovednosť voči všetkým  
partnerom, ktorými sú vlastníci, zamestnanci, 
odbory, zákazníci, dodávatelia, konkurenti, 
orgány štátnej a miestnej správy. 

(Armstrong, M. 1999.  Personální management. Praha: Grada, 1999)
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Dnešné vymedzenie úspechu môže  
zahŕňať čokoľvek, od výsledkov v oblasti 
ochrany životného prostredia, po 
vytvorenie podmienok rovných 
pracovných príležitostí v konkrétnom 
podniku. Úspech už neznamená len 
finančné výsledky.

(Crainer, S. 2000. Moderní management. Základní myšlenkové
směry. Praha: Management Press, 2000)
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Prosperujúci podnik predstavuje podnik 
svetovej triedy, ktorý sa musí zapojiť do 
celosvetovej súťaže najlepších praktík 
a preto nevyhnutne  potrebuje: 

� znalosti o tom, kam sa uberá vývoj v danej 
disciplíne vo svete
� dokonalé ovládanie najnovších techník 
a metód, podporujúcich rozvoj danej 
disciplíny
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� tvrdý tréning v daných technikách
a pravidelné súťaže so súpermi
� nadľudskú túžbu zaradiť sa medzi 
najlepších

(Kassay, Š. 2002.  Stratégia podniku svetovej triedy. Nové Zámky: 
Stratég, 2002, Mičieta, B. 2000. Prosperujúci podnik. Postupy 
podporujúce zvyšovanie produktivity a konkurenčnej schopnosti 
podnikov. Žilina: Slovenské centrum produktivity, 2000)
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Každý trhovo orientovaný podnikateľský 
subjekt  sa riadi kritériom zisku. Miera 
prosperity, ktorú reálne dosiahne, nezávisí
len od množstva zdrojov, ktorými 
disponuje, ale od miery ich využitia, od 
predvídania zmien a schopnosti 
prispôsobovania sa platnému 
podnikateľskému prostrediu. 

(Grznár, M., Szabo, Ľ. 2002. Niektoré faktory úspešnosti agrárnych 
podnikov v SR. In: Agricultural Economic, roč. 48, 8/2002)
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PohPohľľady na faktory ady na faktory úúspespeššnosti nosti 

organizorganizááciciíí

A.  KLASICKÉ KONCEPTY

1. Koncepcia „7S“ (šťastný atóm) 
( McKinsey and Co. , 1981) 

� hardwarová zložka organizácie –stratégia, 
štruktúra a systémy riadenia

� softwarová zložka organizácie – štýl, 
spolupracovníci (personál, ľudia), schopnosti, 
vyznávané hodnoty
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2. Koncepcia „SLO“ K.H. Chunga
(Management – Critical Success Factors, 1987)

� stratégia firmy - podnikateľská, obchodná
a inovačná orientácia

� ľudské zdroje - v širšom poňatí
zahŕňajúce všetky „softwarové“ zložky 
koncepcie 7S

� operačný systém - zahŕňajúci zdroje 
a procesy transformácie vstupov na 
výstupy
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3. Koncepcia „dokonalosti“ Petersa a Watermana
(In Search of Excellence – Lessons from America´s
Best-Run Companies, 1982)

� aktívne konať
� byť blízko k zákazníkovi
� autonómnosť a podnikavosť
� zvyšovanie produktivity prostredníctvom ľudí
� držať sa činností, kde vznikajú hodnoty firmy
� držať sa toho, čo firma pozná a vie
� jednoduchá organizačná forma a malý riadiaci aparát

firmy
� simultánne spojenie centralizovaného 

a decentralizovaného riadenia
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B. NOVÉ KONCEPTY

1.Rozšírená koncepcia kritických faktorov 
úspechu
(Veber, J. a kol. 2000. Management. Základy, prosperita, globalizace. 
Praha: Management Press, 2000)

� vnútorné faktory – stratégia, štruktúra, kultúra
� vonkajšie faktory- zásahy štátu, trh práce, 

enviromentálne požiadavky, územná správa, trh 
výrobkov a služieb, trh kapitálu
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2.Koncepcia zdieľanej zodpovednosti
(Truneček, J. 2003. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha:

Professional Publishing, 2003)

zdôrazňujúca úlohu sociálneho subsystému 
podniku, ktorá sa snaží o dosiahnutie 
zodpovednosti, zdieľanej manažmentom 
i zamestnancami vo vnútorne zjednotenej 
organizácii  
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3. Koncepcia kľúčových kompetencií

Kľúčové kompetencie sú založené na 
identifikácii  a rozvinutí ťažko 
napodobiteľných schopností podniku, ktoré
ho v očiach zákazníka  odlíšia od 
konkurencie. 



21.7.2011
15

Súvislosti medzi kľúčovými schopnosťami, kompetenciami
a výrobkami 

( Eschenbach, R. 2000. Controlling. Praha: AIPI Publishing s.r.o.,2000)
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4. Koncepcia základných kompetencií
(Sotarauta, M. 2001. Building Knowledge-based Core Competencies and 
Leadership in the Flowing World. Research Unit for Urban and regional
Development studies, University Of Tampere, Finland, 2001)

Základné kompetencie delí na 3 skupiny: 

� individuálne kompetencie (alebo tiež
kompetencie jednotlivca)

� organizačné kompetencie 
� kľúčové kompetencie
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5. EFQM Excellence Model

� je zameraný na hodnotenie úrovne 
riadenia, na „kvalitu manažmentu“

� dáva do súladu 9 rôznych oblastí, ktoré sú
známkami podnikateľskej úspešnosti 

� predstavuje vyvážený pohľad na 
predpoklady úspechu a oblasti, v ktorých 
sledujeme výsledky
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Model EFQM
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ĎĎakujem za akujem za 
pozornospozornosťť..


