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PODPORA 
ORGANICKÉHO 
RASTU FIRMY 
BIZNIS 
KOUČING A  
PORADENSTVO 
Opis situácie 

Firma pôsobila v začiatkoch našej spolupráce na 
slovenskom trhu už 9 rokov. Založili ju dvaja bratia, ktorí 
sú vo vedení firmy dodnes. Firma má na Slovensku dve 
pobočky, tímy predajcov, montážnych pracovníkov 
a administratívnu podporu. Naša spolupráca začala 
biznis koučingom CEO spoločnosti. Neskôr sme biznis 
koučing rozšírili na spoluprácu na rôznych projektových 
zadaniach. Určili sme si ročný harmonogram a ciele, 
ktoré chce spoločnosť počas roka 2019 dosiahnuť. 
Týmto cieľom sme prispôsobili témy, na ktorých 
spoločne so širším manažmentom pracujeme.  

Ciele spolupráce 

 zlepšiť manažérske zručnosti CEO, osobnú 

organizovanosť, delegovanie a určovanie priorít,  

 zadefinovať víziu a ročné ciele spoločnosti,  

 vytvoriť podrobný plán a harmonogram 

s témami na podporu dosiahnutia cieľov 

spoločnosti a pravidelne ho vyhodnocovať,  

 nadefinovať novú organizačnú štruktúru 

spoločnosti, prehodnotiť kompetencie kľúčových 

ľudí a zaviesť novú OŠ do praxe,  

 

odvetvie:  
obchod a služby 

──── 

# zamestnancov: 
~ 20 

──── 

tržby 2017: 
1,8 mil. EUR 

──── 

majiteľská štruktúra: 
dvaja bratia 

──── 

kontakt:  
na vyžiadanie 

──── 

obdobie spolupráce: 
01-2019 – trvá* 

──── 

# hodín poradenstva: 
60+* 

────  

# workshopov:  
4* 

────  

# uzavretých tém:  
12* 

                                    * k 31.08.2019  
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 na základe novej OŠ vytvoriť a odkomunikovať popisy práce so 

zamestnancami, ich nové úlohy a zodpovednosti, zapájanie širšieho 

manažmentu do strategického chodu firmy,  

 rozšíriť finančný reporting o finančné plánovanie budúcnosti a 

skladby firemných výdavkov,  

 nastaviť štruktúru a vizuálny reporting finančných a nefinančných ukazovateľov 

firmy a určiť rôzne úrovne (reporting pre majiteľov firmy, reporting pre širší 

manažment, reporting pre predajcov),  

 príprava nového vzorca na výpočet odmien zamestnancov do roku 2020 

a iných benefitov, s cieľom zvýšiť angažovanosť a lojalitu zamestnancov, 

 rozanalyzovať kľúčové procesy vo firme, eliminovať neefektívne činnosti 

s nízkou hodnotou a zvýšiť efektivitu vo firme (rýchlosť aj kvalita) tak, aby 

zamestnanci trávili väčšinu svojho času nad činnosťami, ktoré prinášajú 

firme a zákazníkom skutočnú hodnotu, 

 zaviesť zmysluplné porady vo firme (štruktúra, frekvencia, účastníci), zlepšiť 

postoj zamestnancov k poradám a ich aktívne zapájanie sa,  

 podporiť tímovosť a spoluprácu vo firme na všetkých úrovniach aj medzi 

pobočkami, znížiť počet konfliktov na pracovisku a ich aktívne riešenie,     

 zadefinovať hodnoty spoločnosti do budúcnosti a rozvíjať firemnú kultúru 

modernej rodinnej firmy. 

Výsledky  

Počas našej doterajšej spolupráce sa firme podarilo dosiahnuť výrazné pozitívne 
zmeny najmä v týchto štyroch oblastiach a na ostatných z definovaných cieľov 
spolupráce stále pracujeme :  

Zlepšenie manažérskych zručností CEO  

U CEO sme urobili Barrettov test na 360-stupňovú spätnú väzbu od jeho 
zamestnancov a blízkeho okolia. Výsledky testu nám potvrdili silné stránky CEO, ako 
aj oblasti, na ktorých treba v záujme zlepšenia manažérskych zručností pracovať. 
Určili sme si priority a konkrétne kroky v poradí, ktoré nám odporučil test.  Pravidelne 
sa počas biznis koučingu k výsledkom testu vraciame a meriame pokrok.  

Zavedenie pravidelných porád a zapájanie zamestnancov  

Porady boli dovtedy vo firme vnímané ako neefektívne a chýbala im pravidelnosť. 
Rozhodli sme vyskúšať rôzne varianty, zistili čo funguje a čo nie, a výsledkom bolo 
zavedenie pravidelných porád nielen CEO a jeho manažéri, ale aj pravidelné mesačné 
porady s rôznymi oddeleniami (CEO a predajný tím, CEO a technický tím). Porady 
majú pravidelnosť, pevnú štruktúru a zamestnanci dostávajú pred poradami včas 
úlohy, aby na porady chodili pripravení a aktívne sa do nich zapájali.   
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Finančný reporting a eliminovanie cash-flow problémov 

Pomocou odporúčaného finančného analytika sme vo firme zaviedli základný 
pravidelný reporting, ktorí slúži majiteľom firmy na sprehľadnenie minulých finančných 
tokov firmy. Nakoľko v ich biznise existuje veľká časová disproporcia medzi 
zazmluvnením zákazky od klienta a jej finálnym fakturovaním, zanalyzovali sme 
jednotlivé kroky v predajnom procese a zistili kde vzniká najčastejší cash-flow problém 
a kto k nemu vo firme najviac prispieva. Aktívnou kontrolou, dôslednejším plánovaním 
budúcich finančných tokov a riešením identifikovaných problémov v počiatočnom 
štádiu, sa nám podarilo nepríjemné cash-flow problémy úplne eliminovať.  

 

Definovanie reálnych cieľov spoločnosti a motivácia zamestnancov ich 
dosiahnuť  

Veľa spoločností si na začiatku roka definuje svoje ciele a na konci zhodnotí. Na 
Slovensku je ešte málo spoločností, ktoré na svojich cieľoch aktívne pracujú, 
pripomínajú si ich, monitorujú progres a kalkulujú, čo ešte treba urobiť aby sa 
tohtoročné ciele naplnili. Ciele spoločnosti v našom prípade neurčoval CEO sám, ale 
vznikali po aktívnych diskusiách a zapájaní sa užšieho vedenia spoločnosti. Preto sa 
nám podarilo zadefinovať ambiciózne, ale reálne ciele, v ktoré zamestnanci veria 
a každý mesiac na nich pracujú. 

 

 

 

 

VLADIMÍRA  NEUSCHLOVÁ 

Uplift Consulting s.r.o.,  Drevárska 23, 902 01 Pezinok                       

Tel. +421 944 108 701, Email: vladi@neuschlova.com,  

Web: www.vladimira-neuschlova.com 


