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GENERAČNÁ 
VÝMENA VO 
VEDENÍ FIRMY 
PORADENSTVO 
Opis situácie 

Firma pôsobila v čase našej spolupráce na slovenskom 
trhu už 20 rokov. Založil ju v deväťdesiatych rokoch 
vytrvalý technológ, ktorý postupne so zvyšujúcim sa 
počtom zákaziek priberal do firmy nových 
zamestnancov. Vo vedení firmy začala pred rokom 
pracovať aj dcéra, ktorá má v budúcnosti rodinnú firmu 
prebrať a vystriedať otca v jej vedení. 

Ciele spolupráce 

 vytvoriť plán prechodu kompetencií z otca na 

dcéru tak, aby neohrozoval operatívny chod 

firmy,  

 zosúladiť predstavy oboch generácií 

o fungovaní firmy v záujme hladkého prechodu 

z jednej generácie na druhú,  

 nadizajnovať organizačnú štruktúru tak, aby 

reflektovala zručnosti a skúsenosti novej CEO,  

 nastaviť rozvojové plány kľúčovým 

zamestnancom firmy a ich nové úlohy vo firme,  

 mentoring novej CEO v oblasti vedenia ľudí,  

 vyvinúť automatizovaný reporting,  prehľady 

o dôležitých číslach firmy (finančných aj 

nefinančných) a zaviesť pravidelný reporting,  

 získať dôveru zamestnancov počas 

jednorazových workshopov, opísať aktuálnu 

firemnú kultúru a zadefinovať želanú firemnú 

kultúru pod novým vedením.  

odvetvie:  
stavebníctvo 

──── 

# zamestnancov: 
~ 50 

──── 

tržby 2017: 
14,6 mil. EUR 

──── 

majiteľská štruktúra: 
otec a dcéra 

──── 

kontakt:  
na vyžiadanie 

──── 

obdobie spolupráce: 
08-2018 – 03-2019 

──── 

# hodín poradenstva: 
80+ 

────  

# workshopov:  
6 

────  

# uzavretých tém:  
24 
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Výsledky  

Počas našej spolupráce sa firme podarilo zlepšiť fungovanie firmy najmä v týchto troch 
oblastiach:  

Zníženie času a nákladov na manuálne administratívne práce 

Preverili sme väčšinu manuálne vykonávaných administratívnych prác (mzdy, 
účtovníctvo, cenotvorba, zdieľanie dôležitých informácií v emailoch,  plánovanie 
a rozdeľovanie zamestnancov na zákazky, atď. a zaviedli systém, ktorý nám umožnil 
automatizovať niektoré procesy a znížil prácnosť administratívnych úkonov. Týmto 
krokom firma ušetrila mesačne desiatky hodín.  

Zefektívnenie a urýchlenie rozhodovania vo firme  

Vytvorenie prehľadných Excel tabuliek, ktoré monitorujú finančné aj nefinančné 
ukazovatele firmy zefektívnilo nielen prácu zamestnancov, ale urýchlilo aj 
rozhodovanie majiteľov firmy pri dôležitých rozhodnutiach. Bola vykonaná analýza 
skupín nákladov a výnosov firmy, ktorá sa vzhľadom na sezónne výkyvy v tržbách 
začala porovnávať s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka na štvrťročnej báze 
(predtým iba raz ročne). Pri staršej generácii podnikateľov platí, že ak svoju firmu vedú 
15-20 rokov, smerovanie trhu a ekonomický dopad na firmu vedia odhadnúť s veľkou 
presnosťou. Na väčšinu firemných rozhodnutí im stačí intuícia. To však neplatí pre 
mladšiu generáciu, ktorá nastupuje do čela firmy s menšími skúsenosťami a nemá 
odžité desiatky rokov vo firme. Aby mladí podnikatelia robili dobré a efektívne 
rozhodnutia, potrebujú porozumieť ekonomike firmy v detailoch.  O reálne čísla môžu 
oprieť svoje rozhodnutia najmä v prvých rokoch na čele firmy. Časom so získavaním 
nových skúseností a riešením nepredvídaných situácií vo firme sa vyvinie lepšie aj ich 
intuícia, a cit pre vedenie ľudí.  

Získavanie dôvery a intenzívnejšie zapájanie zamestnancov  

V procese generačnej výmeny je dôležité aby si majiteľ firmy, ktorý preberá žezlo 
rodinnej firmy, čo najrýchlejšie získal dôveru zamestnancov. Pretože mnohí z nich  
budú pre neho pracovať aj naďalej. V našom prípade niektorí zamestnanci prišli do 
firmy už v prvých rokoch jej fungovania, takže boli tiež o generáciu starší. Nastupujúca 
majiteľka sa bude musieť v budúcnosti viacej spoľahnúť na svojich zamestnancov na 
špecializovaných technických pozíciách a zapájať ich do firemných rozhodnutí. Tento 
proces sme rozbehli pomocou moderovaných workshopov so zamestnancami, 
zameraných na intenzívnejšiu výmenu informácií, brainstorming, spoločného 
definovania aktuálnych problémov vo firme, otvárania konfliktných tém a vypočutia 
názoru zamestnancov. Získavanie dôvery nie je jednorazový šprint ale dlhodobý 
maratón, ktorého pravidlá sme si zadefinovali a počas spoločnej spolupráce začali žiť.  

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 


