
11 IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE 

11.1 Komunikácia ako nástroj implementácie stratégie 

 

„Karl Hans Albrecht je ústrednou postavou obchodného reťazca ALDI. Narodil sa 

v roku 1920 ako prvorodený syn otca baníka a matky obchodníčky. Spolu so svojím bratom 

Theodorom Paulom Albrechtom, ktorý sa narodil o dva roky neskôr, vyrastali v nemeckom 

mestečku Schönnenbeck neďaleko Essenu. Rodina Albrechtovcov patrila k strednej 

spoločenskej vrstve, otec roky tvrdo pracoval v bani, až do doby, kým nebol zo zdravotných 

dôvodov nútený zmeniť povolanie a zamestnať sa v pekárni. Možno práve aj táto skutočnosť 

prispela k tomu, aby sa bratia stali neskôr veľmi bohatými, pretože keď matka Anna videla, že 

otec svojím zle plateným miestom v pekárni rodinu neuživí, rozhodla sa otvoriť si v roku 1913 

malý obchodík, niečo ako lahôdky. 

Tento fakt však nemusí byť zaručene pravdivý, pretože malá predajňa bola zaevidovaná 

pod menom Albrecht a nevedno, či jej hlavou bola naozaj matka alebo otec, ktorý vtedy ešte 

pracoval vo fabrike na chlieb. Keďže však bratia, ako aj celá rodina Albrechtovcov, odmietajú 

komunikovať s médiami a prezentovať sa na verejnosti, nemožno túto informáciu presnejšie 

potvrdiť alebo ju úplne vyvrátiť. Zostáva iba spoliehať sa na spomienky a dohady žijúcich 

susedov. Akokoľvek to už bolo, faktom zostáva, že obchodík Albrechtovcov skutočne existoval 

a stal sa základným kameňom úspešného podnikania oboch bratov. 

Karl a Theodor v čase vojny spoločne narukovali a bojovali na rôznych frontoch. Ešte 

predtým však získali obchodnícku prax a zručnosti pri práci v predajni. Karl pracoval v 

miestnych lahôdkach a Theodor v rodičovskom obchode. Po vojne prevzali obchod matky a 

snažili sa nielen prežiť v ťažkých podmienkach v povojnovom a zbombardovanom meste 

Essen, ale aj vyprodukovať aspoň nejaký zisk, keďže situácia v celej krajine, ako aj vo svete, 

bola žalostná. Ich stratégia, respektíve pôvodný zámer, spočívala predovšetkým v predaji 

malého množstva druhov výrobkov, aby tak mohli znížiť ceny na prijateľnú úroveň pre 

zákazníkov, ale zároveň si zabezpečili stabilný a vyšší príjem oproti ostatným obchodníkom. 

Tým si logicky zaviazali stabilných dodávateľov a zároveň pohnevali ostatných, ktorým nedali 

možnosť predávať ich produkty. 

Hovorí sa, že bratia boli už v tom čase veľmi šetrní. Niekto to môže definovať aj ako 

lakomstvo, pretože pri ich začiatkoch nemali v obchode dokonca ani jednu chladničku, takže 

napríklad maslo, ktoré predávali, museli každý večer po zatvorení obchodu nosiť do chladnej 

miestnosti, aby stuhlo a ráno ho mohli priniesť späť do predajne. V predajni takmer vôbec 

nekúrili a mladej predavačke odporučili, nech sa radšej teplejšie oblečie. Ich šetrnosť zašla až 



do takej krajnosti, že namiesto toho, aby zamestnali pomocnú silu na vykladanie tovaru, 

predávali ho rovno z paliet. Nuž posúďte sami, či to bol obchodný zámer alebo jednoducho zlá 

ľudská vlastnosť... Karl na svoju obhajobu, ešte v čase, keď aspoň minimálne komunikoval s 

médiami, tvrdil, že spočiatku žiadnu stratégiu nemal. To, že do malého obchodíka investovali 

len minimálne, bol len dôsledok toho, že už vtedy plánovali sieť pobočiek Albrecht Discount 

(pôvodný názov obchodov) a šetrili na oveľa väčšiu investíciu. Podarilo sa im to, pretože už v 

roku 1950, krátko po menovej reforme, vlastnili 13 obchodov a v roku 1960 dokonca 300 

predajní po celom Nemecku. 

Keďže sieť obchodov Albrecht Discount sa rýchlo rozrastala, bratia si v roku 1961 

pobočky rozdelili. Karl si zobral na starosť južné Nemecko a ostatnú časť Európy – ALDI SÜD, 

Theovi pripadla severná časť Nemecka a väčšia časť severnej Európy – ALDI NORD. O rok 

neskôr pristúpili aj k dosť odvážnej a zásadnej zmene – sieť obchodov s pôvodným názvom 

Albrecht Discount, skrátili na názov ALDI, ktorý je aktuálny dodnes. Prvýkrát sa nový názov 

obchodu objavil v roku 1962 v Dortmunde. Hoci si bratia rozdelili vedenie obchodov podľa 

regiónov, princíp a filozofiu nezmenili. Dokonca sa im v mnohých prípadoch podarilo v 

rovnaký deň uviesť na trh akcie na rovnaké produkty. 

Tiež si kladiete otázku, čo konkrétne zaručilo Albrechtovcom taký úspech, že patria 

(teraz už len Karl, pretože Theodor v roku 2010 ako 88-ročný zomrel) medzi najbohatších ľudí 

na svete? Možno len dedukovať, či azda ich pôvodná neplánovaná stratégia, skúsenosti v 

rodičovskom obchode, prehnaná šetrnosť alebo jednoducho šťastena a obchodný duch, ktorí v 

správnej chvíli prechádzali okolo nich. Nemožno im však uprieť zopár skvelých nápadov, 

vďaka ktorým mali výrazný náskok pred ostatnými obchodníkmi. Jedným z nich bolo napríklad 

prioritne zamestnať mladú a dobre vyzerajúcu predavačku. Veľmi dobrý ťah, pretože bola taká 

šikovná, že už po pár mesiacoch sa stala vedúcou filiálky. A nielen to. Jedným z jej 

inovatívnych nápadov, ktorými sa vtedy odlišovali od ostatných obchodov, bolo maľovanie 

aktuálnych ponúk priamo na okno obchodu, čím logicky prilákali mnoho zákazníkov. 

Albrechtovci tiež ako prví zaviedli dodnes veľmi používanú stratégiu – potraviny, ktoré pár dní 

pred skončením záručnej lehoty, predávali s výraznou zľavou. 

Na reklamu, ako výrazný komunikačný prostriedok mnohých iných obchodov, mali 

bratia tiež svojský a prapodivný názor. Karl vždy tvrdil, že: „Naša reklama spočíva jednoducho 

v tom, že predávame lacno.“ Zabudol však akosi dodať, že ich úspech nespočíva iba v tom, ale 

predovšetkým v minimalizovaní nákladov, ako napríklad samoobslužné pulty, predaj priamo z 

paliet (čomu sa našťastie neskôr vďaka poradcom v oblasti PR vyhli), minimum zamestnancov 

a predovšetkým odmietanie akýchkoľvek značiek. Veď uznajte: Tandil namiesto Persil, Nutoka 



namiesto Nutella, Olivia namiesto Camelia. ALDI sa prezentuje jednoducho vlastnými 

značkami. Rovnako odmietajú platbu kartou, donášku tovaru do domu alebo prenájom 

slnečníkov firmám, kde by mohli svoju firmu prezentovať. Sortiment vo svojich obchodoch 

neskôr rozšírili aj o nepotravinárske výrobky, ako napríklad ALDI počítače. Letáky s názvom 

ALDI informuje sa stali najčítanejšími medzi mnohými ľuďmi. 

Viacerí ľudia v biznise určite premýšľajú, či má takýto obchodník a jeho pevné zásady 

šancu na prežitie pri súčasnom obrovskom konkurenčnom trhu. Odpoveďou pre všetkých je 

umiestnenie Karla Albrechta v rebríčku najbohatších ľudí planéty s hodnotou majetku približne 

26 miliárd dolárov. 

Jednou zo skutočností, ktorá je verejnosti známa, je, že bratia boli vždy extrémne 

úzkostliví na svoje súkromie. Nepochybne k tomu prispel únos Theodora Albrechta v roku 

1971, keď ho zadržiavali počas 17 dní. Jeho brat Karl vtedy zaplatil azda najvyššie výkupné v 

Nemecku vo výške 7 miliónov mariek. Komické na celej nepríjemnej situácii bolo to, keď 

Theodor musel únoscom ukázať doklad totožnosti, aby mu skutočne uverili, že je to on, pretože 

mal na sebe lacný a obnosený oblek, nehodiaci sa k riaditeľovi úspešnej spoločnosti. 

Od danej udalosti sa bratia úplne izolovali od spoločnosti a médií. Ich rezidencia je 

obkolesená vysokým múrom a o Karlovi je známe len to, že sa venuje pestovaniu orchideí a 

golfu. Žiadni z potomkov bratov Albrechtovcov nepracujú v rodinnej firme a je otázne, kto po 

smrti Karla impérium prevezme. Okrem Nemecka a viacerých krajín Európy majú totiž sieť 

obchodov aj v Austrálii a v Amerike pod značkou - Trader Joe´s.“1 

 

Úlohy 

1. Uveďte argumenty v prospech potreby komunikácie pri príprave implementácie stratégie 

ALDI. 

2. Zostavte zoznam odporúčaní pre ALDI, ako komunikovať v procese implementácie 

stratégie. 

3. Akých chýb sa dopustili Albrechtovci pri ich podnikateľskej činnosti? 

4. Vyjadrite svoj názor, či komunikácia, ktorú využívali Albrechtovci, sa javila ako efektívna? 

Zdôvodnite. 

 

                                                
1 URÍKOVÁ, D. 2012. Karl Hans Albrecht (ALDI). In Podnikajte.sk [online]. 2012, 04.11.2012 [cit. 
05.04.2013]. Dostupné na internete: 
<http://www.podnikajte.sk/podnikatelsky-zivot/c/787/category/pribehy/article/karl-hans-albrecht-
aldi.xhtml>. 



11.2 Samsung Corporation – adaptácia na zmeny v podnikateľskom prostredí 
 
 V júni 1993 prezident skupiny podnikov Samsung, Lee Gun Hee, oznámil, že skupina 

vstupuje do nového obdobia svojej existencie. Vyhlásil nevyhnutnosť dôkladného sebapoznania, 

uskutočnenia výrazných zmien a pohybu novým smerom. Skupina podnikov Samsung sa ocitla v 

novej kvalite vonkajšieho prostredia, pre ktoré bola typická globalizácia, informatizácia, 

technologické zmeny, intenzívna konkurencia, zákazníci nároční na rýchlosť a kvalitu dodávok. 

Produkty značky Samsung začali byť menej kvalitné ako produkty globálnych konkurentov. 

Samsung Corporation, člen skupiny Samsung, bol zahrnutý do trojročného inovačného programu 

s názvom Nové riadenie. Tento program obsahoval úplnú zmenu stratégie, organizačnej štruktúry 

a procesov v celej skupine. 

 

A. Strategická zmena – Nové riadenie 

 Štruktúra strategickej zmeny v Samsung Corporation je uvedená na obrázku 1. Podnik 

Samsung Corporation uskutočnil komplexnú zmenu. Sústredil sa na kvalitu namiesto na kvantitu, 

uprednostnil orientáciu na spotrebiteľa pred centralizovaným vedením podniku. Zmena paradigmy 

vyžadovala organizačné inovácie, ako sú zmenšovanie (downsizing), program vnútorných 

prezidentov (program, ktorý udeľuje plnú právomoc vedúcim podnikateľských jednotiek 

rozhodovať a zodpovedať za riadené útvary), ploché organizačné štruktúry prispôsobené trhu a 

zmena podnikovej kultúry. 

 

Pred Novým riadením (1990 - 1992) Po Novom riadení (1993 - 1995) 

- Nárast investícií a nových podnikaní 
- Nárast trojstranných a domácich 

obchodov 
- Reštrukturalizácia podnikania 
- Nárast podnikania s Ruskom a 

východnou Európou 
- Krízové riadenie textilného podnikania 
- Nová definícia podnikania 

- Nové vedenie 
- Orientácia na kvalitu a globalizáciu 
- Uskutočnenie zmeny podnikovej kultúry 
- Riadenie orientované na zákazníka a čas 
- Posilnenie medzinárodného obchodu 
- Začatie podnikania vo filme a distribúcii 
- Zvýšenie účinnosti riadenia 

§ Zmenšovanie 
§ Program vnútorných prezidentov 
§ Plochá organizačná štruktúra  

prispôsobená trhu 
- Riadenie rizika 

Obrázok 1 Strategická zmena v Samsung Corporation – prechod na Nové riadenie 

 

 



B. Stručná história Samsung Corporation 

 V tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia sa Samsung etabloval ako obchodný 

podnik. 

1938 – Začínal pod názvom Samsung General Store v meste Taegu a zaoberal sa obchodovaním 

s poľnohospodárskymi komoditami. 

1948 – Presunul svoje prevádzky do Soulu - centra kórejského hospodárskeho života. Podnik 

zmenil názov na Samsung Moolsan Co. a sústredil sa na obchod s partnermi v juhovýchodnej Ázii 

a v USA. 

 V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa stal najväčším kórejským 

exportérom. 

1952 – Samsung Moolsan Co. sa premenoval uprostred chaosu kórejskej vojny na Samsung Co., 

Ltd. Jeho základným podnikaním bol dovoz životne dôležitých produktov a materiálov potrebných 

na povojnovú obnovu hospodárstva. 

1953 – Je zriadená prvá zámorská pobočka v Tokiu. 

1962 – V dôsledku silnej vládnej podpory exportu Samsung začal rozvíjať nové zámorské trhy a 

stal sa zodpovedným za vývozné aktivity celej skupiny Samsung. 

1966 – Odmenený poctou prezidenta republiky za pozíciu najväčšieho exportného podniku v 

Kórei. 

 V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia nositeľ označenia GTC a začiatok 

diverzifikácie. 

1975 – Samsung Co., Ltd sa stal prvým oficiálne uznaným všeobecným obchodným podnikom 

(general trading company - GTC), získal cenu za export vo výške 200 mil. USD a bol zapísaný do 

čestného zoznamu. 

1981 – Sústredil sa na výrobky ťažkého a chemického priemyslu. 

1985 – Diverzifikoval do spracovania prírodných zdrojov v zámorí, trojstranného obchodovania a 

exportu investičných celkov a projektov. 

 V rokoch 1988 - 1994 sa udial druhý výkonnostný skok. 

1988 – Bol spustený program zvyšovania efektívnosti a bola veľmi dôrazne presadzovaná 

globalizácia a diverzifikácia. 

1989 – Nárast priamych zámorských investícií do ťažby ropy v Malajzii, zakladanie odevných 

závodov v juhovýchodnej Ázii, v Strednej a Južnej Amerike. 

1990 – Rozšírenie podnikania do masmédií, ako je Dream Box. 

1993 – Podnik získal hodnotenie stupňa AA od Japonského inštitútu pre výskum cenných 

papierov. Pri 55. výročí vzniku bol Samsung Co., Ltd premenovaný na Samsung Corporation a 



bola oznámená Deklarácia ovzdušia nového všeobecného obchodného podniku ako koncepcia, 

ktorá kladie na prvé miesto zákazníka. 

1994 – Je kúpený maloobchodný podnik umiestnený v priestoroch podzemnej dráhy v Seohyeone, 

ktorý začína prevádzku v roku 1996. Stal sa prvým kórejským podnikom, ktorý dosiahol export 

za 10 mld. USD. 

1995 – Zlúčenie so Samsung Construction. Je založená výroba automobilov. 

C. Tímy 

 V roku 1985 Samsung Co., Ltd. uskutočnil zmenu organizačnej štruktúry celého podniku. 

Pred rokom 1985 mal tradičnú organizačnú štruktúru, ktorá sa skladala z úsekov a oddelení 

(obrázok 2). Vzdal sa starej štruktúry a prijal tímovú organizáciu v celom podniku. Predpokladalo 

sa, že tímy budú disponovať väčšou samostatnosťou a právomocou uskutočňovať vlastné 

rozhodnutia. Existujúce vzťahy sa však nezmenili od večera do rána. Najmä tradičný systém 

seniority kládol prekážky pri zriaďovaní tímovej štruktúry. Tímová organizácia zredukovala počet 

pracovníkov v štábnych útvaroch riadiaceho aparátu podniku. Napr. tím môže priamo žiadať 

banku o pôžičku, alebo môže najímať zvonku nových pracovníkov. Okrem toho tím môže 

využívať väzby s inými tímami, aby dostal službu, ktorú predtým poskytovali štábne útvary. 

 
 Pred rokom 1985             Po roku 1985 

Prezident  Prezident 

   

Skupina divízií  Skupina divízií 

   

Divízia  Divízia 

   

Úsek  Tímy 

   

Oddelenie   
Obrázok 2 Samsung Co., Ltd pred a po prijatí tímovej organizácie 
 
D. Sploštenie hierarchie 

 Podnik podstatne redukoval počet riadiacich úrovní v roku 1993. Ako vidieť z obrázka 3 

bola zrušená riadiaca úroveň skupina divízií. Sploštenie hierarchie znamená nielen zmenu tvaru 

organizačnej štruktúry, ale aj zmenu rozhodovacích zvyklostí. Podnik znížil počet schvaľovacích 

krokov zo siedmich na tri. Predtým trvalo 24 dní, kým sa návrh dostal na stôl prezidenta na 



konečné rozhodnutie. Na rozdiel od toho v roku 1995 návrh vyžadoval len tri odobrenia a rozhodlo 

sa o ňom za jediný deň. Prezident na záver svojím podpisom len potvrdzoval, že bol o rozhodnutí 

informovaný. Tí, ktorí potrebovali o rozhodnutí vedieť, dostali kópiu formulára o vykonanom 

rozhodnutí. To dokumentuje dramatickú zmenu v rozhodovacích zvyklostiach a zvyšuje rýchlosť 

rozhodovania. Navyše formulár z roku 1995 je vytlačený v angličtine, čo symbolizuje úsilie 

podniku o globalizáciu. 

 V dôsledku sploštenia hierarchie podstatne vzrástlo riadiace rozpätie prezidenta zo 17 na 

25 podriadených. Z toho dôvodu prezident delegoval niektoré právomoci na vedúcich divízií, 

ktorých začali nazývať „malými prezidentmi“. 

 
 Pred rokom 1993             Po roku 1993 

Prezident 
a 

podnikový štáb 

 Prezident 
a 

podnikový štáb 

   

Skupina divízií  Divízie 

   

Divízie  Tímy 

   

Tímy   
 
Obrázok 3 Organizačná štruktúra Samsung Corporation pred a po roku 1993 
 
E. Sieťovanie 

 Samsung Corporation, ktorý je obchodným podnikom, má mnoho dodávateľov. Každý tím 

je spojený s inými podnikmi prostredníctvom sietí. TechnoValley bol založený v roku 1991 ako 

prvá malá samostatná skupina v podniku predurčená na vývoj výrobkov. Tím sa rozbiehal ako 

veľmi neformálna študijná skupina. V ďalšom štádiu svojho rozvoja vytvoril tri vlastné siete, a to 

TechnoValley FAMILY (dodávatelia a díleri, kooperácia v technologických transferoch, spoločný 

marketing, spoločné projekty, konzultovanie), TechnoValley MEMBERSHIP (zámorské podniky 

zákazníkov, globálne siete, informačné zdroje) a TechnoValley MANIA (študentské krúžky, 

odborníci, nezávislí vynálezcovia, budúce ľudské zdroje). Veľmi starostlivo boli vybratí 

vysokokvalifikovaní a kompetentní špecialisti (jednotlivci a podniky) známi ako najlepší v danej 

oblasti. Len najlepšia sieť dokáže urobiť najlepšie výrobky a len najlepšie výrobky obstoja v 

globálnej konkurencii. 



 Tím využil sieťovú organizáciu dodávateľov, keď vyvíjal v roku 1994 pager „X-ing“, ktorý 

bol veľmi úspešný. Tím TechnoValley uskutočnil len plánovanie a marketing nového výrobku. 

Technológiu poskytol Sunwoo, výrobu realizoval Daeyoung a Nawoo, podporu predaja 

zabezpečoval Jeil a výrobok distribuoval 015 Naretel. Každý z účastníkov virtuálneho podniku 

predstavovaného sieťou bol známy ako najschopnejší v svojej špecializovanej oblasti. Spoločne 

vyvinuli umelecky tvarovaný pager pre mladú generáciu s mnohými funkciami, ako sú diaľkové 

štartovanie automobilov a diaľkové ovládanie domácich elektrospotrebičov. 

 

Úlohy 

1. Opíšte a zdôvodnite súvislosti medzi zmenou stratégie a zmenou organizačnej štruktúry   v 

Samsung Corporation. 

2. Porovnajte účinnosť jednotlivých zmien organizačnej štruktúry. 

 

 

11.3 Podniková kultúra ako nástroj implementácie stratégie2 

 

Internetový obchod predávajúci topánky neznie ako výnosný biznis. A predsa americká 

spoločnosť Zappos za desať rokov vyrástla z nuly na miliardu dolárov obratu ročne. Zároveň 

sa pravidelne radí medzi najobľúbenejšie pracoviská. Len vďaka firemnej kultúre a 

„šťastnému“ prístupu k zákazníkom. 

Keď sa zamestnanec Zapposu prihlási do firemného systému, objaví sa pred ním 

fotografia náhodného kolegu. Zamestnanec dostane niekoľko možností, aby začiarkol správne 

meno osoby na fotografii. Potom sa mu ukáže profil a životopis zobrazeného človeka. Vo firme 

Zappos tomu interne hovoria „ksichtovaná“. Za nesprávne odpovede nikto nedostáva trestné 

body, pri správnych rastie skóre. Cieľom hry je lepšie poznať kolegov vo firme. 

Nie je to jediná vec, ktorá je vo firme predávajúcej topánky cez internet iná. 

Zamestnanci môžu písať blogy, nakrúcať a sprostredkúvať videá z vnútorného diania vo firme, 

vymýšľať súťaže a realizovať nápady. Každý rok, keď sa robí kniha o firemnej kultúre, môžu 

pridať komentár, čo kultúra Zapposu pre nich znamená. 

                                                
2 FRIČOVÁ, L. 2012. Miliardy zarobené na šťastí. In Eprofit [online]. 2012, 10.09.2012 [cit. 05.04.2013]. 
Dostupné na internete: <http://profit.etrend.sk/biznis-pribehy/miliardy-zarobene-na-stasti.html>. 



„Pre niekoho zvonku to môže pôsobiť ako sekta. Naša misia je však jasná – žiť a robiť 

všetko preto, aby sme nadchli zákazníkov,“ hovorí v autobiografickej knihe Šťastie doručené 

generálny riaditeľ Zapposu Tony Hsieh. 

Zamestnanci aj na videách vyzerajú ako veľká zábavná rodina, kde sa v práci viac 

zabáva, ako pracuje. Rozsah možností objednávania topánok, oblečenia a doplnkov v širokom 

portfóliu značiek, veľkostí a farieb však hovoria v prospech dobre zorganizovanej práce. 

Firma dôveruje zamestnancom a tí jej to oplácajú lojalitou. Mimochodom, ak sa hovorí 

o dôvere, v Zappose neexistuje cenzúra príspevkov na internete, ba ani komentárov, a dokonca 

ani predpísané frázy pre call centrum, ktoré funguje nonstop. Obraz o neštandardnej firemnej 

kultúre si človek môže vytvoriť aj absolvovaním hodinovej exkurzie priamo v centrále firmy v 

Las Vegas, pri virtuálnej prehliadke, ale aj tým, že sa zúčastní na pravidelných online poradách 

firmy. 

Zappos zamestnáva viac ako 1 600 ľudí a má dlhý zoznam záujemcov. Opakovane sa 

totiž umiestňuje v rebríčkoch najobľúbenejších pracovísk v USA. Pred prijatím do Zappos 

komunity je však potrebné úspešne prejsť dvoma výberovými kolami. Veľa talentovaných ľudí 

už neuspelo, hoci by vedeli Zapposu zvýšiť zisky, ale nezapadli do firemnej kultúry. Zappos 

dokonca ponúka dvetisíc dolárov tým novým zamestnancom, ktorí sa rozhodnú odísť počas 

školiaceho programu. Finančné lákadlo však využije len necelé jedno percento nováčikov. 

Príbeh Tonyho Hsieha a internetovej firmy Zappos je jedným z príkladov firiem 

budúcnosti, ktoré vytvárajú najprv šťastie a potom peniaze. 

Ak sa deti rodia ako podnikatelia, Tony je jedným z nich. „Donútila“ ho vraj k tomu 

prísna rodinná výchova, kde vidina zarobenia peňazí pre neho predstavovala cestu k slobode. 

Moment, od ktorého si bude môcť robiť to, čo ho baví. Od malého Tonyho sa totiž vyžadovali 

výborné známky a ovládanie hudobného nástroja bolo samozrejmosťou. 

Tony neustále hľadal možnosti, ako obísť nalinkovaný čas aj život. Aby si užil ako dieťa 

voľno, nahral hodinové skladby štyroch nástrojov, na ktorých mal každý deň cvičiť, a tie potom 

púšťal namiesto skúšania. Zarábanie peňazí predstavovalo ďalšiu možnosť úniku. Preto sa už 

ako deväťročný snažil podnikať s farmou dážďoviek, vo vydávaní novín, výrobou pripínacích 

odznakov, neskôr testoval počítačové hry, programoval a na vysokej škole prevzal vedenie 

univerzitnej jedálne. 

Keď potomok taiwanských emigrantov skončil Harvard, nebol z reálneho pracovného 

života nadšený. V novej práci sa nudil, a tak postupne začal budovať firmu na online reklamu 

LinkExchange. Pôvodne rodinná atmosféra firmy zložená z kamarátov sa pri štvorročnom 

hyperrýchlom raste stratila a s ňou odišla aj Tonyho chuť chodiť do práce. Ľudia už 



neprichádzali s nadšením, že idú tvoriť zábavnú a zaujímavú vec. Nastupovali do firmy kvôli 

vidine veľkého zárobku a dobrej firmy do životopisu. Dospel k záveru, že zanedbal firemnú 

kultúru. Keď prišiel Microsoft s ponukou kúpiť firmu za 265 miliónov dolárov, prijal ju. Tony 

mal 24 rokov a bol zrazu „za vodou“. 

„Urobil som si zoznam najšťastnejších období vo svojom živote a uvedomil som si, že 

žiadne z nich nebolo závislé od peňazí. Hĺbal som nad tým, ako ľahko dovolíme spoločnosti a 

kultúre, aby nám vymyla mozog a presvedčila nás, že máme prestať myslieť a automaticky 

predpokladať, že peniaze rovná sa úspech a šťastie, keď šťastie je pritom otázkou užívania si 

života,“ zveruje sa Tony Hsieh v autobiografii Šťastie doručené. 

Hľadanie niečoho, čo by ho znova nadchlo, nebolo jednoduché. S priateľmi si založil 

investičný fond Venture Frogs, ktorý mal podporovať začínajúcich podnikateľov. Podobne ako 

pri prvej firme sa obklopil kamarátmi z vysokej školy. Spolu si prenajali byty a zariadili firmu 

v multifunkčnom komplexe s kinosálami, posilňovňou a reštauráciou. 

Do firmy Zappos, ktorú v roku 1999 založil Nick Swinmurn, vstúpil Tony najprv ako 

poradca a investor. Dodávatelia, výrobcovia topánok, však neverili predaju obuvi cez internet, 

a tak sa firme neveľmi darilo. Tesne pri krachu Tony pochopil, že Zappos musí podporiť nielen 

väčším množstvom peňazí, ale aj časom a energiou. Veril myšlienke online predaja topánok, a 

preto sa rozhodol všetkým dokázať, že sa nemýli a zasadol na stoličku generálneho riaditeľa. 

Nechcel však zopakovať chybu ako pri LinkExchange. Základy rastu novej spoločnosti postavil 

na firemnej kultúre, brande s heslom najlepšie služby zákazníkom a linke – čiže na školeniach 

a osobnom rozvoji zamestnancov. 

Vďaka firemnej kultúre podporujúcej slobodu, kreativitu, zmenu, tímového ducha 

a rodinnú atmosféru sú zamestnanci chodiacou reklamou Zapposu aj mimo práce. Desať 

základných princípov firemnej kultúry je totiž využiteľných aj pre osobný život. 

 

Úlohy 

1. Do akej miery je podľa vášho názoru podniková kultúra ako nástroj implementácie stratégie 

dôležitá pre uchádzačov, ktorí sa snažia zamestnať vo firme Zappos? 

2. Aká je vo vašom prípade tá správna hodnota majetku, aby ste sa podobne ako Tony Hsieh 

cítili „za vodou“ a robili to, čo vás naozaj baví? 

3. Zostavte vlastný rebríček najobľúbenejších zamestnávateľov. Zdôvodnite, prečo by ste 

u toho-ktorého zamestnávateľa chceli pracovať. 

 



11.4 Aplikácia metódy Balanced Scorecard pri realizácii stratégie v podniku osobnej 

železničnej dopravy3. 

 

 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., je hlavným poskytovateľom služieb v osobnej 

železničnej doprave na území Slovenskej republiky. Preprava osôb je hlavným zdrojom 

príjmov tohto podniku. Jeho zakladateľom a výlučným vlastníkom je štát, ktorého práva zo 

zákona vykonáva a jeho záujmy zastupuje ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. 

V ostatných rokoch došlo v podniku k závažným zmenám v riadení, a to zavedeniu procesného 

riadenia, tomu zodpovedajúcej organizačnej štruktúry a na podporu implementácie stratégie 

bola použitá metóda Balanced Scorecard. 

 Podnik má formulovanú víziu v tomto znení: 

§ Vytvárame novú mobilitu skracujúcu vzdialenosti medzi ľuďmi. 

§ Spokojnosť ľudí získaných pre našu alternatívu k individuálnej doprave je meradlom našej 

úspešnosti. Ľuďom pomôžeme bezpečne a pohodlne dosiahnuť ich ciele, pričom budeme 

hľadať riešenia umožňujúce užitočne stráviť čas potrebný na cestovanie. 

§ Spolu s autobusovou dopravou pomôžeme regiónom budovať efektívny dopravný systém 

podporujúci mobilitu obyvateľov za prácou, kultúrou, vzdelaním, službami a dostupný 

každému obyvateľovi regiónu s ohľadom na jeho sociálne podmienky. 

§ S partnerskými železnicami využijeme príležitosť na podporu cezhraničnej spolupráce a 

prispejeme k rozvoju euroregiónov. 

 Zákazníci aj celá spoločnosť sa neustále dožadujú efektívnejšej a dostupnejšej mobility. 

Podnik železničnej osobnej dopravy im ponúka kvalitu, pohyblivosť, priestor, bezpečnosť a 

slobodu pohybu, ktoré zabezpečuje novými technológiami umožňujúcimi vyššie cestovné 

rýchlosti, rýchlejší prístup k informáciám a nákupu vhodnej služby. Podiel podniku na preprave 

cestujúcich už niekoľko rokov klesá. Realizovať strategické ciele v osobnej preprave znamená 

zastaviť tento pokles, stabilizovať počet zákazníkov zvýrazňovaním predností železničnej 

prepravy a získať nových zákazníkov. Podnik vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy o 

výkonoch vo verejnom záujme, čo významne ovplyvňuje jeho hospodárenie. Podnik musí 

rešpektovať výnimočné postavenie zákazníka, pretože jeho uspokojovania je jadrom jeho 

poslania. Ďalšia existencia a napredovanie podniku bude závisieť od dosiahnutia týchto cieľov: 

 

                                                
3 HOREŠ, T. 2008. Aplikácia metódy Balanced Scorecard pri implementácii stratégie: diplomová práca. 
Bratislava: FPM EU Bratislava, 2008. Vedúci DP: Slávik, Š. 



– dlhodobá finančná stabilita, 

– stabilizácia a rast trhového podielu na trhu osobnej prepravy, 

– konkurencieschopnosť na vnútornom a medzinárodnom prepravnom trhu, 

– trvalé zvyšovanie spokojnosti zákazníkov, 

– utváranie podnikového imidžu priťahujúceho tvorivých a talentovaných ľudí, 

– sústredenie sa na hlavnú podnikateľskú aktivitu a outsourcovanie obslužných činností. 

 Veľkosť podniku a zložitosť úloh, pred ktorými stojí, boli jednou z príčin ťažkopádneho 

a neprehľadného systému riadenia vrátane komplikovaného formulovania a uskutočňovania 

stratégie. Transparentnosť, akčnosť a adresnosť aktivít zabezpečujúcich implementáciu 

stratégie boli dosiahnuté aplikáciou metódy Balanced Scorecard (BSC). Bol formulovaný súbor 

cieľov pokrývajúci štyri hľadiská zobrazujúce výkonnosť podniku, a to hľadisko finančné, 

zákaznícke, interných procesov a učenia sa a rastu. Názvy cieľov a ich stručná charakteristika 

sú vyjadrené takto: 

Adekvátne informačno-komunikačné technológie (IKT) 

Implementácia a využívanie takých IKT, ktoré napomáhajú zvyšovať kvalitu a efektívnosť 

podnikových procesov. 

Atraktívne služby v konkurencieschopnej kvalite 

Poskytovať služby na takej úrovni, s ktorými budú zákazníci spokojní a ktoré prispejú 

k budovaniu pozitívneho imidžu podniku. 

Dlhodobý rozvoj podniku 

Dosahovať neustále zhodnocovanie majetku akcionára a vytváranie kladného hospodárskeho 

výsledku ako prejav efektívneho hospodárenia podniku. 

Kvalita a efektívnosť interných procesov 

Poskytovanie interných služieb, ktoré svojou kvalitou podporia efektívnosť a zlepšovanie 

ostaných interných procesov, aby výraznou mierou prispeli k úspechu v zákazníckom 

a finančnom hľadisku. 

Motivovaní zamestnanci 

Zvyšovanie miery spokojnosti zamestnancov, ktorá sa prejaví na ich zvýšenom pracovnom 

výkone a angažovanosti ako dôsledku ich účinného stimulovania. 

Optimálna sieť partnerov 

Utváranie takých partnerstiev, ktoré budú prospešné pre obe strany a prispejú k lepšiemu a 

kvalitnejšiemu výkonu podniku. 

 

 



Optimálny stav železničných koľajových vozidiel (ŽKV) 

Dosiahnuť taký stav železničných koľajových vozidiel, ktorý bude zodpovedať skutočnej 

potrebe ich nasadenia, pričom budú využívané v maximálne možnej miere, a tak prispejú 

k efektívnemu hospodáreniu s majetkom. 

Pokles nákladov 

Usilovať sa o neustále znižovanie nákladov na neproduktívne činnosti, ktoré neohrozí kvalitu 

poskytovaných služieb. 

Rastúce kompetencie zamestnancov 

Dosiahnuť stav, aby schopnosti a znalosti zamestnancov zodpovedali takým požiadavkám, 

ktoré sa pozitívne prejavia na činnostiach a výstupoch podniku. 

Rastúce tržby podniku 

Dosahovať neustály rast tržieb, ktoré sú hlavným finančným zdrojom dlhodobého rozvoja 

podniku a prejavom rastúceho využívania služieb podniku. 

Rýchla a spoľahlivá doprava 

Zabezpečiť rýchlu a spoľahlivú dopravu, ktorá včas a bezpečne privezie cestujúceho do cieľa. 

Väčšie využívanie železničnej dopravy 

Zvýšiť množstvo a intenzitu prepravených cestujúcich ako prejav dôvery a spokojnosti 

zákazníkov s poskytovanými službami. 

 Každý cieľ je vyjadrený niekoľkými merateľnými kľúčovými ukazovateľmi výkonu, 

ktoré konkretizujú ciele a uvádzajú žiaduce trendy: 

Ekonomická pridaná hodnota (%), trend ↑ 

Finančné prínosy zo spolupráce s partnermi (€), trend ↑ 

Fluktuácia (%), trend ↓ 

Imidž podniku (%), trend ↑ 

Miera využívania doplnkových služieb (%), trend ↑ 

Miera zisku (%), trend ↑ 

Náklady/majetok (%), trend ↓ 

Náklady na vlakokilometre (€), trend ↓ 

Naplnenie informačných potrieb (index), trend ↑ 

Naplnenie požiadaviek pracovného miesta (%), trend ↓ 

Návratnosť = zisk/hodnota ŽKV, trend ↑ 

Návrhy na zlepšenia procesov (počet), trend ↑ 

Obeh vozňov (km/deň), trend ↑ 

Počet cestujúcich (%), trend ↑ 



Počet osobokilometrov (%), trend ↑ 

Priemerná rýchlosť prepravy (km/h), trend ↑ 

Priemerný vek ŽKV (roky), trend ↓ 

Prínosy z využívania IKT (€), trend ↑ 

Produktivita práce z pridanej hodnoty (PH/zamestnanca), trend ↑ 

Spokojnosť interného zákazníka (body), trend ↑ 

Spokojnosť s dodávateľmi (body), trend ↑ 

Spokojnosť zákazníkov (%), trend ↑ 

Spokojnosť zamestnancov (index), trend ↑ 

Tržby na vlakokilometre (€), trend ↑ 

Včasné príchody vlakov (%), trend ↑ 

Zdokonalené procesy (počet), trend ↑ 

 Niektoré kľúčové ukazovatele výkonu sú podporované týmito iniciatívami: 

Certifikácia kvality 

Formulovanie a realizácia marketingovej stratégie 

Identifikácia zákazníkov a ich potrieb 

Investície do ŽKV 

Logistické procesy 

Motivačný program 

Vzdelávacie programy 

Zavádzanie a využívanie IKT 

Zavádzanie procesného riadenia 

 

Úlohy 

1. Zostavte vhodné skupiny cieľov, ktoré budú vyjadrovať hľadiská finančné, zákaznícke, 

interných procesov a učenia sa a rastu v zmysle metódy Balanced Scorecard. 

2. Priraďte k základným hľadiskám metódy Balanced Scorecard vhodné kľúčové ukazovatele 

výkonov. 

3. Posúďte, do akej miery je zostavená sústava cieľov a ukazovateľov účinná pri realizácii 

stratégie v podniku osobnej železničnej dopravy. 

4. Načrtnite postupnosť kauzálnych súvislostí (strategickú mapu) a väzby medzi hľadiskami 

BSC reprezentovaných skupinami cieľov a vnútri jednotlivých hľadísk. 

5. Doplňte strategickú mapu iniciatívami a zvážte možnosti návrhu iných alebo ďalších 

iniciatív. 


