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Čím Vás chceme obohatiť?

 Ciele nášho projektu zmeny firemného 
systému

 Ako sme na to išli my
 Ako ďaleko sme sa dostali 
 Čo sme sa (aj na rizikách) naučili
 V čom sú zmeny systemické
 Aké sú ďalšie možnosti 



Projekt zmeny firemného 
systému 

 Začiatok : leto 2000
 Pôvodný plán doby realizácie: 1,5 roka
 Realizuje sa vo firme:

 ČSOB Leasing,a.s.(ČR a SR) za pomoci  
 poradenskej skupiny EXTIMA (ČR)

  Dnešný stav: pokračujeme, ciele sa 
 menia, hranice sa dejú 



Ciele projektu zmeny 

 Ploššia štruktúra riadenia fir.systému
 Zákaznícky orientovaná firma
 Tímové riadenie na všetkých úrovniach
 Profesionálne riadenie pracovníkov a ich 

rozvoj systemickým koučovaním 
 Rozdelenie riadenia ľudí od riadenia 

iných činností



Cieľ projektu č.1.

 Prečo ?
 odstrániť blokovanie a skreslovanie informácií 

 zapojiť viac ľudí do riadenia a tým zvýšiť jej výkon

 odstrániť autoritatívne riadenie, ktoré potláča samostatnosť

 preniesť zodpovednosť a kompetencie z manažmentu na 
nižšie stupne, ideálne priamo na pracovníkov

 zlepšiť sebarealizáciu, motiváciu a rozšíriť možnosti 
pracovníkov

 zmeniť riadenie cez „príkazy a úlohy“ zhora nadol na 
horizontálnu komunikáciu a tímový spôsob práce 

Ploššia štruktúra riadenia



Ciel projektu č.2

-          Zákaznícky orientovaná firma 

-všetky procesy budú zmapované a rozdelené na:

-modré procesy- „tvoria peniaze“ plnia služby zákazníkovi
-červené procesy- plnia služby „zvrchu“ (akcionár, štát, manager...)

-budú minimalizované neželané červené procesy
-bude jasno v tom, kto má vo firme komu poskytovať služby a prečo
-potom bude možné tieto procesy riadiť a zlepšovať 

-je to však prístup cez „ľudí“ a nie cez „procesy“-t.j.manažéri pomáhajú 
ľuďom, aby ich sami ovplyvňovali



Cieľ projektu č.3

Tímové riadenie
 Tímové riadenie na všetkých stupňoch
 Prečo?
- Viac hláv viac rozumu
- Lepšia koordinácia navzájom
- Zapojenie všetkých do riadenia systému
- Synergia z tímovej spolupráce oproti individuálnemu 

prístupu        

.

Väčšia sociálna 
produktivita

Produktivita systému  nie 
je úmerná len 
individuálnemu výkonu 
prvku (človeka) ale aj 
výkonu vzájomných 
väzieb a procesov medzi 
nimi.



Cieľ projektu č.4

Profesionálne riadenie pracovníkov a ich 
rozvoja systemickým koučovaním

 Prechod od autoritatívneho riadenia na 
systemické koučovanie

 Zmena „klasického“ manažéra (odborníka na 
všetko) na manažéra- systemického kouča 
(odborníka na ľudí)

 Je to investícia do ľudských zdrojov cez 
profesionalizáciu pracovníkov a tímovej 
spolupráce 

 Koučovanie bude štandardným spôsobom  
manažérskej práce 



Cieľ projektu č.5.

Rozdelenie riadenia ľudí od 
riadenia iných činností

 Východiskom sú výhody špecializácie:

-špecialista na riadenie ľudí nemôže byť 
zároveň rovnako dobrý v riadení iných 
odborov (napr.financie, marketing...) a 
naopak

 Preto bude firma riadená: špecialistami na 
ľudí a špecialistami na iné veci – tam kde to 
pôjde oddelene od seba



Ako sme na to išli my

Začali sme od hora: 
 manažment absolvoval 1.a 2.stupeň systemického 

výcviku koučov (u porad.sk.Extima)– 
cieľ:
-naučiť sa uplatňovať systemický prístup a   
koučovanie  v manažérskej práci

-zmena myslenia-prístupu manažérov k ľuďom

-osobnostný rozvoj manažérov 

 manažment sa naďalej rozvýja (raz za 1-2 mesiace) 
individuálnym a skupinovým externým koučovaním



Ako sme na to išli my II.
 Urobili sme „Rozvojový audit“

cieľ: 
- naštartovať iný /systemický/ spôsob myslenia vo 
firme formou dotazníkového šetrenia cez špeciálne 
vyškolených interných pracovníkov

   - vytypovať ďalšie kľúčové osobnosti (25% zo 
všetkých zamestnancov), ktorí by mohli vniesť zmeny 
do systému a pomáhať manažmentu v resystemizácii 
 

(formou „Rozvojového strediska-assesment centra 
bolo vybraných ďalších 14 ľudí – nominovaných do 
systemického „Výcviku koučov“ a systemického 
koučovania)



Ako sme na to išli my III.
 Cieľ pre rok 2002

Zaviesť profesiogram na každého pracovníka
Prečo?
- je základom pre zmapovanie, komu je 
pracovník „dodávateľom“ a komu 
„odberateľom“ služieb, a prečo. 

- je nástroj pre rozvoj dodáv.-odberateľských  
vzťahov vnútri systému aj k zákazníkovi



Ovplyvňovanie procesov
Nesystemické ovplyvňovanie 
procesu(manažér povie, 
ako....)

manažér-kouč         manažér - kouč

Systemický prístup

(manažér pomáha 
pracovníkovi ovplyvniť 
proces,alebo ho sám 
zmení)



Ako ďaleko sme sa dostali
 Manažment zmenil prístup z direktívy na vyjednávanie 

cieľov a úloh (reflektovanie uplatňuje kontrolu a 
pomáhanie pri  svojej práci- t.j. riadi systemicky)

 Zlepšila sa atmosféra- strach z autorít sa zmenil na 
neformálne vzťahy (pr.: od r.2000 je tykanie je 
štandardom oslovovania)

 V r.2002 sa firma presťahovala do budovy typu „open 
space“,kde nik nemá vlastnú kanceláriu – t.j. zrušilo sa 
formálne rozdelenie na „vedúcich“ a „nevedúcich“

 Väčšina manažérov smeruje k „people manažmentu“
 Väčšina odborného rozhodovania a špecializačnej 

práce sa preniesla z manažérov na odborníkov
(schvaľovanie obchodov, obchodné akvizície...)

 Pôvodný univerzálny manažér ako najlepší odborník, 
delegoval väčšinu svojich kompetencií na viac 
špecialistov, systém je viac zastupiteľný a teda 
stabilnejší 



Od pyramíd ku kruhom

    predstavenstvo

        gener.riaditeľ

               manažment

                   riaditeľ úseku

                       vedúci odd. 

                       pracovníci                                pracovníci 

                                                     výkonný riaditeľ

    gen.riaditeľ+
                  predstavenstvo
                           +manažment

-z pôvodných 6 úrovní riadenia na súčasné 3

-prvý tím : GR + predstavenstvo + manažment 

-zrušenie vedúcich oddelení

-úsekový riaditelia sú univerzálnejšími výkonnými riaditeľmi- nastavil sa 
kontext manažovania, nie odborného riadenia

Organ.štruktúra pred 2           
rokmi Organ.štruktúra    

teraz

Výsledky: 



Ako ďaleko sme sa dostali II.
 Zploštením štruktúry riadenia: 

 Manažment má prehľad o dianí firmy
 Pracovníci majú prehľad o dianí vo vedení
 Informácie tečú zhora nadol a naopak len cez 

1.stupeň-manažéra
 Manažment pracuje ako tím,  zložený z GR, 

predstavenstva a všetkých manažérov. Každý 
má rovnocenný hlas, ciele sa dojednávajú. 
(Predstavenstvo a GR má právo veta-z titulu 
zákonnej zodpovednosti)

 Zrušili sa pozicíe „za zásluhy“
 Zčasti sa podarilo vytvoriť prestížne pozície 

špecialistov (nemanažérov) 



Ako ďaleko sme sa dostali III. 
 v práci s ľudskými zdrojmi

 Zvýšil sa objem manažérskej práce (cca. 2 až 3 
násobne)

 Každý má rovnaké šance a možnosti 
sebarealizácie :
 z pôvodného 9 členného vedenia odišlo za 2 roky 

 7 pôvodných a prišlo 8 nových  manažérov- 
zvnútra firmy

 v roku 2001 (pri priemernom stave 93 ľudí) odišlo 
35 a prišlo 58 nových pracovníkov

 Recruitment sa profesionalizuje na systém
- každý adept prechádza assesment  centrom

 Systemické koučovanie u manažérov postupne 
„naberá dych“ 



Ako ďaleko sme sa dostali IV. 
Požiadavky na pracovníkov sa exponenciálne 

zvyšujú z dôvodov:
 objem manažovania sa zvyšuje, a tým sa 

odhaľujú nedostatky
 ciele sú vyjednávané, sú viac merateľné a teda 

tvrdšie
 sprehľadňujú sa vnútrofiremné reťazce
 manažéri overujú kvalitu svojich pracovníkov u 

ich odberateľov
 systém je viac otvorený  a transparentný- 

neschopnosť sa nedá zakryť
 manažér deleguje svoje kompetencie a 

zodpovednosť – potrebuje ľudí schopných to 
uniesť a vykonať v požadovanej kvalite 



Čo prináša „open space“ ?
 Nastavuje kontext firemného systému:

- všetko je otvorené- miestnosti, vzťahy, 
informácie, atmosféra
- manažér je len iná špecializácia, ale       
rovnocenná s ostatnými pozíciami, 
- každý (vrátane manažérov) je 
kontrolovateľný – ľudia na seba vidia a 
počujú sa 
- vzťahy sú neformálne, ale profesionálne 
náročné
- so zákazníkmi sa jedná priamo v open 
space ako s partnermi (nie v špeciálnych 
priestoroch) 



Čo sme sa naučili 

 Zmeny sú úmerné stupni rozvoja osobností 
kľúčových ľudí, najmä manažérov
 uniesť stratu formálnej moci, vedieť ju nahradiť 

faktickou autoritou 
 dávať priestor a podporovať svojich nástupcov
 uniesť stratu svojej nenahraditeľnosti pri 

delegovaní všetkých odborných činností
 systemické koučovanie je viac náročné na úroveň 

sebavedomia a sebaistoty manažéra ako klasické 
riadenie. 



Čo sme sa naučili II.
 Pri zmenách 100% dodržiavať pravidlo: 

„ Nerušiť nič, pokiaľ nefunguje plnohodnotná náhrada“
 Pri rušení niektorých vedúcich pozícií nefungovali náhradné 

špecializačné ani manažérske pozície, vznikol organizačný 
chaos

 Správne riadiť rýchlosť zmien
 Zladiť zmeny so schopnosťou ľudí ich akceptovať a pochopiť ich 

význam 
 Dôležité je kopírovať rast firmy zmenami v systéme riadenia. 

Inak môže systém skolabovať. Niekedy nie je možné zastať „na 
polceste“
-   Ak sa napríklad zdvojnásobí  počet pracovníkov na 1 
manažéra, bez zvýšenia jeho kapacity, manažér stráca kontrolu, 
rastie nebezpečie, najmä vo firme pracujúcej s úverovým rizikom 
(pozn. aj leasing).  



Čo sme sa naučili   III.

veľa pracovníkov 
a odbornej práce

            na 1 manažéra

                            nemôžu vyrásť 
                       noví manažéri 

                      ani vrcholoví špecialisti

        málo času na 
                                 manažovanie, nepracuje 

                                                      sa na rozvoji HR

manažéri nemanažujú,
lebo musia sami vykonávať 

odborné činnosti

málo manažérov 
aj špecialistov

Začarovaný kruh 
sebazničenia 
manažéra

   
Fir

m
a 

ra
sti

e Rastie počet 

pracovníkov

Rastie množstvo 
činností



Naše ďalšie možnosti – kam 
dovidíme

Tím vedenia

    Tím people 

    manažérov

Firemný       
rozhodovací     

     tím

Odborný tím 
pracovníkov

1.Tím vedenia sa 
rodelí 

2.Do tímov 
manažérov  a 
rozhodovacieho tímu 
budú delegovaní noví 
manažéri a top 
odborníci

Odborný tím 
pracovníkov

Prierezový 
tím



V čom sú zmeny systemické

 Systemické koučovanie je (resp.bude)  hlavný nástroj 
manažovania – dáva maximálny priestor pracovníkom

 Výrazné množstvo ľudí dostáva systemickú výbavu v podobe 
výcvikov  a koučovania – mení sa myslenie a prístup 

 Manažéri pri všetkých rozhodnutiach reflektujú, či pomáhajú, 
alebo vedú pracovníkov k cieľom

 Ploššia štruktúra riadenia je základným kontextom pre 
systemické myslenie a konanie – dáva priestor „tým dole“ a teda 
rozširuje komplexitu možností 

 Delegovanie zodpovednosti a kompetencií na tímy a viac 
pracovníkov- zvyšuje komplexitu o ich názory a riešenia 

 Koučovaním sa  rozvíjajú osobnosti  pracovníkov – to umožňuje 
viac partnerský, rešpektuplný (a teda systemický) prístup



Hlavné prínosy systemiky pre 
firmu
 Zmena atmosféry na priateľskú, otvorenú, ale profesionálne 

nekompromisnú
 Zmena vzťahov z vlažných alebo autoritatívno-ustráchaných na 

otvorené a profesionálne
 Zvýšenie motivácie veľkej časti pracovníkov možnosťou 

sebarealizácie
 Rozšírená komplexita možností zapojením viac ľudí do všetkých 

vecí (riešení, rozhodovaní)
 Väčšia stabilita systému – delegovaním sa stali manažéri (aj iní 

špecialisti) viac zastupiteľní 
 Viac manažovania viedlo k lepšej kvalite nových a rozvoju 

pôvodných pracovníkov, odchodu slabších, a teda celkovo 
zvýšilo výkon firemného systému

 ČSOB Leasing sa stal vyhľadávaným zamestnávateľom – 
informácie o spôsobe riadenia sa dostali medzi uchádzačov


