
Riadenie výkonnosti manažérov  



Čo používame pre riadenie výkonnosti manažérov ? 

Strategické plánovanie 

Operatívne plánovanie 

Tvorba ročných cieľov 

Hodnotiace rozhovory 

Hodnotenie plnenia 
cieľov a vývoja KPI's 

Motivácia a osobný 
rozvoj 

Komunikácia 



Časový harmonogram aktivít  

10 

11 

9 

7 6 

8 5 

4 

3 

1 
2 12 

Idea workshop 

Generovanie rozvojových návrhov  

Revízia stratégie  

Aktualizácia stratégií skupiny a podnikov 
(vízia, misia, hodnoty, SWOT, kľúčové 

faktory úspechu) 

Imperatívy 
predstavenstva 

Rozhodnutie o hlavných finančných 
očakávaniach predstavenstva 

Ciele spoločností 
Definovanie ročných cieľov 

na úrovni riaditeľov  
spoločností 

Ciele úsekov 

Definovanie ročných cieľov 
na úrovni riaditeľov 

úsekov/divízií 

Kniha cieľov 

Vydanie knihy cieľov na 
aktuálny rok 

Hodnotiace rozhovory 

Osobné hodnotiace a plánovacie 
pohovory do úrovne vedúcich 

oddelení, vybraných špecialistov 

Cyklus 
riadenia 
výkonu 

Tvorba EF modelu 

1. Draft EF modelu a BP 

Revízia strat. smer. úsekov 

Aktualizácia strategického smerovania  
úsekov  (SWOT, kľúčové faktory úspechu) 

Plnenie cieľov 

Polročné vyhodnocovanie 
napĺňania ročných cieľov, 

mesačné hodnotenie  
plnenia operatívnych cieľov 

a KPI’s 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 



Idea workshop 

Cieľ 

Postup 

Účastníci 

Výstup 

Rozsah 

1. Spoločný náhľad na budúcnosť a rozvoj spoločnosti 
2. Nové príležitosti pre rozvoj 
3. Návrhy na zmeny 

Moderovaná diskusia 
1. Kde sa nachádzame dnes 
2. Brainstorming – rozvojové návrhy pre budúcnosť – kam by sme sa mohli posunúť ? 
3. Diskusia a priorizácia návrhov 
4. Vyhodnotenie hrubých finančných dopadov 
5. Sumarizácia záverov 

Var a/ riaditeľ spoločnosti, riaditelia úsekov/divízií, vybraní špecialisti 
Var b/ vybraní zástupcovia zo stredného manažmentu 

Zoznam priorizovaných rozvojových návrhov 

2 – 3 hodiny 
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riadenia 
výkonu 

Revízia strat. smer. úsekov 

Aktualizácia strategického smerovania  
úsekov  (SWOT, kľúčové faktory úspechu) 

Kontrola plnenia 

Polročné vyhodnocovanie 
napĺňania ročných cieľov, 

mesačné hodnotenie  
plnenia operatívnych cieľov 

a KPI’s 

Tvorba EF modelu 

1. Draft EF modelu a BP 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 



Revízia stratégie 

Cieľ 

Postup 

Účastníci 

Výstup 

Rozsah 

1. Aktualizácia a nastavenie strategického smerovania spoločnosti  (top-
down/bottom-up) 

2. Formulácia strategických cieľov na nasledujúci rok + 3 roky (4 – ročná perióda) 
3. Definícia rozvojových príležitostí, kľúčových faktorov úspechu a rozvojových 

plánov 

Moderovaná diskusia 
1. Posúdenie rozvojových návrhov z Idea workshopu 
2. Feedback zákazníkov – čo robíme dobre ?, čo nerobíme dobre ? Čo od nás zákazníci 

očakávajú? 
3. Príležitosti v oblasti obchodu, situácia na trhu 
4. Misia, Vízia, Hodnoty, SWOT, Porterova analýza, ABC analýza, Kľúčové faktory  
       úspechu, Akčné plány 

Riaditeľ spoločnosti, riaditelia úsekov, vybraní špecialisti 

1 deň 

Aktualizovaný návrh stratégie na 4 roky (najbližší rok je zároveň základom pre 
podnikateľský plán nasledujúceho roka) 
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Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 



Imperatívy predstavenstva 

Cieľ 

Postup 

Účastníci 

Výstup 

Rozsah 

1. Nastavenie základných finančných očakávaní z úrovne predstavenstva 
2. Prezentácia cieľov z revidovanej stratégie 

Workshop za účasti predstavenstva 
1. Rekapitulácia cieľov bežného roka a stav plnenia 
2. Prezentácia základných finančných parametrov (imperatívov) definovaných 

predstavenstvom  pre nadchádzajúce 4 ročné obdobie 
3. Prezentácia návrhu revidovanej stratégie a  diskusia o vplyve a zapracovaní  
       imperatívov predstavenstva do spracovaného modelu stratégie 
4.    Rekapitulácia príp. potrebných úprav v existujúcom modeli stratégie 

Členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti, vybraní manažéri 

2 – 3  hodiny 

Finančné parametre pre nadchádzajúce 4 ročné obdobie podľa jednotlivých rokov 
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mesačné hodnotenie  
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Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 



Revízia strategického smerovania úsekov/divízií 

Cieľ 

Postup 

Účastníci 

Výstup 

Rozsah 

1. Nastavenie strategického smerovania úseku/divízie (top-down, bottom-up) 
2. Identifikovanie rozvojových príležitostí 
3. Vytvorenie platformy pre stotožnenie sa zamestnancov zo strednej manažérskej 

úrovne so strategickým smerovaním úseku/divízie a spoločnosti 

Moderovaná diskusia – moderuje riaditeľ úseku/divízie 
1. Predstavenie revidovanej stratégie spoločnosti 
2. Vypracovanie SWOT analýzy úseku/divízie 
3. Definovanie kľúč. faktorov úspechu po rokoch pre nasledujúce 4 ročné obdobie 
4. Kategorizácia  kľúčových faktorov úspechu na princípe BSC 

Riaditeľ úseku/divízie, vedúci oddelení, vybraní špecialisti úseku/divízie 

3-4 hodiny 

Aktualizované strategické smerovanie úseku/divízie pre ďalšie 4 ročné obdobie 
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Cieľ 

Postup 

Účastníci 

Výstup 

Rozsah 

1. Vytvoriť ekon.fin. model pre strategický horizont – nasledujúci rok je aj  modelom 
pre business plán 

2. Vytvoriť business plán pre nasledujúci rok 

Proces riadený controllingom podľa definovaného harmonogramu 
1. Plán predaja 
2. Plán výroby 
3. Plán nákupu 
4. atď 

Zodpovedné osoby podľa harmonogramu 

Business plán pre nasledujúci rok, ekonomicko finančný model  pre strategický plán 

3,5 mesiaca 

Tvorba ekon. finančného modelu a business plánu  
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Aktualizácia stratégií skupiny a podnikov 
(vízia, misia, hodnoty, SWOT, kľúčové 

faktory úspechu) 

Imperatívy 
predstavenstva 

Rozhodnutie o hlavných finančných 
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Tvorba EF modelu 

1. Draft EF modelu a BP 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 



Ciele spoločností 

Cieľ 

Postup 

Účastníci 

Výstup 

Rozsah 

1. Definovať ciele spoločnosti s detailom pre budúci rok (SMART) + BSC princíp 
2. Definovať ciele pre riaditeľa spoločnosti pre budúci rok 

Zasadnutie predstavenstva spoločnosti 
1. Prezentácia odkomunikovaných cieľov spoločnosti a cieľov riaditeľa spoločnosti 
2. Diskusia k návrhu 
3. Sumarizácia záverov 

Členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti 

2  hodiny 

Ciele pre danú spoločnosť (4 ročné obdobie), Ciele riaditeľa spoločnosti pre 
nasledujúci rok 
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2. Draft EF modelu a BP 

Tvorba EF modelu 

2. Draft EF modelu a BP 



Ciele úsekov/divízií  a kniha cieľov 

Cieľ 

Postup 

Účastníci 

Výstup 

Rozsah 

1. Rozpad cieľov spoločnosti do cieľov úsekov/divízií (top-down) 
2. Výber cieľov úsekov/divízií s najvyššou prioritou 
3. Definícia cieľov pre každého riaditeľa úseku/divízie 
4. Definovanie cieľov pre stredný manažment každého úseku/divízie 

Workshop 
1. Prezentácia ročných cieľov riaditeľmi úsekov/divízií 
2. Diskusia k návrhu a príp. korekcia cieľov vytvorených na úsekoch/divíziách v  
       kontexte cieľov pre celú spoločnosť 
3.   Návrhy na úpravu v budgete v kontexte s príp. úpravou cieľov 
4.   Sumarizácia záverov pre knihu cieľov 
5.   Rozpracovanie cieľov pre úroveň stredného manažmentu 

Riaditeľ spoločnosti, riaditelia úsekov 

1 deň 

1. Ročné ciele za každý úsek/divíziu v jednotnej štruktúre 
2. Kniha ročných cieľov za spoločnosť 
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Aktualizácia strategického smerovania  
úsekov  (SWOT, kľúčové faktory úspechu) 

Kontrola plnenia 

Polročné vyhodnocovanie 
napĺňania ročných cieľov, 
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2. Draft EF modelu a BP 



Ako „ukotviť“ stratégiu a ciele v realite ? 

Plánovanie Strategický plán Business plán 

Workshopy 

Plagáty Intranet 

Motivácia 
Zapojenie  

manažérov do 
prípravy cieľov 

Priama väzba cieľov 
na ročný bonus 

Noviny 

 Komunikácia Komunikačné 

workshopy 

Hodnotiace 
rozhovory 

Controlling KPI’s  
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