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ABSTRACT 

The term of crisis has become very popular these days. Crises are common in any area of 

social, political, ecological but also the whole economic sphere of life. The solution of such a 

situation is not very simple and it requires a lot of interest and knowledge in order to achieve the 

total satisfaction and calm environment in the company suffering from the crisis of its structure, 

organization or development. The aim of the study is to analyze and develop a model, a prototype 

model, for the crisis situation handling within the sector of small and medium businesses on the 

basis of theoretical knowledge and practical experience of the authors using the project team 

management methods within the sphere of human resources emphasizing the need of qualified and 

flexible crisis management team. 
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ÚVOD 

Podnikové manažmenty už v dávnej minulosti vykonávali preventívne opatrenia, aby 

predchádzali prírodným katastrofám, prijímali rozhodnutia na zmiernenie dôsledkov hospodárskych 

kríz na ekonomiku podnikateľských subjektov a hľadali možnosti zabránenia vzniku eventuálnych 

krízových stavov. Ani porovnanie zdrojov a zákonitostí kríz však nezabránilo ich vzniku 

a následným ekonomickým škodám či stratám na životoch. Preto sa postupne množili názory, že 

treba vytvoriť účinný mechanizmus, ktorý by minimalizoval ľudské a ekonomické straty. 
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Nositeľom tohto mechanizmu sa stal krízový manažment, ktorý podľa rôznych autorov predstavuje 

logicky usporiadaný súbor poznatkov o možných krízach, ich príčinách a dôsledkoch, ale tiež 

o princípoch, metódach a postupoch ich riešenia a jeho poslaním je vytvoriť metodológiu                  

na dosiahnutie účinnosti manažérskej práce vo vzťahu k ochrane ľudského spoločenstva 

a materiálových hodnôt pred účinkami kríz. Má koordinačný charakter, zjednocuje a usmerňuje 

činnosť podnikových funkčných miest a profesií. V neposlednom rade je krízový manažment 

riadiacou činnosťou ľudí, ktorí plnia manažérske funkcie v špecifickom – krízovom prostredí, 

odlišujúcom sa od efektívnej prevádzkovej klímy podniku.1 
 
MATERIÁL A METÓDA 

 Vychádzajúc z podstaty krízového manažmentu možno ho definovať ako teoretický problém 

alebo vednú disciplínu. Podstatou tohto prístupu je teoreticky prepracovaná disciplína, ktorá má 

svoj predmet a metódu štúdia. Poskytuje návod ako zisťovať, eliminovať  a predchádzať krízovým 

situáciám vo verejnej správe a hospodárskej činnosti. Krízový manažment však možno vnímať aj  

ako praktickú činnosť. Obsahom tohto prístupu je konkrétna manažérska činnosť, alebo sústava 

aktivít založená na získaných poznatkoch a praktických skúsenostiach z riešenia krízových situácií, 

komunikačných, organizačných a riadiacich zručnostiach podnikových manažérov pri dosahovaní 

strategických cieľov podniku. V neposlednom rade sa jedná o osobitnú skupinu manažérov alebo 

podnikových funkčných miest, ktorí sú nositeľmi úloh zameraných na manažérsku činnosť 

v špecifickom prostredí.2 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1: Význam krízového manažmentu3 

                                                 
1 GOZORA Vladimír:  Krízový manažment.  1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2000. 182 s. 
2 GOZORA Vladimír:  Krízový manažment.  1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2000. 182 s. 
3 ŠIMÁK, Ladislav: Krízový manažment vo verejnej správe.  Zodp. red. Peter Lošonczi. 3. vyd.     
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Krízový manažment je interdisciplinárnym vedným odborom, ktorý sa zaoberá riadením ako 

cieľavedomou činnosťou ľudí a jeho poslaním je vytvoriť metodológiu riadenia s dôrazom na 

dosiahnutie efektívnosti tejto činnosti vo vzťahu k vytýčenému cieľu, t.j. ochrane ľudského 

spoločenstva a materiálových hodnôt pred účinkami kríz a počas ich prekonávania. Zároveň je to 

tiež druh činnosti alebo sústava aktivít, ktorými manažéri dosahujú uvedený cieľ. Má koordinačný 

charakter, zjednocuje a usmerňuje ľudí rôznych profesií. V neposlednom rade je krízový 

manažment riadiacou činnosťou ľudí, ktorí plnia manažérske funkcie v špecifickom prostredí 

odlišnom od bežného administratívno-správneho a výrobného prostredia. Je to tiež umenie vedieť 

riešiť konkrétne krízové javy a voliť zodpovedajúce prístupy v konkrétnych podmienkach 

a prostredí.4 

Pojem krízový manažment je nutné definovať pre účely tohto výskumu z troch hlavných 

hľadísk, a to pohľadu funkčného (špecifická činnosť manažmentu riadiaceho subjektu alebo 

riadenej sústavy, zameraná na riešenie vzniknutej krízovej situácie, s použitím špecifických 

princípov, metód a postupov s cieľom prekonania jej negatívnych následkov a obnovy fungovania 

daného systému), inštitucionálneho (sústava inštitúcií - pracovníkov zaoberajúcich sa analýzou 

možnosti vzniku kríz v danom systéme, ich príčin a možných následkov a hľadaním opatrení                  

a nástrojov na ich predchádzanie a na eliminovanie negatívnych dôsledkov v prípade ich vzniku) 

a teoretického (logicky usporiadaný súbor poznatkov o možných krízach, ich príčinách                  

a dôsledkoch na úrovni zaistenia bezpečnosti štátu, spoločnosti ako celku, hospodárskej činnosti              

a majetku, o princípoch, možných metódach a opatreniach na ich riešenie).  
 

Kríza ako subjekto-objektový vzťah 

Pojem „kríza“ vo všeobecnom poňatí označuje javy spoločenského života v jeho obrovskej 

šírke, pomenované z pozície subjekto-objektového vzťahu. To znamená, že majú tak subjektívny, 

ako aj objektívny charakter. Pojmom „objektívny charakter krízy“ možno označiť skutočnosť,             

že základom každého časového procesu je prirodzené striedanie „rovín“ a „kríz“. To sa môže týkať 

vývojových procesov vo vede, ale aj v samotnej prírode, v spoločenskom živote vo všetkých jeho 

sférach i v živote každého človeka. V tomto zmysle sú krízy prirodzenými javmi vývojových 

procesov nášho života. 

                                                 
4 ŠIMÁK, Ladislav: Krízový manažment vo verejnej správe.  Zodp. red. Peter Lošonczi. 3. vyd.   
    Žilina: ŽU v Žiline, FŠI, DP Košice, 2004. 245 s. 



 49

S tým súvisí otázka, kto a na základe čoho posúdi a rozhodne, či určité rizikové javy 

v spoločenskom živote sú krízou. To, čo jeden subjekt hodnotí ako krízu, môže iný subjekt hodnotiť 

ako priebežnú poruchu v rámci normálneho vývojového stavu. Krízy sa výslovne oznamujú alebo 

ohlasujú. Vyhlásenie krízového stavu je zvyčajne spojené s výzvou na výnimočné konanie. Je 

dokonca možné, že ten, kto krízu vyhlasuje, je sám na také konanie rozhodnutý a praje si týmto 

spôsobom svoje opatrenia legitimizovať. Pritom ostatní sa s takýmto konaním nemusia stotožňovať. 

Potom je zrejmé, že rovnaká objektívna situácia je nimi definovaná inak. 

 

Kľúčové teoretické východiská 

Pri teoretických podkladoch v rámci predmetného výskumu vychádzame zo základných 

definícií oblasti krízového manažmentu a ľudských zdrojov organizácie, ako aj projektovej 

metodiky a postupu pri projektovaní rozvojových plánov.  

Kríza je rozhodný okamih alebo časový úsek, po ktorom môže nasledovať zásadná zmena             

vo vývoji daného systému. Je to zložitý, ťažko prekonateľný a nebezpečný stav, priebeh dejov             

po narušení rovnovážneho stavu fungovania spoločenských, prírodných alebo technických 

systémov, ktorých negatívne účinky môžu vážne ohroziť existenciu a ďalšie fungovanie týchto 

systémov. V závislosti od množstva okolností môže prerásť do katastrofy alebo do prekonania krízy 

– do obnovy fungovania daného systému. Reakciou príslušného subjektu na to je vyhlásenie 

krízového stavu, predpokladajúce začatie špecifických činností na jeho prekonanie – riešenie 

vzniknutej krízovej situácie. 

Krízové plánovanie je špecifická činnosť špeciálnych inštitúcií krízového manažmentu, 

zaoberajúcich sa analýzou možností vzniku kríz a prípravou opatrení na ich elimináciu v prípade 

potreby. 

Krízový manažment je špecifická činnosť manažmentu príslušného riadeného systému, 

zameraná na riešenie vzniknutej krízovej situácie, s použitím špecifických princípov, metód 

a postupov s cieľom prekonania jej negatívnych následkov a obnovy fungovania daného systému. 

Krízový manažment v inštitucionálnej podobe je sústava pracovníkov, zaoberajúcich sa analýzou 

možností vzniku kríz v danom systéme, ich príčin a možných následkov a hľadaním metód 

a opatrení na ich predchádzanie a  elimináciu v prípade, ak vzniknú. Krízový manažment ako 

teoretická disciplína je logicky usporiadaný súbor poznatkov o možných krízach, ich príčinách 
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a dôsledkoch na úrovni zaistenia bezpečnosti štátu, spoločnosti ako celku, o princípoch, možných 

metódach a opatreniach na riešenie krízovej situácie. 

Manažment rizík je súčasť manažmentu daného riadiaceho subjektu, zameraná na zaistenie 

bezpečnosti alebo stability riadeného systému, analýzu rizík a možných ohrození. Zároveň hľadá 

vhodné korekčné a preventívne opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov rizikových javov 

a ich prerastanie do ohrození, do krízy. 

Sociálny kapitál  je  sústava hmotných  alebo  virtuálnych  zdrojov, ktoré  sa stavajú  

podnikovým  hráčom prostredníctvom sociálnych  vzťahov  hráčov, umožňujúcich  dosiahnutie  

cieľov.    

Manažment ľudských zdrojov zahŕňa stratégiu a politiku ľudských zdrojov v organizácii, 

internú architektúru podniku, vybavenie podniku ľudskými zdrojmi ako aj ich organizačný 

a personálny rozvoj, motiváciu ľudských zdrojov či vytváranie pracovnej klímy v organizácii.  

Znalostný  manažment  je  kľúčovou  kompetenciou  a strategickým zámerom organizácie,  

pričom musí  byť  primárne definovaný  v dimenziách  jeho   ľudských znalostných   a sociálnych 

procesov  v rámci kontextu  kultúrnych  hodnôt, prístupov, kompetencií  a zaviazanosti  voči  

organizácii, čím sa znalosti stanú zdrojom ťažko imitovateľnej konkurenčnej výhody pre podnik. 

Projekt  je nástrojom zmeny, je to zložitá a cieľovo orientovaná činnosť výsledkom ktorej je 

špecifický produkt, služba, proces alebo myšlienka. Projekt má  jasne definované časové, 

priestorové a finančné ohraničenie, pričom je jedinečný vyžadujúc si rôzne druhy prostriedkov 

a znalostí.  

Projektový manažment je metóda a množina techník pre plánovanie, navrhovanie a kontrolu 

pracovných aktivít za účelom dosiahnutia cieľa projektu v stanovenom čase, v rámci rozpočtu 

a dostupných zdrojov, pričom cieľový produkt musí spĺňať definované špecifikácie. 

Prevencia je rad organizačných, technických, technologických, materiálových, personálnych, 

psychologických a ďalších opatrení, vykonávaných korekciou objemu hmôt, energií a síl alebo 

zvyšovaním odolnosti systému a jeho prvkov v snahe predchádzať vzniku kríz a krízových situácií. 

Riziko je pojem na označenie skutočnosti, že každá ľudská činnosť je spätá s možnosťou 

straty, neúspechu, škody, narušenia stability, bezpečnosti. V technických i ekonomických vedách sa 

chápe ako kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, jeho stupňa a miery, ako určenie 

pravdepodobnosti vzniku negatívneho javu a jeho dôsledku. Zvykne sa rozlišovať riziko 

akceptovateľné a riziko zostatkové. V spoločenských systémoch sa pojmom riziko označujú javy 
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alebo stavy prítomné potenciálne v nich samotných alebo v ich okolí, ktoré môžu za určitých 

okolností prerásť do ohrozenia ich stability, bezpečnosti, môžu vyvolať krízu. Riziká bezpečnostné 

sú obyčajne definované ako stavy bezpečnostnej situácie, ktoré môžu vyústiť do ohrozenia 

existencie alebo záujmov jedinca, skupiny, štátu a dokonca celého ľudstva. 

Stabilita je stav rovnovážneho, normálneho fungovania daného systému, jeho základných 

prvkov, obsahujúci aj riziká. 

 

Kríza v malom a strednom podniku – typológia a jej význam v oblasti ľudských zdrojov 

Podnikateľské subjekty počas svojej existencie prechádzajú celým radom etáp, v ktorých sa 

prejavuje rast i úpadok, hospodárska konjunktúra, ekonomická stagnácia i hospodárska recesia. 

Malé a stredné podniky tak počas svojho životného cyklu prechádzajú viacerými časovými fázami, 

ktoré signalizujú viaceré odchýlky od rovnovážneho ekonomického stavu. Uvedené odchýlky 

spôsobuje celý rad externých a interných činiteľov, ktoré majú rozdielnu intenzitu a dopad                  

na ekonomiku podnikov.5 Krízová situácia je nepredvídateľný alebo ťažko predvídateľný priebeh 

dejov a činností. Dochádza k nemu po narušení rovnovážneho stavu prírodných, spoločenských, 

výrobných a technologických procesov a systémov. Tie následne ohrozujú životy obyvateľstva, 

životné a pracovné prostredie, ekonomické a duševné statky i hodnoty krajiny a jej obyvateľstva. 

Krízová situácia môže byť determinovaná zlyhaním hospodárskeho mechanizmu alebo samotných 

makroekonomických nástrojov riadenia na makroekonomickej, mikroekonomickej a podnikovej 

úrovni, pričom tento stav vyžaduje osobitné prístupy a opatrenia na jeho elimináciu alebo úplné 

odstránenie. Každá výrobná činnosť, prípadne technologický proces, prebieha s určitou mierou 

rizika. Pri objavení prvotných problémov v technologickom procese sa dá očakávať príchod krízy, 

ktorá môže mať narastajúcu intenzitu krízových činiteľov. Tieto činitele  je potrebné podrobiť 

komplexnej analýze a včas ich diagnostikovať už v etape ich vzniku. 

                                                 
5 GOZORA Vladimír:  Krízový manažment.  1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2000. 182 s. 
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       Schéma 2: Technologická havária , prejav krízy 6 

 

      Na vzniku krízovej situácie často participuje viacero faktorov, ktoré vo všeobecnosti možno 

rozdeliť do skupiny externých a interných faktorov, ako sú prírodné faktory spôsobené narušením 

rovnovážneho stavu prírody v prevažnej miere nezávislé na ľudskom vedomí a vôli, technologické 

faktory vyvolané technologickými procesmi (napr. narušenie technologického postupu, nedodržanie 

štandardných technologických noriem a postupov, nedodržanie ochrany a bezpečnosti pri práci, 

zavádzanie alternatívnych výrobných činiteľov, nevhodné skladovanie a odbyt výrobkov), ľudské 

faktory spôsobené ľuďmi ako nositeľmi pracovnej a technologickej disciplíny, rozhodovacích 

procesov. Práve nesprávne rozhodnutia sú častými činiteľmi krízových situácii a podnikových kríz. 

Názory viacerých autorov smerujú ku konštatovaniu, že k narušeniu ekonomickej rovnováhy 

podnikov najväčšou váhou prispieva podnikový manažment a ľudské faktory, teda je nutné 

vyzdvihnúť v rámci krízového manažmentu význam a postavenie kvalitných a flexibilných, 

vzdelaných ľudských zdrojov v organizácii začlenením manažmentu znalostí a princípov učiacej sa 

organizácie do jej interných štruktúr i presvedčenia top manažmentu. 

Krízy a krízové situácie sa od seba vzájomne odlišujú a to rozsahom, intenzitou a časovou 

ohraničenosťou. Vo všeobecnosti však možno uviesť tieto charakteristické znaky podnikových kríz 

a krízových situácií: 

• moment prekvapenia pri vzniku kríz a krízových situácií, 

• absencia požadovaných informácií o zdrojoch a priebehu krízových stavov, 

• vysoké zaťaženie komunikačného systému nepotrebnými informáciami, 
                                                 
6 ŠIMÁK,  Ladislav: Krízový manažment vo verejnej správe.  Zodp. red. Peter Lošonczi. 3. vyd.  
    Žilina: ŽU v Žiline, FŠI, DP Košice, 2004. 245 s. 
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• činnosť prevádzaná v strese a v časovej tiesni, 

• vznik paniky, výskyt falošných informácií a poplašných správ, 

• pripravené postupy a opatrenia na riešenie krízovej situácie sú často nepoužiteľné                  

a neefektívne v konkrétnej situácii v dôsledku rôznorodosti nárastu činností, 

• rýchle rozširovanie krízy sa stáva ťažko sledovateľným v daných podmienkach, 

• rozhodnutia manažmentov sa realizujú intuitívne pod časovým tlakom bez predchádzajúcich 

podrobných analýz a zhodnotenia situácie, 

• riešenie krízovej situácie vyžaduje dodatočné organizačné vstupy a trpezlivosť manažmentu, 

• napriek záchrane ekonomických hodnôt je záchrana ľudských životov prioritná a nadriadená 

všetkým hodnotám a záujmom. 

Príčiny podnikových kríz majú rôznu povahu a v tejto súvislosti rozlišujeme: 

• mimopodnikové krízy – zaraďujeme tu krízy, ktoré sa dotýkajú vonkajšieho prostredia 

podniku. Nepriamo ovplyvňujú správanie podniku a ich účinok rastie s rozsahom 

a tvrdosťou krízy vonkajšieho prostredia, 

• vnútropodnikové krízy – bezprostredne ovplyvňujú prevádzku podniku, sú to krízy v rámci 

podniku. Podľa oblasti narušenia rovnovážneho stavu sa členia na materiálové a surovinové 

krízy, krízy vo výrobe, technologické a finančné krízy ako aj krízy poznatkového systému, 

• krízy podľa pravdepodobnosti vzniku – rozlišujeme krízy s vysokou, strednou a malou 

pravdepodobnosťou vzniku, 

• krízy podľa účinku – rozlišujeme krízy s negatívnym účinkom, krízy ohrozujúce existenciu 

podniku, krízy likvidujúce podnik, 

• krízy podľa úrovne ohrozenia – vyjadrujú rozsah, vonkajší prejav a ekonomický dopad             

na podnikovú ekonomiku. Členia sa na krízy nižšej úrovne a na krízy vyššej úrovne,  

• krízy podľa tvrdosti – rozlišujeme krízy s maximálnou tvrdosťou (okamžitý a pritom 

deštrukčný, až ničivý účinok), krízy s minimálnou tvrdosťou (umožňujú  bezproblémový 

návrat podniku do rovnovážneho stavu) a krízy so strednou tvrdosťou (vyžadujú                  

na prekonanie nerovnovážneho stavu značné organizačné vstupy), 

• krízy podľa rýchlosti vzniku – patrí sem pomaly sa rozvíjajúca kríza a náhla kríza, 

• krízy podľa počtu osôb, ktoré sú do nej zapojení alebo ňou ovplyvnené – odvíjajú sa              

od úrovne tvrdosti podnikových kríz, 
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• krízy podľa účinku negatívnych faktorov na prebiehajúce procesy – zaraďujeme tu plazivé 

krízy a skokové krízy. 

      Kríza sa síce vyznačuje viacerými symptómami, v podstate sa však stretávame s troma 

kľúčovými situáciami, o ktorých možno vo všeobecnosti povedať, že sú pre podnik kritické. Jedná 

sa o podniky v dlhodobej strate, resp. platobnej neschopnosti, podniky s častými čiastkovými alebo 

závažnými problémami, ktoré môžu viesť k likvidácii spoločnosti (obzvlášť možno z personálneho 

hľadiska vyzdvihnúť pokles objemu výkonov, nepriaznivú sociálnu klímu) a podniky, ktoré sú 

navonok vnímané ako veľmi úspešné a prosperujúce, avšak v dôsledku extrémneho rastu dlhodobo 

narážajú na nedostatok kapitálu (v tomto prípade je účinným riešením krízy podpora v rámci 

miestnych a národných orgánov, resp. prostriedkov regionálnej politiky). Krízu samotnú ako 

i pravdepodobnosť jej vzniku možno znázorniť krízovým barometrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3: Krízový barometer7 

 

Krízový manažment je súčasťou celkového systému manažmentu, ktorého nositeľom je 

vrcholový stupeň manažmentu. Vznikol ako dôsledok priemyselných havárií, ekonomických kríz, 

podnikateľských rizík a neefektívnych rozhodnutí podnikového manažmentu. V podnikovo-

hospodárskej základni sa konštituovala osobitná forma manažmentu, ktorá sa uvedenými 

problémami komplexne zaoberá, a ktorá sa vo svete bežne označuje ako krízový manažment  (Crisis 

Management), alebo tiež záchranný manažment.     
                                                 
7 Krízový barometr. In Moderní řízení [online]. [cit. 2007-15-10]. Dostupné na internete:   
    <http://modernirizeni.ihned.cz/3-15474020-krize-600000_d-b3 
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Krízový manažment a jeho požiadavky na kvalitu zúčastnených subjektov 

Krízový manažment rieši krízové javy v konkrétnych časovo i obsahovo vymedzených fázach, 

ktoré je možné podrobne popísať a vysvetliť väzby a nadväznosti medzi nimi. Fázy prevencie 

a krízového plánovania sa navzájom prelínajú. Čím komplexnejšia a účinnejšia je prevencia, tým 

menej rozsiahle musí byť krízové plánovanie. Absolútne účinná prevencia by zabránila vzniku 

krízy a krízové plánovanie by stratilo význam. Okamžitá a účinná reakcia na vzniknutú krízu je 

nástrojom znižovania škôd a strát. Obnova systému už nie je len úlohou krízového manažmentu. 

V rozhodujúcej miere sa na nej musí podieľať právnická osoba, ktorá bola krízou poškodená alebo 

ohrozená. Krízový manažment však musí priebeh krízy podrobne vyhodnotiť a prijať závery              

pre úpravu preventívnych opatrení i pre krízové plánovanie.    
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   Schéma 4: Model krízového riadenia8 

                                                 
8 ŠIMÁK, Ladislav: Krízový manažment vo verejnej správe.  Zodp. red. Peter Lošonczi. 3. vyd.   
    Žilina: ŽU v Žiline, FŠI, DP Košice, 2004. 245 s. 
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Krízový manažment vystupuje ako sféra rozhodných preventívnych a prípravných programov, 

riadiacich činností a rozhodnutí, profesionálnej zodpovednosti za príslušný úsek a zároveň účinnej          

a účelnej obnovy. Úlohou krízových manažérov je pohotovo, rýchlo a úspešne meniť „reálne“ 

riziko na „možné“ ohrozenie, t.j. na každom mieste zvýrazňovať a posilňovať úlohu preventívnych 

opatrení. Skutočne špičkový krízový manažér by mal byť schopný riešiť krízu ako prostriedok 

spôsobujúci najmenej očakávanú zmenu systému a zároveň ako vynútený nástroj urýchlenia vývoja. 

Pri riešení kríz je nutné si uvedomiť, že so vznikom krízových javov je nutné počítať ako 

s objektívnou realitou, riešenie krízy, ako ktorákoľvek iná riadiaca činnosť, musí mať ešte               

pred vznikom krízy plánované a pripravené postupy, metódy a technológie, pričom samotný 

krízový manažment musí byť integrálnou súčasťou každej riadiacej činnosti, rozhodovacích 

procesov, ale aj rozvojových programov. Samotný proces riešenia krízových javov je závislý           

na plnohodnotnom využívaní základných nástrojov, ktoré sú zobrazené v nasledujúcej schéme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Schéma 5:  Štruktúra základných nástrojov riešenia kríz 
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úroveň krízovej komunikácie. Krízové myslenie zdôrazňuje význam krízového manažmentu         

pre spoločnosť a spoločne s krízovou komunikáciou vytvára funkčné prepojenie spoločnosti 

a krízového manažmentu. Krízový manažment je špecifickou súčasťou podnikového manažmentu, 

ktorý cieľavedome ovplyvňuje vnútornú štruktúru a procesné činnosti v podniku. Z uvedeného 

dôvodu sa špecifickým stáva aj predmet štúdia krízového manažmentu.  

• Subjekty krízového manažmentu sú funkčné miesta, ktoré sú nositeľmi ochrany, obrany            

a bezpečnosti voči determinantom krízových situácii, krízoví manažéri s ich štýlom a metódami 

vedenia ľudí, informačné toky a činnosti, ktorými cieľavedome ovplyvňujú správanie v špecifickom 

prostredí. Tieto subjekty sú nositelia krízového manažmentu na všetkých organizačných úrovniach. 

• Objekty krízového manažmentu sú spravidla organizačné jednotky a pracovné skupiny, 

prostredníctvom ktorých chceme dosiahnuť alebo udržať rovnovážny stav. Tieto objekty sú 

predmetom cieľavedomého pôsobenia subjektov krízového manažmentu. 

• Organizačná štruktúra krízového manažmentu je forma usporiadania funkčných miest, ktoré 

sú nositeľmi krízového manažmentu s využitím vzájomných vzťahov v riadení a podriadení                

pri pracovných postupoch. Táto forma tvorí sústavu organizačných zásad. 

• Vonkajšie a vnútorné prostredie podniku je predmetom krízového manažmentu z hľadiska 

riešenia  rovnovážnych a nerovnovážnych stavov vonkajšieho prostredia, materiálových                   

a peňažných tokov, ekonomických a majetkovo-právnych vzťahov, toku informácií, vplyvu 

životného prostredia, verejnej mienky podniku a mnohých iných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť 

činnosť podniku.  

 

Krízový manažment je sústavným, nepretržitým a cieľavedomým procesom, ktorý 

v podnikateľskom subjekte plní viacero funkcií. Tieto sú charakteristické svojou stálosťou, 

nenahraditeľnosťou a spoločenskou nutnosťou pri riešení krízových situácií. Nositelia krízového 

manažmentu plnia pri dosahovaní strategických cieľov podniku viacero funkcií. Pri ich skúmaní 

v rámci tejto štúdie sme využili metódy kvalitatívne i kvantitatívne, napr. analýzu potenciálneho 

zvládania krízových situácií, syntézu, rozhovor, pozorovanie so zameraním pozornosti na kľúčové 

aspekty krízových situácii a typológiu ich riešenia. Cieľovou skupinou sa stal krízový tím vybraného 

malého a stredného podniku v regióne Prešovského samosprávneho kraja. Tento tím tvorilo šesť 

ľudí, pričom jeden z nich bol krízovým manažérom a niesol zodpovednosť za aktivity a výsledky 

celého vedeného tímu. Tento tím sme pozorovali od momentu vzniku krízy až po jej elimináciu. 
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Konkrétny analytický popis jednotlivých aktivít zdôvodnený overenými teoretickými východiskami 

daného javu prinášame v nasledujúcej časti vedeckej štúdie. 
 

Aplikácia funkcií krízového manažmentu v praxi malých a stredných podnikov  

Plánovanie je východiskovou a najdôležitejšou funkciou, ovplyvňujúcou všetky manažérske 

funkcie. Pomocou plánovania sa určuje cieľ a stanovujú sa cesty, ako tieto ciele v stanovenom čase 

a na požadovanej úrovni dosiahnuť. Plánovanie je proces systematického rozvoja cielených 

programových úloh a činnosti na dosiahnutie podnikových cieľov pri analyzovaní a vyhodnocovaní 

rozhodnutí, ktoré boli vydané.  Kľúčovou úlohou plánovania je vypracovanie cieľov. Plánovanie sa 

môže interpretovať ako proces prijímania rozhodnutí, t.j. rozhodovania o rôznych stránkach budúcej 

činnosti. Jedná sa o cieľavedomú a sústavnú činnosť určovania podnikových cieľov a smerov, 

ktorými sa chce podnik v budúcnosti uberať. Znamená systematický rozvoj cielených 

programových činností na dosiahnutie podnikových cieľov založených na analyzovaní, 

vyhodnocovaní a triedení predvídaných príležitostí. Krízové plánovanie je špecifická forma 

plánovania. Môžeme ho definovať ako cieľavedomý a systematický proces, v rámci ktorého sa 

vytyčujú ciele, stanovujú úlohy a vytvárajú predpoklady na zabezpečenie produkčnej schopnosti, 

ekonomickej stability a organizačnej celistvosti. Plánovanie ako východisková funkcia 

manažérskych procesov ovplyvňuje ich ostatné funkcie a vytvára pre ne ciele, základné ohraničenia, 

stanovuje metódy a nástroje. 

Plánovanie je veľmi úzko zviazané s rozhodovacími a informačnými procesmi. Obdobné je to 

aj v krízovom plánovaní, kde: 

• rozhodovacie procesy – sú nevyhnutné na výber optimálnych variantov prípravy na riešenie 

i samotné riešenie krízových situácií, 

• informačné procesy – sú vstupmi do plánovacieho procesu: 

- externé informácie – popisujú vonkajšie prostredie, ktoré môže ovplyvňovať proces 

krízového riadenia pozitívne aj negatívne a vytvárať podmienky  na riešenie krízových 

situácií, 

- interné informácie – popisujú vnútorné prostredie krízového riadenia, t. j. samotný 

bezpečnostný systém, jeho možnosti, kapacity a zdroje, ktoré môžu byť použité na riešenie 

krízovej situácie.9 

                                                 
9 NOVÁK Ladislav a kolektív: Krízové plánovanie. Zodp. red. Albert Jurčišin. 1. vyd. Žilina: ŽU  
    v Žiline-EDIS, 2005. 208 s. 
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Z teoretického pohľadu je možné krízové plánovanie rozdeliť na proces spracovávania 

havarijných plánov, ktorých úlohou je pripraviť daný subjekt na možnú priemyselnú haváriu a jej 

dôsledky a na ostatné krízové plány, ktoré majú vytvoriť podmienky na riešenie rôznych krízových 

javov, vrátane podnikateľských kríz. Napriek tomu, že krízové plánovanie si väčšina odborníkov 

spája len so systémom hospodárskej mobilizácie, t. j. s hospodárskymi prípravami na krízové stavy, 

má tento pojem z pohľadu riešenia kríz oveľa širší význam, pretože zasahuje do celého radu ďalších 

činností, procesov a javov, dotýka sa širšieho spektra právnických a fyzických osôb, zaoberá sa 

nielen všestranným zabezpečením života počas kríz, krízovou ekonomikou, ale tiež aj 

technológiami odstraňovania ich negatívnych dôsledkov. 

 

 

 

 

Schéma 6: Prvky a procesy krízového plánovania 10 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 ŠIMÁK Ladislav: Krízový manažment vo verejnej správe.  Zodp. red. Peter Lošonczi. 3. vyd.   
    Žilina: ŽU v Žiline, FŠI, DP Košice, 2004. 245 s. 
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Pripadá nemožné pripraviť sa na krízu, ktorú si zatiaľ nikto v podniku nevie ani predstaviť. 

I napriek tomu existuje niekoľko jednoduchých nástrojov, ktoré manažérom môžu pomôcť 

naplánovať a dobre zvládnuť i túto „nemožnú“ situáciu. 

Rôzne krízy v poslednej dobe prinútili predmetnú firmu zamyslieť sa nad svojou vlastnou 

pripravenosťou na nečakané a náhle problémy. Vzhľadom na to, že krízový plán riadenia doposiaľ 

nebol pripravený, bolo nutné vypracovať stratégiu riešenia krízovej situácie. Analýzou príčin 

každého nebezpečenstva, ktorému podnik v poslednom čase čelil, krízový tím kalkuloval náklady 

a hodnotil možnosť jeho opakovania. Tento postup je nutný z dôvodu pripravenosti na kalamity 

a zníženia pravdepodobnosti ich vzniku, dlhodobého prežitia spoločnosti, eliminácie vplyvu krízy 

na finančné riadenie podniku, atď. 

Mnoho vedúcich pracovníkov tajne dúfa, že si v krízových situáciách dokážu poradiť, i keď 

nebudú mať vypracovaný plán. Výsledkom je, že zaobchádzajú s prípravou na krízu ako s nie príliš 

užitočným cvičením. Tento postoj sa nezmení, pokiaľ spoločnosť nevytvorí organizačný 

mechanizmus, ktorý robí z krízového manažmentu prioritu. V skúmanej spoločnosti došlo 

k vytvoreniu centra pre riadenie kríz. Toto centrum tvorí šesť zamestnancov organizácie, ktorých 

vedie krízový manažér. Toto centrum plní tri základné úlohy:  

1. plánuje podnikové krízové portfólio, ktoré pozostáva prinajmenšom z jednej možnosti            

pri každej krízovej skupine a zaoberá sa prevenciou a plánovaním reakcií na nehody, 

2. dáva pozor na signály, ktoré nevyhnutne predchádzajú kríze a varuje kompetentných vedúcich 

pracovníkov, 

3. preberá zodpovednosť i za to, aby nezostalo len pri plánoch na papieri, ale aby si podnik 

vytvoril skutočnú schopnosť čeliť kríze. Prevádza audity, školenia, inštaluje mechanizmy 

k zamedzeniu krízy a vyvíja programy na pomoc vedúcim pracovníkom ostatných oddelení. 

Existencia tohto krízového centra v zmysle krízového plánovania je jedným z nevyhnutných 

predpokladov na dosiahnutie požadovanej miery bezpečnosti a tým aj pripravenosti na riešenie 

krízových situácií malého a stredného podniku. Cieľom krízového plánovania je v závislosti            

od ekonomických možností spracovateľa zabezpečiť dostatočné zdroje, ako aj sily a prostriedky               

na riešenie vzniknutých krízových situácií. Na druhej strane stanovuje účinné metódy, nástroje 

a postupy, ktoré je možné využiť na riešenie konkrétnych krízových situácií a odstraňovanie ich 

negatívnych dopadov na spoločnosť.  
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V krízovom manažmente sa manažéri stretávajú každodenne s rozhodovacími situáciami. Sú 

to situácie založené na jednoduchom výbere možných spôsobov alebo určení poradia úloh, pričom 

cieľom krízového manažmentu je prijať také riešenie, ktoré bude pre daný subjekt najbezpečnejšie 

a najmenej náročné na ekonomické škody. Výsledkom takéhoto rozhodovacieho procesu sú 

rozhodnutia, ktoré môžu mať rozdielnu záväznosť plnenia a diferencovanú účinnosť v špecifickom 

prostredí. Rozhodovací proces sa vnútorne člení na niekoľko stupňov, ktoré na seba nadväzujú            

a dopĺňajú sa. Jedná sa o identifikáciu existujúcej alebo potenciálnej krízovej situácie a zistenie 

príčin pretrvávajúcej krízy, zostavenie alternatív na riešenie problémov, výber najlepšej alternatívy 

a jej zavedenie podľa prioritného poradia, pričom v rámci tejto etapy dochádza k podnikovým 

zmenám, personálnym a technickým presunom. 

Súčasťou krízového plánovania sú dlhodobé ciele a strategické prístupy, prostredníctvom 

ktorých krízoví manažéri usmerňujú správanie podniku. Prostredníctvom podnikateľských stratégií 

a taktík eliminujú determinanty podnikových nerovnováh. Krízová stratégia predstavuje sled vopred 

naplánovaných činností na predvídanie, zmierňovanie, eliminovanie a využitie účinkov 

podnikových kríz v záujme dosahovania trvalej ochrany, obrany a bezpečnosti, ekonomickej 

stability a trvalo udržateľného rozvoja podniku v špecifickom prostredí.11 Výstupom strategického 

krízového plánovania je krízový plán, v ktorom sú rozpracované opatrenia na riešenie konkrétnych 

krízových situácii, ktoré môžu v  danom prostredí ohroziť plánovací subjekt, prípadne na podporu 

riešenia ktorých musí vykonať určité opatrenia. Ak má plniť uvedené funkcie, je nevyhnutné, aby 

bol spracovaný na obdobia, ktoré sú jednoznačne vymedzené z časového i obsahového hľadiska 

a zároveň sú definované v právnych normách krízového riadenia. Manažment sa snaží o všeobecnú 

generalizáciu krízových plánov -  nemali by sa zaoberať len otázkami riešenia krízových situácií, 

ktoré sú vymedzené v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ale mali by vytvárať podmienky aj               

na riešenie ďalších krízových situácií, na ktoré nepostačujú sily a prostriedky, prípadne metódy              

a technologické postupy integrovaného záchranného systému, a pri ktorých je nutné vzhľadom                

na ich charakter a rozsah aktivovať orgány krízového riadenia, aplikovať špecifické krízové 

opatrenia, ktoré nie sú využívané na riešenie bežných mimoriadnych udalostí, nasadzovať sily, 

prostriedky a zdroje, ktoré nie je možné v súlade s platným právnym poriadkom, použiť pri riešení 

bežných mimoriadnych udalostí. 

                                                 
11 GOZORA,  Vladimír:  Krízový manažment.  1. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2000. 182 s. 
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Každý podnik, ktorý sa dostal do vážnych existenčných problémov je špecifickým prípadom, 

ktorý si vyžaduje iné riešenie krízovej situácie. Napriek tomu možno charakterizovať určité 

všeobecné kroky, smerujúce k náprave a ozdraveniu podniku. 

Prvé, čo musí krízový manažment po vypuknutí krízy urobiť, je zhodnotiť krízovú situáciu. 

To zahŕňa niekoľko čiastkových cieľov, ktoré by mal manažment dosiahnuť, ak má firmu oživiť. 

• Stanoviť príčiny problémov a ich rozsah, ktoré bývajú často dôsledkom zlého finančného 

riadenia, ale aj ďalších skutočností. Bez toho kroku nemôže byť prevedená kalkulácia 

nákladov potrebných na zvládnutie krízy. Bez znalostí návratnosti týchto finančných 

prostriedkov nemožno stanoviť ani stratégiu potrebných zmien a nápravných opatrení. Ak sa 

vedenie podniku usiluje o finančnú pomoc bez diagnózy príčin krízovej situácie, ide mu 

najskôr o vlastný záujem a o peniaze, za ktoré by si mohlo „kúpiť čas“ bez ohľadu na 

negatívne dôsledky, ktoré má                   pre podnik každé zdržanie či oddialenie riešenia 

krízovej situácie. 

• Zistiť finančnú a obchodnú situáciu podniku. Bez ohľadu na to, akou cestou podnik dospel 

do krízového stavu, alebo aké má plány do budúcna, voľnosť poskytnutá manažmentu 

za normálnych okolností v kríze končí. Manažment musí čo najrýchlejšie a najpresnejšie 

zistiť, aká je aktuálna finančná a trhová situácia podniku. Stáva sa tiež, že vedúci pracovníci 

alebo iní ľudia poskytnú nepravdivé informácie alebo uvedú nesprávne údaje, len aby 

zakryli nepriaznivú situáciu podniku alebo svoje vlastné neoprávnené príjmy. 

• Posúdiť schopnosť a vhodnosť pokračovania v činnosti. Ide o to, že pochopiť fungovanie 

podniku znamená vytvoriť model jeho správania a prostredia, v ktorom sa pohybuje. 

Následne na to hľadať všetky vzájomné vzťahy a tie podrobiť dôkladnej analýze. 

Manažment tak stojí pred rozhodnutím, či sa vyplatí pokračovať v ozdravovaní alebo nie. 

Príčina problémov môže byť považovaná za neodstrániteľnú alebo chronicky sa opakujúcu 

a rozsah opatrení potrebných k oživeniu môže presahovať reálne možnosti nápravy 

z viacerých dôvodov, napr. náklady spojené so získaním a splácaním potrebných finančných 

pôžičiek sú neúmerné voči výnosom, vysoké úvery znemožňujú získanie ďalších pôžičiek, 

podnik nemá zodpovedajúcu záruku a pod. Ak má podnik strategickú dôležitosť vzhľadom 

k svojej veľkosti a sociálnej situácii v regióne alebo charakteru svojich dodávok, môže 
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očakávať pomoc od štátu. Ďalšou možnosťou je predaj podniku, alebo jeho likvidácia. 

Riadenie a realizácia likvidácie môže zostať plne v rukách majiteľov spoločnosti. 

• Určiť dôležité zmeny (personálne, organizačné, kontrolné a pod.) pre zaistenie stanovených 

cieľov a získať na to peňažné prostriedky. Skôr ako bude stanovený objem dodatočných 

voľných finančných prostriedkov alebo vyhodnotené riziká, je potrebné sa dohodnúť na 

opatreniach potrebných k zotaveniu podniku, čo obvykle vyžaduje komplexné posúdenie 

všetkých okolností a tiež vykonanie opatrení dôležitých k zlepšeniu finančnej situácie 

podniku. Tento krok je značne finančne náročný a všetky voľné finančné prostriedky budú 

potrebné ku kompenzácii strát, realizácii plánu na zotavenie, získanie a splácanie 

prípadného dodatočného kapitálu.                       Pri posudzovaní budúcich potrieb kapitálu 

bude nutné rozlišovať medzi permanentnými alebo dlhodobými a krátkodobými potrebami. 

V prípade, že základnou príčinou úpadku podniku bol nedostatok prevádzkového kapitálu, 

je dôležité určiť finančný objem potrebný k opätovnému získaniu pevnej pôdy pod nohami. 

Hlavnou prioritou sa stáva likvidita. Môže sa stať, že bude nevyhnutné odložiť získanie 

dlhodobého úveru, pokiaľ nebude produkovaný dostatočný zisk. Avšak v prípade, že má 

podnik celkovo nedostatok kapitálu, jeho problémy sa budú vracať, pokiaľ tento kapitál 

nezíska, alebo pokiaľ nedokáže svoje potreby kapitálu znížiť obmedzením svojej činnosti. 

• Vykalkulovať dodatočné finančné prostriedky potrebné k zaisteniu ďalšieho chodu podniku 

a ich návratnosti, prípadne prínos i súvisiace riziká. Nie je nič neobvyklé,  že podnik 

pripravuje celý rad strategických a taktických manévrov, z ktorých každý má viacero 

variantov. Tak môže byť prevedené ich vyhodnotenie a stanovenie nákladov, aby bol zrejmý 

ich dopad na finančnú situáciu podniku, spôsob fungovania. Zároveň sa vypracuje program 

opatrení, v rámci ktorých je vplyv na zisk alebo stratu, vplyv na kapitál znamenajúci buď 

jeho zvýšenie alebo spotrebu, návratnosť použitého kapitálu alebo ušlý zisk z kapitálu, 

ktorého sa podnik zbaví ukončením danej činnosti. Napokon krízový tím dospeje 

k riadnemu vyhodnoteniu aktuálnej i budúcej situácie, sú pripravené alternatívy, ktoré budú 

buď odmietnuté, prijaté alebo zmenené a objaví sa nový model obsahujúci plán a popis 

všetkých opatrení, ktoré by mali byť prijaté, vývoj zlepšujúcej sa situácie v oblasti zisku, 

zlepšujúce sa výsledky v účtovnej agende, stav prevádzkového kapitálu a voľných 

finančných prostriedkov, rozsah a čas trvania externej pomoci, ak je potrebná. V tejto etape 
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môže manažment rozhodnúť, aké údaje a pomerové ukazovatele budú tvoriť nový kontrolný 

systém, pomocou ktorého bude sledovať ďalší vývoj.  

Na základe vyhodnotenia krízovej situácie a šancí podniku bude rozhodnuté o jeho 

budúcnosti, preto má toto vyhodnotenie najvyššiu dôležitosť. Zodpovednosť tých, ktorí v tejto etape 

rozhodujú, je preto veľmi vysoká. Stáva sa, že odporúčanie býva dané na základe nedostatočného 

preskúmania situácie podniku a jeho šancí na zotavenie. Osoba s posledným slovom musí pri 

vynášaní svojho rozhodnutia zvažovať i kvalitu odporúčania, ktoré ako krízový manažér alebo 

majiteľ firmy obdržal od krízového tímu. Vyhodnotenie by mohlo byť ovplyvnené túžbou 

hodnotiteľov po pretrvaní podniku. Preto je potrebné dbať, aby bolo objektívnym pohľadom na 

podnik v kontexte jeho súčasnej i budúcej situácie. 

 

Organizovanie, podobne ako plánovanie, je subsystémom krízového manažmentu. Jeho účelom 

je zvyšovať dosiahnutú úroveň manažmentu na lepšie využitie organizačných zdrojov. Splnenie 

cieľov krízového manažmentu vyžaduje systémovo cielený prístup a koordináciu všetkých zložiek 

podnikovej organizácie. Vzniká potreba poriadku či dokonalého usporiadania organizačných 

prvkov, aby bolo možné dosiahnuť rovnovážny stav. Organizovanie možno chápať ako proces 

tvorby a usporiadania prvkov určitého objektu a vzťahov medzi nimi v čase, priestore a kapacite,            

s cieľom dosiahnuť maximálny efekt pri plnení úloh. Organizovanie v rámci skúmanej organizácie 

chápe jej manažment ako cieľavedomú a systematickú činnosť vlastných krízových manažérov, 

ktorá zahŕňa úlohy smerujúce k dosiahnutiu konkrétnych organizačných cieľov,  špecializáciu 

jednotlivcov v organizácii rozširovaním vedomostí, zdokonaľovaním technológií a získavaním 

zručností, zosúladenie náročných čiastkových aktivít do jednotného celku, delegovanie právomocí 

vedúce k uskutočňovaniu rozhodnutí a vydávaniu príkazov bez nutnosti získať k tomu súhlas 

a dodržanie splnenia definovaných úloh na všetkých úrovniach riadenia organizácie a jej útvarov. 

 

Ovplyvňovanie je funkciou krízového manažmentu cieľavedome využívanou na dosiahnutie 

organizačných cieľov. Popisom tejto funkcie chceme naznačiť činnosť podnikových manažérov          

pri usmerňovaní výrobných, technologických a pracovných procesov, ovplyvňovaní pracovníkov, 

kolektívov a jednotlivcov pri zabezpečovaní ochrany a bezpečnosti, dosahovaní ekonomickej 

stability a utváraní podmienok trvale udržateľného rozvoja podniku. Predmetom ovplyvňovania sú 

pracovníci podniku a pracovné skupiny, ale aj vzniknuté krízové situácie a nerovnovážne stavy 
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podniku. Schopnosť manažérov ovplyvniť ostatných pracovníkov na odstránenie kríz je základným 

predpokladom dosiahnutia dlhodobej ekonomickej prosperity. Najdôležitejšími ovplyvňovacími 

činnosťami krízového manažmentu sú komunikácia, vedenie, motivovanie, vytváranie a riadenie 

účelových pracovných skupín.  

Cieľom komunikácie je podeliť sa o vhodnú informáciu s ostatnými pracovníkmi podniku, 

preto úlohou krízových manažérov je využívanie správnych a jasných informácií v komunikačnom 

procese. Vzhľadom na to, že komunikácia je založená na zručnostiach manažmentu a je často 

definovaná ako schopnosť najväčšej zodpovednosti za dosiahnutie manažérskych cieľov, krízoví 

manažéri musia komunikovať s ľuďmi.  

Vedenie je proces usmerňovania správania ostatných ľudí v záujme dosiahnutia vopred 

stanovených cieľov. Ústrednou témou vedenia je prideľovanie úloh a prostriedkov primeranému 

počtu ľudí. Vedenie ľudí v čase ohrozenia zvyšuje nároky na krízových manažérov, pretože len 

autoritatívny vodca a úspešný manažér, rozhodný v zložitých situáciách, dokáže viesť ľudí 

neohrozene v špecifickom prostredí. Ukazuje sa, že nositeľom uvedených vlastností môže byť len 

krízový manažér autoritatívneho alebo úkolového typu s dočasnou pôsobnosťou. 

 Motivácia je neoddeliteľnou súčasťou každodennej manažérskej práce, pretože od nej závisí 

očakávaný výsledok práce jednotlivca i celého kolektívu. Je to vnútorný stav vyvolávajúci 

individuálne správanie v činnostiach, ktoré zaručujú dosiahnutie nejakého cieľa. Motivačný proces 

je cieľavedomá a systematicky sa opakujúca činnosť, založená na podnecovaní ľudí k dosiahnutiu 

stanovených cieľov. Úlohou krízových manažérov je zistiť potreby každého zamestnanca podniku 

vo vzťahu k plneniu podnikových cieľov a uplatniť také motívy, ktoré podporia pozitívnu reakciu 

zamestnancov na tieto motívy.  

  Vytváranie a riadenie účelových pracovných skupín je riadenie dočasných štábov, ktoré 

spolu s ostatnými tromi činnosťami bezprostredne ovplyvňujú zamestnancov podniku v záujme 

dosiahnutia cieľov krízového manažmentu. Riadiacim systémom je v tomto prípade štatutárny 

zástupca podniku alebo krízový manažér. Výkonnými systémami sú formálne pracovné skupiny 

a krízové štáby. 

 

Účinnosť krízového manažmentu je umocnená kontrolnou funkciou. Aby boli krízoví 

manažéri úspešní, aby dokázali zistiť účinnosť svojich rozhodnutí v špecifickom prostredí a mohli 

zabezpečiť splnenie cieľov hospodárskej mobilizácie, musia kontrolovať pripravenosť podniku na 
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neštandardné podmienky. Kontrola je cieľavedomá činnosť, uskutočňovaná s cieľom zistiť, do akej 

miery sa realizovali plánované ciele krízového manažmentu. Je neoddeliteľnou súčasťou  

plánovania, preto by mala byť využívaná súčasne s plánovacím procesom. Kontrolovanie je proces, 

ktorý prostredníctvom manažérov vedie k zisťovaniu skutkového stavu. Jedná sa o cieľavedomé                   

a systematické úsilie krízového manažmentu porovnávať ciele krízového plánu so skutočnosťou             

a predpokladanými výsledkami v závislosti od podnikových zdrojov na dosiahnutie podnikových 

cieľov. Kontrolovanie je subsystémom krízového manažmentu, ktorý pomáha krízovým manažérom 

zabezpečiť dlhodobú ekonomickú rovnováhu, účinnú ochranu, bezpečnú prevádzku a perfektnú 

prípravu.  

 
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Krízový manažment – význam a postavenie ľudských zdrojov v rámci internej komunikácie 

a manažmentu ľudských zdrojov krízovým tímom 

Na základe tejto štúdie je možné konštatovať, že pri zabezpečovaní krízového manažmentu 

musí vystúpiť do popredia tímová práca a tímová zodpovednosť vrcholového, stredného 

a výkonného manažmentu. Dôsledky uplatnenia tímovej organizácie možno zovšeobecniť 

nasledovne: 

• má zabezpečiť pružnú reakciu na zmeny, prebiehajúce v internom i externom prostredí, 

• musí sa stať rozvíjajúcou a samoučiacou organizáciou, 

• vyžaduje si na jednej strane vysokú mieru formalizácie (predovšetkým v procese jej tvorby), 

ale na druhej strane rozsiahlu neformálnu kooperáciu medzi členmi tímu v procese 

fungovania,  

• kladie vyššie nároky na kvalifikáciu, ale aj na správanie zamestnancov v rámci 

medziľudských vzťahov, 

• vyžaduje si uskutočnenie zmien v pracovných náplniach zamestnancov, 

• vyžaduje si zásadné zmeny zo strany manažérov v štýle vedenia ľudských zdrojov, pričom 

schopnosť viesť ľudí sa očakáva od každého člena tímu,  

• manažéri sú zároveň dizajnérmi tímovej organizačnej štruktúry. 

 

 

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov musí byť vykonané v rámci kontrolnej činnosti 

pravidelne, podľa vopred stanoveného časového harmonogramu so zameraním na: 
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• pravidelné previerky plánu krízového manažmentu, 

• previerky výcviku (pripravenosti) pracovných tímov na nepredvídané udalosti,  

• previerky programu vzdelávania podniku so zameraním na prevenciu rizík,  

• hodnotenie pripravenosti na vykonávanie pravidelných auditov, umožňujúcich zhodnotenie 

krízového manažmentu, 

• pravidelné preverovanie dokumentácie, 

• overovanie účinnosti krízového manažmentu, porovnávanie s inými podnikmi s cieľom 

získať poznatky a skúsenosti, 

• neustále skvalitňovanie komunikácie vrcholového, stredného, a výkonného manažmentu               

pre zdokonaľovanie systému krízového manažmentu podniku. 

 

Kríza v podniku vyžaduje od manažmentu stanovenie komunikačnej stratégie a výber i 

použitie vhodných komunikačných nástrojov. Úroveň profesionálneho zvládnutia komunikácie 

formujú konečné východiská riešení jednotlivých krízových situácií i krízy ako celku. Vyžaduje si 

to ovládať základné funkcie vnútropodnikovej komunikácie v krízových situáciách a správne ich 

zapracovať do komunikačnej stratégie a komunikačného plánu. Vnútropodniková komunikácia plní 

v čase vzniku, rozvoja a ústupu krízovej situácie v podnikovom prostredí päť základných funkcií: 

1. umožňuje zamestnancom podniku výmenu potrebných informácií, 

2. napomáha rozlíšeniu členov určitého podniku od nečlenov, 

3. umožňuje informovať zamestnancov a manažérov o cieľoch podniku a ich priebežnom 

plnení, 

4. umožňuje presvedčiť zamestnancov a manažérov o cieľoch podniku a spôsoboch ich 

dosiahnutia,  

5. stimuluje zamestnancov a manažérov k nachádzaniu nových riešení a nových postupov 

v zmysle plnenia cieľov podniku. 

 

V krízovej situácií je dôležité, aby krízový manažér v rámci svojej komunikačnej roly aktívne 

uplatňoval jednotlivé funkcie tak, aby zabránil vzniku negatívnych komunikačných efektov, 

napríklad komunikačných bariér alebo naopak komunikačných medzier. V tých môže čiastočne 

alebo úplne zaniknúť napríklad informačná a stimulačná funkcia komunikácie, ktorá je pri riadení 

krízovej situácie dôležitá. 
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Každý komunikačný nástroj dosiahne identifikáciu zamestnanca s navrhovaným postupom 

riešenia krízovej situácie. Najvýraznejší vplyv majú tradičné komunikačné nástroje, ktoré sú 

založené na priamych interpersonálnych vzťahoch medzi zamestnancami a manažérmi. Pre podnik 

je v každej situácii, a v kríze zvlášť, dôležité vypracovať komunikačnú stratégiu a vybrať účinné 

komunikačné nástroje k presadzovaniu cieľov podniku. Organizačná alebo podniková komunikácia 

sa bezprostredne týka cieľov, funkcií a štruktúry pracovníkov. Úspech podniku determinuje aj 

účinnosť komunikácie a to v závislosti od úrovne podnikovej štruktúry, na ktorej prebieha. 

Dolná úroveň komunikácie prebieha na najnižšej úrovni podnikovej štruktúry. Dotýka sa 

riadenia a kontroly pracovníkov vo výrobnom procese, ochrany a bezpečnosti pri práci, požiarnej 

ochrany a ochrany majetku podnikateľského subjektu, ako aj v plnenia úloh. 

Vrchná úroveň organizačnej komunikácie sa realizuje na vrcholovom stupni podnikovej 

organizačnej štruktúry. V krízovom manažmente sa využíva na zabezpečenie organizačných 

zdrojov, riešenie krízových situácií, dosiahnutie ekonomickej rovnováhy podniku a dosiahnutie 

prosperity organizačných zložiek podniku. 

Vedľajšia organizačná komunikácia je založená na koordinácii činností rôznych 

organizačných jednotiek a na tvorbe nových plánov činností. Zvlášť významnou je táto forma 

komunikácie            pre krízových manažérov, ktorí zabezpečujú plnenie krízových plánov. 

 

Desatoro „nepísaných“ zásad krízovej komunikácie – praktické riešenie 

1. Organizácia komunikuje nielen v dobách pokojných, ale predovšetkým v dobách 

konfliktných či krízových zásadne iným jazykom. 

2. Ten, kto komunikuje, musí byť schopný presvedčiť o svojej kompetencii. 

3. Nečakať, kým sa nepríjemných skutočností zmocnia informačné prostriedky z iných 

zdrojov. 

4. Všetky informácie musia byť k dispozícii v reálnom čase. 

5. Pokiaľ nemôžu byť určité informácie uvoľnené bez toho, aby o tom rozhodli zodpovední 

pracovníci, musí byť nedvojzmyselne povedané prečo. 

6. Nech už je situácia akokoľvek nepriehľadná a zložitá, musí vedenie podniku zachovať 

chladnú hlavu. 

7. Dôležité je nielen postupovať podľa plánu (s nutnými operatívnymi odchýlkami), ale taktiež 

zaznamenávať priebeh krízy a následnú reakciu okolia. 
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8. Je vhodnejšie na začiatku pripustiť radšej horší variant a situáciu nikdy nezľahčovať. 

9. Nikdy nezvaľovať vinu na iných. 

10. Nečakať na prejavy sympatií. Tie sa nedostavia, pokiaľ sme si pre to nevytvorili zálohu 

skôr. Nezlostiť sa v prípade, že nejaký pozorovací prostriedok píše „proti nám“. Veriť 

v obrat k lepšiemu a robiť všetko preto, aby nastal. 

 

Hlavným znakom krízových situácií je, že medzi všetkými postihnutými sa šíri neistota. 

Medzi zamestnancami sa všeličo začína rozprávať, siahajú po telefóne a informujú sa navzájom 

o najnovších špekuláciách. Podnik sa začína zaoberať sám sebou. Nasleduje jeho ochromenie 

a následne i pokles výkonnosti. V tejto situácii existuje samozrejme možnosť chopiť sa 

osvedčených metód autoritatívneho štýlu vedenia – ťažké doby vyžadujú jasné vedenie a tvrdé 

konanie. Praktická realizácia by však mala prihliadať k otázke „Čo príde potom?“ Pretože trvalý 

úspech možno dosiahnuť len vtedy, keď sa podarí získať pracovníkov, čo pri tvrdom konaní v štýle 

rozkaz/poslúchnutie neplatí. V podobných prípadoch je potrebné venovať pozornosť niektorým 

psychologickým poznatkom. Pracovníci potrebujú orientáciu a pevné rámcové podmienky, aby 

mohli efektívne pracovať. To im umožní predvídať dôsledky svojho správania. A táto 

predvídateľnosť im poskytuje psychologickú istotu. Ak sa podnikové prostredie stane                  

pre pracovníkov nepredvídateľné, rýchle sa šíri strach a paralyzuje skupinu. Pracovníci strácajú 

iniciatívu a motiváciu. Medzi úlohy vedúcich pracovníkov patrí poskytovať svojim kolegom 

orientáciu, a tým im vytvoriť potrebnú mieru psychologickej istoty. Aby všetci mohli plniť svoje 

povinnosti, musia byť pre svojich podriadených oporou. V krízových situáciách sa vedúci 

pracovníci stávajú premietacou plochou obáv a prianí svojich podriadených. 

Podstatným prvkom vedenia ľudí v krízových situáciách  je uvedomenie si primárnej úlohy 

a pochopenie rolí. Obe spolu súvisia. Sieťová štruktúra podniku vedie práve v priebehu krízy 

k tomu, že sa prestáva rozlišovať medzi tým, čo je pre oddelenie relevantné, ale zároveň to 

nemožno ovplyvniť. Tým prehliadajú svoje možnosti jednať a to má za následok , že oddelenie je 

zbavené svojej schopnosti, pretože sa zaoberá inými vecami. Opätovné uvedomenie si primárnej 

úlohy a s tým súvisiacich silných stránok a možností jednať je prvým krokom k tomu, aby sa znovu 

zaistila orientácia a psychologická istota. Tým dôjde k návratu k tomu konkrétnemu, čo možno 

realizovať.12 
                                                 
12 Vedení zaměstnanců v krizových situacích. In Moderní řízení [online]. [cit.2007-13- 12]. 
    Dostupné  na internete: <http://modernirizeni.ihned.cz/3-12566240-krize-600000_d-6f. 
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Osobnosť manažéra vystupuje v čase krízy ešte viac po popredia. Je vystavovaný 

sústredenému tlaku, je nútený rozhodovať pri nedostatku informácií, musí zvládať vyhrotené 

konflikty. Pri riešení krízy v malých a stredných podnikoch môže dôjsť k rôznym kombináciám 

základných stratégií: 

1. Niektorí manažéri odmietajú pripustiť, že kríza existuje. Presviedčajú sami seba, že ide 

o normálne problémy v podnikaní. Svojím pasívnym postojom nechajú krízu vybrať si svoju 

daň a nájsť si svoju cestu. Apatia, ničnerobenie je najmenej žiaducim prístupom zo všetkým 

možných alternatív. 

2. Manažment odmieta na krízu verejne reagovať. Verejnosť si tak mlčanie často vysvetľuje 

ako priznanie viny, aroganciu alebo neochotu robiť ústupky pri riešení problému.  

3. Manažment rieši krízu konštruktívne a iniciatívne, usiluje sa o rýchle riešenie. 

4. Manažment využil krízu ako súčasť oveľa širšieho problému. Vytvára pozitívnu verejnú 

mienku a pripravuje vlastnú ofenzívu. Účinná ofenzíva vyžaduje predstaviť podnik ako 

prosperujúci nielen sebe, svojim zamestnancom, ale všeobecne aj verejnosti. 

 

Po analýze situácie sa očakáva od manažéra, že prijme tri druhy opatrení: 

      1. Pomenovanie krízy - Odpoveď na zásadnú otázku: V čom spočíva skutočný problém? 

a) Určiť najdôležitejší problém k vyriešeniu. Znamená to na základe neúplných informácií 

dospieť k riskantnému rozhodnutiu, ktorá hodnota firmy je v prvom rade najviac ohrozená 

a stanoviť osoby, ktoré budú najviac do problému zainteresované. V takom prípade sa 

osvedčili skupinové metódy rozhodovania. Pozor však na nebezpečenstvo spojené                  

so skupinovým myslením! 

b) Neurčovať zatiaľ prioritu v ohrození. Previesť analýzu všetkých vyskytnutých negatívnych 

javov a problémov, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť. Stanoviť okamžité, strednodobé 

a dlhodobé ciele pri ich odstraňovaní, analyzovať predpokladané prekážky, reakcie 

a rozpory, ktoré sa pri riešení jednotlivých problémov budú vyskytovať. Znamená to rýchle 

prijímať závery a pružne reagovať na situáciu. 

      2. Vízia, cieľ 

Základom bude celková vízia podniku a stanovenie konkrétnych cieľov k jej naplneniu.  

3.  Stratégia - Aký zásadný smer musíme dať svojím opatreniam? Kde musíme zakročiť?                     

                Kedy musíme zakročiť? 
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Klasickým problémom tejto etapy je prehnaná alebo príliš slabá reakcia. Neprimerane silná 

reakcia môže vytvoriť ďalšiu krízu, ktorá sa ukáže dokonca väčšia ako kríza pôvodná. 

Nedostatočná reakcia môže tiež situáciu skomplikovať, hlavne ak sa dotkne dôveryhodnosti 

podniku, vytvorí dojem nezáujmu a pod.  
 

ZÁVER 

Aplikáciou krízového riadenia na vybranej firme sme v rámci predmetného skúmania dokázali 

viacero faktov v rámci riadenia ľudských zdrojov a významu ich postavenia v kontexte krízového 

manažmentu. Jednoznačne možno konštatovať, že efektívne zvládnutie krízy priamo závisí nielen 

od typu zmeny vyžadovanej v organizácii a jej celkovej ekonomickej situácie, ale najmä                   

od zloženia krízového tímu a jeho schopnosti riadiť a naprojektovať implementáciu zmeny 

v organizácii postihnutej krízou.  

 

SÚHRN 

Tematika krízy sa v poslednom období stala obľúbeným predmetom skúmania vzhľadom na jej 

bežný výskyt v rôznych sférach sociálneho, politického, ekologického či ekonomického života. 

Riešenie pri vzniku takejto situácie nie je jednoduché a vyžaduje záujem a vedomosti potrebné pre 

dosiahnutie úplného uspokojenia a pokoja v spoločnosti trpiacej krízou interných štruktúr, 

organizácie a rozvoja. Cieľom tejto vedeckej štúdie je analyzovať a rozvinúť model pre zvládanie 

krízovej situácie v malých a stredných podnikoch vychádzajúc z teoretických znalostí a praktických 

skúseností oboch autorov využitím metód projektového manažmentu v oblasti ľudských zdrojov 

vyzdvihujúc potrebu kvalifikovaného a flexibilného tímu pre zvládanie krízových situácií.   
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