
  

Príloha č. 1 – Otázky modelu START PLUS (Prevzaté z 13) 

Otázky kritéria 1: Vedenie 

1.1 Ako sa členovia vedenia podieľali na definovaní poslania organizácie, vízie, firemných hodnôt a zásad 
etiky podnikania? Ako členovia vedenia osobne oznamujú víziu, hodnoty a zásady etiky podnikania 
zamestnancom a ďalším zainteresovaným stranám? 

1.2 Akým spôsobom členovia vedenia svojím konaním reprezentujú prijaté firemné hodnoty a etické 
zásady? Ako využívajú spätnú väzbu od zamestnancov k hodnoteniu svojich manažérskych schopností 
a spôsobu riadenia spoločnosti? 

1.3 Akým spôsobom členovia vedenia rozvíjajú a zlepšujú systém riadenia organizácie a určujú 
krátkodobé i dlhodobé priority s ohľadom na hlavné zainteresované strany? 

1.4 Ako členovia vedenia zaisťujú pravidelné vyhodnocovanie a zlepšovanie výkonnosti organizácie? Bol 
členmi vedenia definovaný vyvážený súbor výsledkov? 

1.5 Akým spôsobom členovia vedenia podporujú zapojenie zainteresovaných strán do identifikácie 
potrebných zmien, trvalého zlepšovania a inovačných aktivít? 

1.6 Ako oznamujú členovia vedenia dôvody k zmene pracovníkom v organizácii a ďalším 
zainteresovaným stranám? 

1.7 Ako členovia vedenia riadia zmeny a ako sa osobne angažujú v činnostiach zlepšovania? Akým 
spôsobom usilujú o cielené zlepšovanie procesov a uplatňujú pri ňom princípy projektového riadenia? 

1.8 Akým spôsobom členovia vedenia osobne motivujú ostatných pracovníkov k účasti na rozvoji 
výkonnosti organizácie? Ako prejavujú vedúci pracovníci vhodné uznanie tímového úsilia a úsilie 
jednotlivcov? 

1.9 Ako sa členovia vrcholového vedenia zapájajú do systematického rozvoja vzťahov a cielenej 
komunikácie s kľúčovými zákazníkmi? 

1.10 Ako sa vedúci pracovníci osobne zapájajú do aktivít s ďalšími partnermi, napríklad v rámci miestnej 
komunity, profesijných združení a pod? 

 

Otázky kritéria 2: Stratégia 

2.1 Ako definuje organizácia trhy a segmenty trhu, na ktorých pôsobí alebo zamýšľa pôsobiť? 

2.2 Akým spôsobom sú zhromažďované aktuálne informácie o vývoji na relevantných trhoch, vrátane 
aktivít konkurentov? 

2.3 Akým spôsobom bola stanovená stratégia organizácie k naplneniu poslania a vízie? 

2.4 Ako sú pri tvorbe stratégie využité informácie týkajúce sa očakávania zainteresovaných strán, 
vrátane zákazníkov, zamestnancov, vlastníkov, partnerov a spoločnosti? 

2.5 Ako sú pri tvorbe stratégie využívané hodnoty a vývojové trendy interných ukazovateľov výkonnosti? 

2.6 Ako sú pri tvorbe stratégie využité informácie o nových technológiách a podnikateľských modeloch? 

2.7 Ako je zaistená systematickosť procesu tvorby stratégie organizácie? Ako sú identifikované "kritické 
faktory úspechu", ako je hodnotený dosiahnutý pokrok v porovnaní s plánom a ako je vykonávaná 
prípadná aktualizácia stratégie? 

2.8 Akým spôsobom sú identifikované potenciálne riziká, ktoré môžu ohroziť dosiahnutie stanovených 
cieľov a ako sa pre identifikované riziká pripravujú alternatívne scenáre alebo krízové plány? 

2.9 Ako je v organizácii zaistené systematické oznamovanie stratégie všetkým zainteresovaným stranám 
a ako je v organizácii hodnotené povedomie o stratégii? 

2.10 Akým spôsobom sa stratégia rozpracováva na nižšej úrovni organizácie až na úroveň individuálnych 
cieľov pre jednotlivé organizačné jednotky a pracovníkmi? Ako sú pokrok a dosiahnutie týchto cieľov 
vyhodnocované? 

 

  



  

Otázky kritéria 3: Pracovníci 

3.1 Ako si organizácia stanovuje stratégiu a plány v oblasti riadenia ľudských zdrojov a ako tieto 
materiály aktualizuje v súlade s vývojom stratégie organizácie? 

3.2 Akým spôsobom sa stanovujú požadované kompetencie, vedomosti a zručnosti zamestnancov, aby 
boli v súlade so súčasnými a očakávanými potrebami organizácie, a ak sú kompetencie dokumentované, 
tak akým spôsobom? 

3.3 Ako prebieha nábor zamestnancov a kariérny rozvoj, aby bol v súlade s požadovanými 
kompetenciami, znalosťami a zručnosťami, a akým spôsobom je zabezpečený súlad s princípom rovnosti 
príležitostí? 

3.4 Akým spôsobom je plánované vzdelávanie a systematický rozvoj kompetencií pracovníkov, aby boli v 
súlade s celkovou firemnou stratégiou a cieľmi, a ako vzdelávanie a rozvoj prebieha? 

3.5 Akým spôsobom organizácia definuje právomoci a zodpovednosti pracovníkov? Ako je zabezpečené, 
aby boli rozhodnutia vykonané na najnižšej možnej úrovni (delegácia právomocí)? 

3.6 Ako sa vykonáva pravidelné hodnotenie pracovníkov (vrátane hodnotenia vedúcich), aby podporilo 
dosahovanie individuálnych i tímových cieľov? 

3.7 Akým spôsobom a akými prostriedkami prebieha v rámci organizácie komunikácia, a to ako smerom 
nadol, tzn. od vedenia k jednotlivým pracovníkom, tak zdola nahor? 

3.8 Ako organizácia využíva výsledky prieskumov spokojnosti pracovníkov pre zlepšovanie postupov v 
oblasti vedenia, riadenia a rozvoja pracovníkov? 

3.9 Ako sú pracovníci povzbudzovaní a podporovaní, aby sa zapojili do procesu rozvoja organizácie a do 
trvalého zlepšovania? 

3.10 Ako je zabezpečené, aby odmeňovanie a uznávanie pracovníkov podporovalo ich angažovanosť a 
motiváciu, a to v súlade so stratégiou organizácie? 

 

Otázky kritéria 4: Partnerstvá a zdroje 

4.1Akým spôsobom organizácia identifikuje príležitosti pre vytváranie partnerstvá, ktoré sú v súlade 
s celkovou stratégiou? 

4.2 Ako zdieľa organizácia znalosti a skúsenosti s vybranými obchodnými partnermi a ako s nimi 
spolupracuje napríklad pri vývoji nových výrobkov a služieb? 

4.3 Ako je zaisťované, aby finančné zdroje organizácie boli využívané v súlade s celkovou stratégiou? Ako 
je plánovaná a vyhodnocovaná návratnosť investícií? 

4.4 Ako sú v organizácii riadené finančné riziká? 

4.5 Ako je zaisťované, aby bol hmotný majetok organizácie (budovy, zariadenie a pod.) využívaný 
najlepším možným spôsobom a v súlade so stanovenou stratégiou a cieľmi? 

4.6 Akým spôsobom sú identifikované možné negatívne dopady organizácie na životné prostredie? 
Existuje definovaný postup pre ich riešenie? 

4.7 Akým spôsobom je zaisťované, aby organizácia hospodárila s využívanými zdrojmi efektívne 
(materiál, energie), minimalizovala ich spotrebu aj objem vzniknutého odpadu a kde to je možné, 
vykonávať recykláciu odpadu? 

4.8 Akým spôsobom je riadený technologický rozvoj organizácie, aby bol v súlade so stanovenou 
stratégiou a cieľmi? 

4.9 Ako je zaistený prístup interných a externých užívateľov k potrebným informáciám a dátam? Ako je 
zaistená relevantná ochrana dát a údajov? 

4.10 Ako je zaistený rozvoj a ochrana duševného vlastníctva organizácie? 

 

  



  

Otázky kritéria 5: Procesy, produkty a služby 

5.1 Aký systém organizácia využíva na definovanie a riadenie procesov, napr. s využitím systémov kvality 
(napr. ISO) a ekologických a bezpečnostných štandardov? Majú všetky procesy stanovené vlastníkmi? 

5.2 Akým spôsobom boli pre jednotlivé kľúčové procesy stanovené ukazovatele výkonnosti a ich 
požadované (cieľové) hodnoty? 

5.3 Akým spôsobom sú výsledky procesov pravidelne posudzované a ako sú následne navrhované a 
realizované opatrenia pre zlepšovanie výkonnosti procesov? Sú k hodnoteniu procesov využívané 
definované ukazovatele a meradlá? 

5.4 Ako je zabezpečené systematické riadenie implementácie nového procesu alebo zmeny súčasného 
procesu? Ako sú zmeny komunikované všetkým dotknutým pracovníkom a externým subjektom a ako je 
zaistené zodpovedajúce školenie, pokiaľ je treba? 

5.5 Ako sú navrhované a vyvinuté nové výrobky a služby a ako je zabezpečené, aby boli v súlade s 
potrebami a očakávaniami zákazníkov? 

5.6 Ako je pri navrhovaní výrobkov a služieb využívaná kreativita vlastných pracovníkov aj externých 
partnerov? 

5.7 Ako organizácia využíva marketing a oznamovanie hodnotovej pozície súčasným a potenciálnym 
zákazníkom? 

5.8 Ako je zaisťované, aby boli výroba a dodávanie výrobkov a vytváranie a dodávanie služieb v súlade 
s potrebami a očakávaním zákazníkov? 

5.9 Akým spôsobom je zabezpečovaný systematický rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi? 

5.10 Akým spôsobom organizácia zisťuje spokojnosť zákazníkov a ako výsledky hodnotenia spokojnosti 
využíva k svojmu zlepšovaniu? 

 


