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Anotácia 

Pre tento projekt som si zvolila nasledujúcu tému: Návrh na založenie spoločnosti 

poskytujúcej poradenstvo v oblasti krízového manažmentu. Vytvorila som  spoločnosť 

s ručením obmedzeným a nazvala ju Navigátor, s.r.o. V jednotlivých kapitolách som sa 

snažila vysvetliť kroky potrebné k založeniu novej spoločnosti a zároveň tak zdôrazniť 

dôležitosť existencie krízového manažmentu pre rôzne spoločnosti na trhu.  

Detailne som popísala poskytované služby, porovnala konkurenciu v obore krízového 

manažmentu. Navrhla som výhľad do budúcna, vybudovala personálnu infraštruktúru 

popisovanej spoločnosti. Pokúsila som sa načrtnúť reálnu stratégiu spoločnosti a vypočítala 

financie nutné na prevádzku spoločnosti. 

 

Abstract 

For my project I’ve chosen to create a Business Plan for a Crisis Management 

Consultancy company.  To do this I’ve used a limited company and named it Navigator Ltd.  

In the preceding project I’ve explained all the essential steps needed to create a new company, 

as well as pointing out the importance of crisis management for various companies on the 

market. 

I’ve described services in detail, compared the competing businesses in the field of crisis 

management, shown a view of the future and built a personnel infrastructure of the described 

company. I’ve created a realistic company strategy and planned budgets needed for a smooth 

start. 
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Úvod 

 

Cieľom mojej práce je vytvorenie návrhu na založenie spoločnosti poskytujúcej 

poradenstvo v oblasti krízového manažmentu. Táto spoločnosť sa bude nazývať 

Navigátor, s.r.o. 

Otázka súčasného pojatia krízového manažmentu je ešte stále otvorená. Krízu 

môžu naštartovať, resp. občas zviditeľniť aj situácie ako havária lietadla, epidémia 

žltačky z kontaminovaných mäsových výrobkov, či salmonelózy z potravín, chybná 

súčiastka nápravy určitej série automobilov, ekologická katastrofa, banské či železničné 

nešťastie, požiar, smrť, prevratná legislatívna zmena, nečakaná demisia... Alebo aj: 

kúpa jednej firmy druhou, získanie kontrolného balíka akcií, vládne alebo súdne 

vyšetrovanie, prepúšťanie z práce, likvidácia, bankrot, reorganizácia pobočky alebo jej 

predaj, štrajk zamestnancov, škandály rôznych typov, ťažba dreva napadnutého 

lykožrútom v chránenom území Vysokých Tatier, environmentálne problémy, výbuch 

vo vojenskom závode v Novákoch. To je len zlomok z krízových situácií, ktoré sa deň 

čo deň odohrávajú na našej malej Zemi i na našom malom Slovensku. Nevieme dňa, 

hodiny, minúty ani sekundy, kedy môže čosi podobné postihnúť nás. Presviedčame sa 

síce, že "nám sa to nemôže stať", robíme rôzne opatrenia, aby sme predchádzali 

najhoršiemu. Napriek tomu bývame takmer celkom bezradní, keď k niečomu predsa len 

dôjde. Nové médiá rozširujú informácie rýchlosťou blesku a náš horko-ťažko budovaný 

imidž stability, bezpečnosti, spoľahlivosti, kvality sa stráca zo dňa na deň. 

Najzákladnejšia poučka krízového manažmentu a krízovej komunikácie znie: Sú 

len dva druhy organizácií. Také, ktoré už krízou prešli, a také, ktoré ňou ešte len 

prejdú. Je len otázkou času, kedy. [36]  

Tento fakt si však stále málokto uvedomuje. Nie je ešte stále dosť manažérov, 

ktorí si vedia nájsť čas na kvalitnú prípravu na možné krízy, ba lepšie, na ich 

predchádzanie. 
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1 Krízový manažment, ciele práce a metódy 

spracovania 

 

Krízový manažment je pojem, ktorý sa ešte len začína na Slovensku rozvíjať. 

Firma poskytujúca poradenstvo v oblasti krízového manažmentu ešte nebola zriadená, 

preto si myslím, že je to vhodná podnikateľská príležitosť. Tak ako ostatné novinky, 

ktoré sa najprv uchytia v krajinách západnej Európy, a až o pár rokov u nás, aj krízový 

manažment bude mať svoj „boom“, je len otázkou času kedy, no nie je to už ďaleko. 

Mojím cieľom bolo pozbierať všetky potrebné informácie nutné k založeniu 

novej spoločnosti, všetky klady a zápory vyskytujúce sa v tomto zložitom procese. 

Nasledovne potom zoznámiť potencionálnych zákazníkov s pravidlami krízového 

manažmentu. 

Aby som zistila na akej úrovni je krízový manažment na Slovensku, vytvorila 

som dotazníky, ktoré som mailom poslala náhodne vybraným spoločnostiam, 

pôsobiacim v rôznych priemyselných odvetviach. Aj keď nie všetci na moje dotazníky 

odpovedali, dalo sa z nich štatisticky zistiť, že aj keď je krízový manažment pre 

niektorých neznámy pojem, rozhodne by si radšej zvolili odbornú pomoc ako ocitnúť sa 

v kríze a prísť o svoje dobré obchodné meno.  Tento prieskum som spravila aj vo 

Veľkej Británii a v Českej republike, pre porovnanie, ako sú na tom ostatné štáty. 

V Čechách je krízový manažment na podobnej úrovni ako na Slovensku. Vo Veľkej 

Británii existuje relatívne dosť takýchto spoločností, zaoberajúcich sa poradenstvom 

v oblasti krízového manažmentu, preto si myslím, že sa v dohľadnej dobe stane 

vyhľadávaným produktom aj u nás.  
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2 Vysvetlenie pojmu krízový manažment  

 

Existujú desiatky rôznych definícii pojmu „krízový manažment“, z nich pre 

ilustráciu sa ponúkajú nasledovné. Jedná sa o: 

• Proces  zvládania kríz  v širokom  slova zmysle, založenom na troch vzájomne 

sa posilujúcich prvkoch: dialógu, spolupráci a udržovaní schopnosti čeliť 

akejkoľvek kríze.1 

• Súhrn riadiacich činnosti vecne príslušných orgánov zameraných na analýzu a 

vyhodnotenie bezpečnostných rizík, plánovania, organizovania, realizácie a 

kontrolu činností prevádzaných v súvislosti s riešením krízovej situácie.2 

• Súhrn vedeckých poznatkov, odborných postupov a aplikačných nástrojov, 

preventívnych, rozhodovacích a technologických opatrení, umožňujúcich 

riadiacim pracovníkom riešiť krízové situácie. Zahrňuje prípravu a zaistenie 

krízových a havarijných plánov ochrany a záchrany života a zdravia 

obyvateľstva, ochrany životného prostredia, duchovných hodnôt a ekonomiky, 

ako základných hodnôt štátu. 

• Prostriedok pre riešenie krízových situácií, vzniknutých v dôsledku narušenia 

podnikateľských zámerov, problémov s dodávkami materiálov, energií a 

služieb, problémov vo vývoji nových výrobkov, vo výrobe a odbyte, 

finančných alebo personálnych problémov a v neposlednej rade tiež 

problémov spojených s možnosťami vzniku technologických havárií, 

živelných pohrôm apod.3 

• Prostriedok pre riadenie ozbrojených síl v krízových situáciách alebo ako 

prvok vojnovej štruktúry veliteľských stupňov armády.4 

• Komplex väzieb, vzťahov a činnosti zložiek Integrovaného záchranného 

systému pri riešení krízových situácií v obvode ich pôsobnosti.5 

                                                 
1 Definícia NATO 
2 Zákon č.240/2000 Zb., o krízovom riadení 
3 Podnikovo hospodárske hľadisko 
4 Hledisko resortu obrany 
5 Regionální hledisko na úrovni krajů a okresu 
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• Prostriedok pre riešenie medzinárodných kríz pomocou organizácií, technik, 

síl a prostriedkov medzinárodného krízového manažmentu. Je to riadenie 

určitého rozporu alebo ozbrojeného či neozbrojeného konfliktu vo vnútri štátu, 

medzi dvomi štátmi alebo skupinou štátov medzinárodným spoločenstvom 

v čele s niektorou významnou medzinárodnou politickou inštitúciou – OSN, 

NATO, OBSE, EU (ZEU) apod.6 

 

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 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 umenie vedieť riešiť konkrétne 

krízové javy a voliť zodpovedajúce prístupy v konkrétnych podmienkach a prostredí. [5] 

Termín krízový manažment treba definovať z troch základných pohľadov: 

a) z funkčného pohľadu je to špecifická činnosť manažmentu riadiaceho subjektu 

alebo riadenej sústavy zameraná na riešenie vzniknutej krízovej situácie 

s použitím špecifických princípov, metód a postupov s cieľom prekonať jej 

negatívne následky a obnoviť fungovanie daného systému; 

b)   z inštitucionálneho pohľadu je to sústava inštitúcií (pracovníkov)     

      zaoberajúcich sa analýzou možnosti vzniku kríz v danom systéme, ich príčin a    

      možných následkov a hľadaním opatrení a nástrojov na prevenciu a na   

      eliminovanie negatívnych dôsledkov v prípade ich vzniku; 

      c)   z teoretického pohľadu je to 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. 7   

                                                 
6 Mezinárodní hledisko 
7 Bezpečnostná rada Slovenskej republiky – terminologický slovník krízového riadenia 
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Najväčšími prírodnými katastrofami pre človeka v celých dejinách ľudstva boli 

epidémie a najťažšími antropogénnymi katastrofami boli, sú aj budú stále vojnové 

konflikty. Práve vojny, ktoré sprevádzajú ľudstvo už od nepamäti, slúžia ako prvotný 

príklad krízového manažmentu. Už v dobách dávnej minulosti každá vojna vyžadovala 

plánovanie, centralistické riadenie, realizáciu personálnej politiky, taktiku, definíciu 

cieľa, určitú úroveň riadiacich zložiek a pravidlá samotného velenia – riadenia. Spôsoby 

riadenia a zvládania krízových situácií sú úmerné technickému rozvoju danej 

spoločnosti. 

Moderné dejiny krízového manažmentu úzko súvisia s vývinom obchodného 

manažmentu, ktorý sa začal v 20. rokoch uplynulého storočia vo vyspelých 

kapitalistických krajinách. Pojem vedecký manažment je od samého počiatku vzniku 

chápaný ako proces koordinácie činností jednotlivých výkonných skupín jednotlivcom 

alebo riadiacou skupinou kvôli dosiahnutiu efektívnejších ekonomických cieľov. 

Hlavným zmyslom krízového manažmentu je ale poskytovať kvalitatívne východiská 

pre samotné rozhodovanie.  

Všeobecne povedané, krízový manažment môže slúžiť buď na ochranu alebo 

presadenie obchodných cieľov (krízový obchodný manažment) a v druhom slova zmysle 

na záchrane ľudských životov, majetku, kultúrnych hodnôt a prírody, teda na riešenie 

situácií vyvolaných katastrofou (záchranársky krízový manažment) 

Za zakladateľa vedeckého manažmentu sa považuje Američan F. W. Taylor, ktorý 

do záchranárskeho krízového manažmentu aplikoval vedeckú analýzu pre tvorbu metód 

skupinovej spolupráce, koordinácie, harmónie, rozvoja vzdelávania a deľby práce medzi 

výkonnými prvkami systému. Jeho spolupracovník H.L.Gant riešil najmä časové 

postupnosti pri plnení jednotlivých úloh v krízovom manažmente a bol zakladateľom 

používania sieťových diagramov v manažérskej praxi. 

Jeho metódy sa dodnes používajú pri analýzach rizika pre havarijné plánovanie. 

Psychológiou ľudskej motivácie sa vo svojich prácach zaoberala L. M. 

Giberthová. Motivácia má v krízovom manažmente záchranárstva dôležitý význam 

najmä pri definovaní rozhodnutia smerom k výkonným prvkom riešiacim krízové 

situácie a pri spätnej väzbe, týkajúcej sa verejného hodnotenia splnených úloh. 

H. Emerson doplnil jej práce o prvky systémového prístupu. Odporúčal používať 

metódy objektívnej vedeckej analýzy, určovať len realistické cele, prípadne činnosti 



 15 

 

odvodené od jasných, dosiahnuteľných cieľov. Navrhoval pracovať len s prvkami, ktoré 

sú súčasťou celku a jednoznačne používať len štandardizované metódy a postupy. Jeho 

prínosom do krízového vedeckého manažmentu je aplikácia metód tvorby informácií 

pre analýzu rizika. 

Význam jednotlivých princípov pre krízový manažment 

- Deľba práce                      

- organizácia práce medzi vedúcim projektu a expertmi v pracovnom týme, ktorý 

tvorí krízový plán 

- funkčné usporiadanie krízového štábu 

- Právomoc a zodpovednosť   

- organizácia práce, síl a prostriedkov  

- právomoc a zodpovednosť rozhodovateľov „de facto“ a „de iure“ 

- prenos právomoci a zodpovednosti na podriadených 

- odborná garancia krízového plánu 

- Disciplína  

- je nevyhnutná na všetkých úrovniach krízového manažmentu 

- Jednoznačnosť príkazov  

- je dôležitá pri rozhodovacích procesoch 

- Podriadenosť individuálnych záujmov spoločným záujmom 

- z hľadiska cieľov krízovej situácie musí byť vždy zaručená  

- z hľadiska psychológie, sociológie a antropológie nemusí sa v praxi vždy 

dodržiavať 

- Odmeňovanie 

- môže byť finančné alebo morálne (motivačné) 

- Centralizácia všetkých činností na jeden cieľ 

- z hľadiska cieľov v krízovom manažmente musí byť vždy zaručená  

- Nepretržitý reťazec riadiacich príkazov a informácií od najvyšších riadiacich 

článkov smerom k podriadeným 

- v krízovom manažmente tvorí reťazec riadiacich príkazov „rozhodovací strom“ 

príkazov, ale nielen smerom zhora nadol, ale aj vo forme spätnej väzby zdola hore 

- Spravodlivosť  

- je vždy relatívny pojem 
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- z pohľadu cieľov krízového manažmentu súvisí s koncepčným uvažovaním 

rozhodovateľa alebo tvorcu krízového plánu 

- z pohľadu „behavioralizmu“ je spravodlivosť viac kategóriou sociálnou 

- Iniciatíva  

- miera iniciatívy je určovaná predovšetkým motiváciou 

- Jednotné myslenie, pocit spolupatričnosti  

- v krízovom manažmente môže mať niekoľko úrovní s ohľadom na psychologickú 

väzbu záchranného systému 

- Poriadok a jednoznačnosť  

- v krízovom manažmente je výstižnejší pojem skôr systémový prístup 

 

Psychológia a krízový manažment. Psychológia je veda o vnútornom živote 

človeka, ale z pohľadu krízového manažmentu je najdôležitejšia organizačná 

psychológia, ktorá sleduje správanie a postoje jedincov v rámci organizácie, pracovnej 

skupiny alebo iného usporiadania. Najdôležitejšie je štúdium správania človeka v 

krízových a stresových situáciách, charakter jeho myslenia, emocionálne aspekty a 

motivačné procesy. Psychologický profil v záchranárstve je ďalej dôležitý pri 

vyhľadávaní vhodných osobností, pri určovaní pracovných podmienok a pri hodnotení 

vplyvu motivácie. 

Sociológia a krízový manažment. Sociológia je veda o spoločenských javoch 

a procesoch sociálneho systému. Formuluje zákony a zovšeobecnenie ľudskej podstaty 

pri sociálnej interakcií ľudí v sociálnom prostredí. Z pohľadu krízového manažmentu sa 

sociológia zameriava najmä na formovanie a vznik skupín organizovaných, ale aj 

neformálnych, často vznikajúcich spontánne pod vplyvom podmienok. E. Mayo 

skúmaním skupín v pracovnom procese prekvapivo zistil, že na produktivitu práce má 

podstatne menší vplyv pracovné prostredie a finančná stimulácia a oveľa výraznejší je 

vplyv morálky, vzťahov v pracovnej skupine, pocty uspokojenia, podpora, motivácia a 

podobné. Toto zistenie je dôležité najmä v záchranárstve, v ktorom iniciatíva 

záchrancov je predovšetkým založená na morálnej motivácii. 

Systematický prístup je nosným pilierom krízového manažmentu, lebo pomáha 

definovať ciele manažérskych procesov najmä opri analýze rizika a pri syntéze 
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verifikovaných informácií, ktoré následne vstupujú do organizačných opatrení a 

rozhodovacích procesov. 

Záchranársky krízový manažment je tvorený v podstate rovnakými a vzájomne 

spätými situáciami a činnosťami, ktoré sa periodicky opakujú podľa časovej 

postupnosti. 

1. Obdobie prevencie (prevencia = predchádzanie niečomu) je súbor cielených 

činností zabraňujúcich vzniku krízových stavov. Prevencia môže prebiehať v dvoch 

rovinách: v kľudovom (normálnom) a tiesňovom stave. 

a) normálny (kľudový) stav je teoreticky ideálne obdobie, kedy je skúmaný 

systém v relatívne rovnovážnom stave. Je to vlastne odrazový môstik pre tvorbu 

informačných databáz, analýzu rizika a rozhodovacích procesov, pre určenie 

monitorovacích metód, plánovanie organizačných štruktúr a podobné. Súčasťou 

preventívneho obdobia je aj preventívna príprava, čo je premyslená a cieľavedomá 

činnosť, počas ktorej sa vykonáva výcvik jednotiek, vývin a výskum záchranárskeho 

krízového manažmentu, tvoria sa krízové plány a podobné činnosti. 

b) tiesňový stav je už prvým stupňom, pri ktorom sa už vykonávajú konkrétne 

opatrenia proti možným prejavom známych rizík. Úroveň rizika je síce na výstražnej, 

ale ešte na prijateľnej úrovni – hranici. V tomto období sa vykonáva aktualizácia 

krízových plánov, rôzne stavebné  úpravy, ekologické opatrenia, sociálne prieskumy a 

ďalšie. Pri tiesňovom stave – situácii je potrebné definovať aj rozoznávacie a 

rozhodovacie oneskorenie, ktoré býva častou príčinou mimoriadnych udalostí. Ide o 

oneskorenie medzi zisteným nebezpečím a zákrokom proti nemu. Patrí sem aj váhavosť 

pri rozhodovaní a prijatých opatreniach. Kritickú situáciu v prvých momentoch 

spozorujú ľudia, ale je monitorovaná aj prístrojmi. Ľudský jedinec ako svedok 

mimoriadnej udalosti môže byť v rôznom psychickom stave, nerozhodný pod vplyvom 

šoku, bezradný, apatický, dezorientovaný, otrasený a pod vplyvom ďalších okolností 

neschopný prijatú informáciu ďalej správne odovzdať. Je však prirodzenou ľudskou 

vlastnosťou aj taká situácia, že jedinec sa pokúša riešiť aj také prejavy rizika, ktoré nie 

je schopný sám zvládnuť. Podobne prístroje a technika môže mať technické závady, 

môžu byť poruchové, necitlivé, vypnuté, alebo jednoducho zle nastavené. Tým, kto 

v konečnom dôsledku rozhoduje, že ide o krízovú situáciu, je človek. Jeho hodnotenie 

je však vždy ovplyvnené subjektivitou, preto pri automatických rozhodnutiach je 
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výhodnejšie používať prístroje (požiar – vodná clona, prekročenie toxických hodnôt – 

varovné a filtračné zariadenia).  

- do oblasti prevencie ešte patrí pojem primárna korekcia . Jej cieľom je udržať 

skúmaný systém v normálnom kľudovom stave. Primárne korekcie, na rozdiel od 

sekundárnych, ktoré sa vykonávajú už v stave napätia, nemávajú represívny charakter. 

Popisujú sa prírodné (zalesnenie po lesnom požiari, návrat rieky do pôvodného koryta 

po povodni) a antropogénne primárne korekcie (výstavby priehrad, komunikácií, 

očkovanie, udržiavanie dobrých medzinárodných vzťahov). 

- riziko je fenomén neistoty pred nebezpečenstvom, neúspechom alebo stratou 

(ohrozenie života, straty materiálne, kultúrne, prípadne na životnom prostredí). Úroveň 

rizika sa vyjadruje situačnou alebo štatistickou pravdepodobnosťou, tá je však tiež „len“ 

dielom človeka. 

2. prechodné varovné obdobie. Štartovacou čiarou pre stav napätia je nárast 

hodnoty rizika nad prijateľnú úroveň. Stav napätia je situácia, kedy dôjde k prekročeniu 

tolerovateľných hodnôt rizika. Môže dôjsť k čiastočným prejavom rizika, ktoré je 

zvládnuteľné štandardnými spôsobmi, ale sú ešte pod úrovňou havárie alebo katastrofy. 

Stav napätia končí vznikom mimoriadnej udalosti po prekročení prahu katastrofy a 

charakteristickým znakom tejto situácie je sekundárna korekcia. Pod pojmom 

sekundárna korekcia sa už rozumie nasadenie síl a prostriedkov na odstránenie príčin 

nárastu rizika (ochladzovanie nádrží, ktoré hrozia výbuchom, likvidácia lokálnych 

požiarov). S nárastom napätia začínajú v tejto fáze už pracovať základné samostatné 

prvky záchranného systému (hasiči, polícia, zdravotnícka služba), prípadne špeciálne 

vytvorené jednotky a samozrejme aj krízové štáby na úrovni štátnej samosprávy. V 

tomto období dochádza k realizačnému oneskoreniu. Čím je toto oneskorenie menšie, 

tým je väčšia nádej na odvrátenie katastrofy. Realizačné oneskorenie je ovplyvnené 

najmä schopnosťou záchranného systému reagovať na jasne formulovaný príkaz na 

praktické nasadenie síl a prostriedkov do miesta ohrozenia v čo najkratšej dobe. 

3. Oblasť represie. Aj keď pojem represia v každodennom používaní znamená 

útlak, násilie, potlačenie a donucovanie, v krízovom manažmente tento pojem vyjadruje 

zníženie a odstraňovanie následkov katastrofy, teda zásah proti krízovým prejavom. Je 

to súhrn všetkých opatrení vykonávaných na základ organizovaných či spontánnych 

rozhodovacích procesov a nasadenie síl a prostriedkov, ktorých cieľom je záchrana 
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ľudských životov, majetku, kultúrnych alebo duchovných hodnôt, ochrana životného 

prostredia a odstránenie (likvidácia) alebo zníženie (eliminácia) dôsledkov prejavených 

rizík, vrátane ďalších možných prejavov rizika, ktoré sa týkajú mimoriadnej situácie. 

Pre obdobie represie je charakteristický nedostatok času a s tým súvisiaca stresová 

situácia na všetkých úrovniach krízového manažmentu. 

Na tomto mieste je potrebné jednoznačne vysvetliť pojmy mimoriadna situácia 

a mimoriadna udalosť, ktoré sú pričasto nesprávne interpretované verejnosti. 

Mimoriadna udalosť znamená, že systém, ktorého sa týka, nie je schopný 

zabrániť vzniku mimoriadnej situácie. Počas nej nie je ešte prekročená hranica 

maximálneho rizika, ale je jasné, že k tomuto prekročeniu a ďalším prejavom dôjde. 

Mimoriadna situácia je vnútorným stavom krízovej situácie, počas ktorej 

pôsobia škodlivé a ničivé faktory havárie alebo katastrofy vyvolané mimoriadnou 

udalosťou. Samozrejme, vždy existuje možnosť vzniku aj sekundárnych mimoriadnych 

udalostí, ktoré menia charakter a úroveň ničivých účinkov pôvodnej mimoriadnej 

situácie. 

Neistota alebo pochybnosti o vývine a budúcnosti neznámeho stavu sa prejavuje 

dvoma hľadiskami: momentálnou situačnou neistotou (váhanie pri rozhodovaní) a 

hľadiskom neistoty o správnosti očakávaného výsledku. Neistota je teda váhanie nad 

priebehom možných variant a alternatív v na seba nadväzujúcich činnostiach, ktoré sa 

uskutočňujú na základe rozhodovacieho procesu (ten je založený na analýze archívnych 

údajov, monitorovacích údajov a ďalších) a je ovplyvňovaná očakávaným, ale 

neznámym výsledkom. 

V krízovom manažmente sa ešte popisuje konflikt , ako pôsobenie dvoch alebo 

viacerých systémom navzájom proti sebe alebo jedného systému k okoliu. 

4. Likvida čné práce (obnova). Likvidačné práce plynulo nadväzujú na obdobie 

represie a prebiehajú ešte počas krízovej situácie, pri doznievaní prejavov rizika a po 

ukončení pôsobenia ničivých zdrojov. Ich cieľom je uviesť skúmaný systém do 

normálneho kľudového stavu s použitím vyčlenených síl a prostriedkov 

(vyslobodzovanie ľudí a zvierat, zriaďovanie stredísk humanitárnej pomoci, ubytovanie, 

zdravotnícka starostlivosť, stravovanie, poskytnutie núdzových finančných prostriedkov, 

obnova zničených komunikácií, mostov, elektrického vedenia, vodných hrádzí, záchrany 
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strategicky dôležitých surovín, obnovenie výroby potravín, zabezpečenie zdrojov 

úžitkovej a pitnej vody a ďalšie činnosti). 

5. Asanačné práce. Asanačné práce sú dlhodobou činnosťou v relatívne kľudnom 

období po ukončení krízového stavu. Mávajú dvojaký cieľ: 

- uvedenie skúmaného systému do takého stavu, ktorý je takmer totožný s 

pôvodným, tento cieľ je možné nazvať rekonštrukciou. 

- premena silne narušeného alebo úplne zničeného systému na nový systém, tento 

cieľ je možné nazvať výstavbou. V praxi sa oba ciele rôznym spôsobom kombinujú. [4] 

 

Na záver by som chcela zhrnúť princípy a zmysel krízového managementu. 

Krízový management vyžaduje ovládnutie širokých poznatkov z  úpadkového 

práva, teoretických základov ekonomiky a trhovej ekonomiky, správne metódy a 

prístupy ako managerské, marketingové, právne, tak informačné. A samozrejme svetový 

jazyk – pre možnosť komunikácie so zahraničnými partnermi i pre dostupnosť svetovej 

literatúry. 

Je veľmi dôležité chápať krízový management ako nedeliteľnú súčasť manažmentu. 

• je potrebné pripraviť spoločnosť aspoň na jednu z možných kríz z každej 

skupiny – ekonomické, informačné, fyzické, ľudských zdrojov, reputačné, 

psychopatického jednania, prírodných katastrof – viď. príloha číslo 1 

• neobmedzovať krízu len na živelné pohromy 

• pri tvorení plánu sa orientovať i v krízach predchádzajúcich a poučiť sa z chýb, 

vykonaných v minulosti 

• vytvoriť “mapu”, ktorá nám pomôže pochopiť krízu v minulosti, a to ako vo 

vnútri spoločnosti, tak i mimo spoločnosť 

• zmieriť sa s faktom, že je možné, že jedna kríza vyvolá krízu ďalšiu. Skúsiť 

nájsť príčiny vzniku ďalšej krízy 

• zapojiť mechanizmy, ktoré budú sledovať signály blížiacej sa krízy 

• nájsť prípadné slabé miesta 

• vygenerovať krízu a zapojiť také systémy, ktoré napravia všetky chyby 

vzniknuté pri krízy 

• poučiť sa z krízy 

• rešpektovať zákony a vyhlášky pri tvorení krízového plánu 
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3 Analýza problému a súčasnej situácie 

3.1 Prečo aj úspešné firmy krachujú? 

Stalo sa to aj tým najrenomovanejším firmám, stáliciam podnikového neba: 

IBM, Polaroid, Kmart, Sony, Kodak, Digital, General Motors. Všetko spoločnosti, 

ktoré nemajú problém zaplatiť talentovaných a skúsených manažérov s prestížnym 

vzdelaním.  

Zdanlivo robia všetko správne. Počúvajú zákazníkov, investujú do marketingu, 

do výskumu a vývoja. Držia náklady na uzde, motivujú zamestnancov. A predsa 

zakopnú. Niekedy vstanú, otrasú sa a pokračujú ďalej. Inokedy zostanú také 

doráňané, že vykrvácajú a zbankrotujú alebo ich pohltí dravý konkurent.  

Štatistiky potvrdzujú, že priemerná životnosť firiem klesá a aj tie najväčšie a 

najrenomovanejšie organizácie sa môžu ocitnúť na kolenách. Kým pred druhou 

svetovou vojnou umierali v USA veľké firmy po sedemdesiatich piatich rokoch, 

koncom minulého storočia sa giganty z indexu S&P 500 dožívali iba pätnásť rokov. 

Bývalý šéf firmy Shell Arie de Geus vypočítal v knihe The Living Company 

priemerný vek európskych spoločností na 12,5 roka. [12] 

Vonkajšie prostredie  

Prečo sa aj mimoriadne výkonným spoločnostiam prestane dariť? Je to 

nevyhnutný ekonomický cyklus? Dôsledok neprestajných zmien, či už 

technologických, ekonomických alebo environmentálnych? Alebo výsledok zlého 

manažmentu? Odpovede na tieto otázky bývajú rôzne. Každá môže byť správna a ani 

jedna z nich nikdy nebude úplná. Keď sa firme darí, manažéri radi prijímajú 

gratulácie za úspech. No keď firmu potopia alebo s ňou v lepšom prípade uviaznu na 

plytčine, vysvetľujú často neúspech pôsobením externých faktorov. Čiže tých, ktoré 

môžu iba ťažko ovplyvniť. Hádžu vinu na konkurenčné prostredie, legislatívu, 

reguláciu, zmenu spotrebiteľských návykov, technologický pokrok či nástup nových 

distribučných kanálov.  
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Pravda, odhadnúť perfektne vývoj externého prostredia je utopické. Ak by sa 

dalo všetko predvídať a naplánovať, mohli by firmy úspešne riadiť byrokrati alebo 

sofistikovaní roboti 

Vnútorné prostredie  

Rovnakú myšlienku nesie kniha The Self-Destructive Habits of Good 

Companies. Jej autor Jagdish Sheth, profesor marketingu na Emory University, tvrdí, 

že o úspechu či neúspechu nerozhodujú iba externality, ktoré prinášajú zmenu, ale 

hlavne spôsob, akým na ne firmy (ne)reagujú. Inými slovami, úspech organizácie je 

vždy sčasti dielom prostredia a čiastočne výsledkom pôsobenia ľudí, ktorí v nej 

pracujú. Môže to byť dôsledok zlého manažmentu. Pretože úspešné firmy rozumejú, 

čo sa okolo nich deje, a vedia využiť zmeny ako príležitosť na vlastný prospech. 

Úspešné firmy poľahky zaspia na vavrínoch. Podľahnú bezstarostnosti a pýche. Inak 

povedané, ak má niekto úspech, ľahko uverí tomu, že ho bude mať navždy.  

Predvídavosť  

Prirodzene, myslieť na zmeny, či už v oblasti inovácie produktov, služieb, 

procesov alebo podnikateľského modelu, je najťažšie vtedy, keď sa firme darí. Mať 

dobrý produkt, úspešný biznis model a pripravovať jeho zmenu, ktorá môže 

znamenať aj prechod do iného odvetvia, vyžaduje intuíciu a veľkú odvahu. „ 

Štatistiky ukazujú že iba dve až tri strategické rozhodnutia z desiatich, ktoré 

urobia manažéri, sú správne. Preto je nesmierne dôležité vedieť z chybných 

projektov a rozhodnutí včas vycúvať.  

Desať dôvodov, prečo manažéri nedokážu predvídať a prispôsobovať sa 

novej realite:  

• Manažéri nechcú zmeniť zabehnuté postupy, ktoré v minulosti fungovali. 

Tvrdia: „Robme veci tak, ako doteraz“.  

• Manažéri sa stanú arogantní a nevšímaví k zákazníkom alebo nepochopia 

meniace sa požiadavky trhu.  

• Zanedbajú novovznikajúce trhy.  
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• Nevšimnú si alebo podcenia príchod netradičných konkurentov. Napríklad z 

trhových medzier, ktorí dokážu vytvoriť nové masové trhy.  

• Interné konflikty na úrovni vrcholového manažmentu negatívne ovplyvňujú 

schopnosť exekutívy pracovať spolu efektívne.  

• Neefektívne náklady.  

• Regulačné bariéry.  

• Rýchle technologické inovácie.  

• Rýchla deregulácia.  

• Neočakávané udalosti, napríklad teroristické útoky alebo prírodné katastrofy.  

Najúspešnejšie firmy nemajú na čele supermanov a neohrozených vodcov, ale 

skôr skromné, tiché, usilovné a pokorné osobnosti. So silnou vôľou a s disciplínou, 

schopné počúvať svoje okolie a rozvíjať firmu ako spoločenstvo.  

Je nebezpečné, ak manažérom viac záleží na vlastnom postavení a sláve ako na 

podriadených a spolupracovníkoch. Keď odídu, firma môže skolabovať. Nie preto, že 

by boli nenahraditeľní, ale preto, lebo nevytvorili spoločenstvo, ktoré by sa dokázalo 

ďalej rozvíjať aj bez nich.  

Zmena kultúry   

Už Charles Darwin hlásal, že v prirodzenom výbere prežijú tí najschopnejší. A 

najschopnejší sú tí, ktorí sú najprispôsobivejší. Ak chce podnik prežiť dlhodobo, 

musí sa vedieť rýchlo prispôsobiť zmene. Inými slovami, mať adaptívnu kultúru.  

Každá podnikateľská organizácia môže rásť a úspešne sa rozvíjať. 

Predpokladom je splnenie troch veci: efektívna stratégia, účinné organizačné 

usporiadanie a schopný manažment.  

     Príprava na zvládnutie krízových situácií, sa celosvetovo dotýka stále väčšieho 

počtu organizácií.  Stále častejšie musia nielen štátne orgány, ale i organizácie riešiť 

tzv. nové zodpovednosti, ktoré sa týkajú vzťahu organizácie k „okolitému svetu“.  
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    Splnenie úloh organizácie v krízových situáciách, predovšetkým pri vzniku 

mimoriadnych situácií, živelných  pohromách (povodne, zosuvy pôdy, zemetrasenia, 

následky víchrice, snehová kalamita), technologických a ekologických haváriách 

(požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškodenie vedení rozvodných sietí), 

katastrofách (veľké letecké, železničné, cestné nehody, porušenie 

vodohospodárskych diel), terorizmus, po vyhlásení  výnimočného stavu, núdzového 

stavu, mimoriadnej  situácie, vojnového stavu a vojny, predpokladá kvalitnú odbornú 

prípravu manažmentu organizácie.  

     Hlavným predpokladom zvládnutia krízových situácií organizáciou je kvalitne 

spracovaná dokumentácia, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými právnymi 

normami SR a EÚ. 

3.2 Situácia na Slovensku 

V súčasnosti sa na Slovensku nenachádza žiadna spoločnosť, ktorá by 

poskytovala kompletné služby v oblasti krízového manažmentu. Existuje tu 

množstvo poradenských  firiem pôsobiacich v oblasti vyhľadávania strategických 

a finančných partnerov pre iné firmy, alebo firmy poskytujúce špičkové poradenské 

služby v oblasti stratégie, manažmentu a e-business. Sú to iba menšie firmy 

poskytujúce manažérske, personálne, marketingové, a tiež podnikateľské 

poradenstvo.  Ich manažérsky servis väčšinou zahŕňa len priamy výkon riadenia, 

ktorý oni navrhnú a klient  schváli činností a postupy . Tieto služby sú súčasťou 

manažérskych činností, ako napríklad: 

• strategické plánovanie  

• budovanie výkonného tímu  

• riadenie zmien vo firme   

• projektové riadenie  

• atď. 

 

Ďalej tieto spoločnosti poskytujú tréningy, školenia a kurzy, ktoré sú nosnou 

aktivitou ich vzdelávania. Organizujú len všeobecné tréningy a školenia, pomáhajúce 

klientom lepšie sa oprieť o svoj ľudský potenciál. Sú to napríklad tréningy: 



 25 

 

• efektívna komunikácia - búranie bariér  

• aktívny predaj  - fungujúce postupy, nemenné princípy 

• základy marketingu - čomu musí v marketingovo riadenej firme 

rozumieť aj vrátnik   

• úspešný tím - plánovanie, budovanie, odmeňovanie, coaching  

• efektívny nákupca - dobrý nákup (keď zisk vzniká už pri nákupe)  

• zmysluplná účasť na výstave, veľtrhu - investícia s merateľným 

prínosom 

Všetky tieto spoločnosti sa snažia pomôcť firmám aby boli úspešnejšie, no ani jedna im 

neponúka pomoc v čase krízy. 

Pojem krízový manažment je známy len v odboroch zaoberajúcich sa radiačnou, 

chemickou a biologickou ochranou a kontrolou v jadrovej energetike, priemysle,  

zdravotníctve a v štátnej správe. [3] 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má svoju sekciu krízového 

manažmentu a civilnej ochrany. Táto sekcia oslovuje predstaviteľov orgánov, ktorí 

zodpovedajú za riadenie záchranných prác, odborníkov z oblasti civilnej ochrany, 

členov záchranárskych zložiek, ale i občanov, u ktorých chcú dosiahnuť znalosť 

spôsobov správania sa pri mimoriadnej udalosti. Odbor krízového manažmentu je  

orgánom generálneho riaditeľa sekcie na plnenie úloh krízového riadenia v 

bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky, vypracovania dokumentácie ministerstva 

na obdobie krízovej situácie, zabezpečovania sekretariátu ústredného krízového štábu a 

krízového štábu ministra vnútra, prípravy a vykonávania cvičení krízového 

manažmentu, riešenia, krízového plánovania hospodárskej mobilizácie u subjektov 

hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva, riadenia a koordinovania plnenia 

integrovaného záchranného systému a výkonu stálej služby, nepretržitej obsluhy 

vyrozumievacieho a varovacieho centra Slovenskej republiky. [9] 
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4 Vlastné návrhy riešenia 

 

Založenie spoločnosti poskytujúcej poradenstvo v oblasti krízového 

manažmentu by bolo vhodným doplnením medzery na Slovenskom trhu.  

V nasledujúcich kapitolách sa budem snažiť pokryť všetky potrebné kroky k úspešnému 

založeniu novej spoločnosti. Táto spoločnosť sa bude nazývať Navigátor, s.r.o. 

 

4.1 Cieľ 

Cieľom je spokojný klient. Prečo je cieľom tejto spoločnosti spokojný klient? 

Pretože neusilujeme sa o jednorázový zisk, ale o dlhodobú spoluprácu. Len tak sme 

schopní zabezpečiť efektívny rast spoločnosti. 

Základným predpokladom úspešnej spolupráce je kvalitná komunikácia a spoľahlivosť. 

Spoločnosť je postavená na dvoch prísloviach, jednak na latinskom : 

CUIUSVIS HOMINIS EST ERRARE, NULLIUS NISI INSIPIENTIS IN ERRORE 

PERSEVERARE. (netvrdíme, že sme dokonalí, ale usilujeme sa o poučenie zo svojich 

chýb  a neopakovať je) 

A jednak anglickom : 

ALMOST EVERY CRISIS CONTAINS WITHIN ITSELF THE SEEDS OF 

SUCCESS AS WELL AS THE ROOTS OF FAILURE. (skoro každá kríza v sebe 

obsahuje semienka úspechu a korene úpadku) 

Mottom spoločnosti je potom výrok pána Kaluse Winterlinga. "MÚDROS Ť 

ZÍSKANÁ Z CHÝB JE ĽAHKÁ, ALE ZABRÁNI Ť CHYBÁM MÚDROSTI 

MUSÍ BYŤ VÝSLEDKOM EFEKTÍVNEHO KRÍZOVÉHO MANAGEMENTU." 

4.2 Misia/poslanie spoločnosti 

Poslaním firmy je spolupráca s obchodnými partnermi na rozvoji ich 

podnikateľskej stratégie, ľudského potenciálu a procesov, formou interaktívneho 

vzdelávania, poradenstva a riadenia projektov. 

Pomoc pri identifikácii potenciálnej krízy v spoločnosti, ktorá by mohla byť 

hrozbou pre ich zabehnuté meno a značku. Táto spoločnosť vníma krízový management 
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ako komplex služieb, poskytovaných v jednotlivých krokoch zákazníkom. 

(predchádzanie kríze, príprava na krízu, včasná identifikácia krízy, podpora v dobe 

trvania krízy, návrat spoločnosti na pôvodné miesto na trhu) 

Spoločnosť chce prezentovať zákazníka ako víťaza, zvládnuť krízu s rešpektom, 

dostať zákazníka späť na pôvodnú pozíciu na trhu a následovne obnoviť jeho 

dôveryhodnosť. 

Rada by som našich zákazníkov zoznámila, mimo iného, aj so základnými 

pojmami krízového managementu, ako sú hrozba, riziko, riziková situácia, kríza, 

krízový stav. 

Hrozba (threat) – je ľubovolný subjekt, ktorý svojim pôsobením môže poškodiť či 

zničiť konkrétnu chránenú hodnotu alebo záujem iného subjektu (hrozba intencionálna). 

Ďalej potom jav či udalosť ako bezprostredná príčina poškodenia alebo zničenia 

konkrétnej chránenej hodnoty alebo záujmu (hrozba neintencionálna). 

Riziko (risk)  – je veličinou skôr abstraktnou a pravdepodobnostne kvantitatívnou, 

sekundárne odvodená od hrozby. Predstavuje možnosť vzniku udalosti s výsledkom 

odlišným od predpokladaného cieľa. Znamená neistotu. 

Krízová situácia (crisis situation) – je nepredvídateľný či obtiažne predvídateľný 

priebeh skutočností po narušení rovnovážnych stavov prírodných, technických, 

technologických, ekologických, ekonomických, sociálnych a spoločenských systémov. 

Následne potom dochádza k ohrozeniu života, zdravia či majetku občanov, životného 

prostredia, verejného poriadku, vnútornej alebo vonkajšej bezpečnosti daného štátu. Na 

riešenie týchto problémov nestačí bežná kompetencia a disponibilné zdroje. Je to také 

narušenie života spoločnosti, kedy hrozí jeho výrazná degradácia. Môže byť iniciovaná 

živelnou pohromou, antropogénnou haváriou či eskaláciou sociálnych a spoločenských 

foriem hrozieb a ohrozenia. 

Kríza (crisis) – je zložitá krízová situácia, v nej významným spôsobom narušená 

rovnováha medzi základnými charakteristikami systému (narušené je poslanie, filozofia, 

hodnoty, ciele, štýl fungovanie systému apod.) na jednej strane a postojom okolitého 

prostredia k danému systému na strane druhej. 

Krízový stav (crisis state) – je právna kategória vyhlasovaná Parlamentom Slovenskej 

republiky (vojnový stav, stav ohrozenia štátu), Vládou Slovenskej republiky (núdzový 

stav), alebo hajtmanom kraja a predsedom okresného úradu (stav nebezpečia) za účelom 
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riešenia krízovej situácie. Cieľom vyhlásenia krízového stavu je, okrem iného, 

legalizácia zmien kompetencií jednotlivých orgánov účastných krízového riadenia, ako 

aj rozsahu, spôsobu a foriem získavania zdrojov potrebných k prekonaniu danej 

krízovej situácie. Právo vyhlásiť krízový stav má len orgán krízového riadenia, a to za 

podmienok presne stanovených zákonom. Vyhlásenie krízového stavu sa dá teda 

považovať  : 

• Za oficiálne potvrdenie skutočnosti, že dané javy zodpovedajú kritériám pre 

naplnenie pojmu krízová situácia 

• Za právny fakt, ktorým štát (či vecne zodpovedný orgán krízového riadenia) 

preberá zodpovednosť za jej riešenie 

4.3 Kľúč k úspechu 

V obore krízového managementu chcem, aby firma patrila ku špičke. Nesnažíme 

sa získať zákazníka za každú cenu. Oborom tejto spoločnosti je krízový manažment, 

špecializáciou potom krízová komunikácia. Tím spoločnosti bude zostavený z 

odborníkov z hore menovaných oblastí s bohatými skúsenosťami, s cieľom naprostého 

uspokojenia požiadaviek zákazníka. Svoje znalostí a skúsenosti budú využívať spoločne 

s presadzovaním moderného trendu. Chceme poskytovať profesionálny, kvalitný servis 

v dopredu dohodnutom časovom úseku a v stanovenom rozpočte. 

 

Vytváranie dobrého mena 

Úlohou tejto spoločnosti je vytvorenie a udržanie si dobrého mena  (goodwill).  

Služby sú rozdelené do niekoľko skupín, každý zákazník si môže vybrať, o aké služby 

stojí a následovne ich i viac špecifikovať. Na prvom mieste je vždy zákazník a 

uspokojenie jeho individuálnych potrieb. Náš poskytovaný servis je založený na 

naprostej dôvere medzi našou spoločnosťou a zákazníkom. Radi by sme si vybudovali 

naše meno na základe doporučení, z predchádzajúcich  skúseností našich zákazníkov.  

 



 29 

 

5 Charakteristika spoločnosti 

Podľa podrobného preštudovania Obchodného zákonníka som dospela k názoru, 

že v dnešnej dobe je najvýhodnejšie, založiť spoločnosť ako spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Je to jedna z najjednoduchších foriem obchodnej spoločnosti, 

s možnosťou viacerých spoločníkov a minimálnym vkladom 200.000,- Sk. 

5.1 Základné informácie o spoločnosti 

Obchodné meno :   Navigátor, s. r. o.  

Právna forma podnikania : spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo a miesto podnikania :  ............................ 

Zakladajúce osoby:  ............................ 

                                ............................  

Konatelia :   ............................ 

                   ............................ 

Základný kapitál:   4.000.000,- Sk vložených na účet v banke.  

5.2 Začiatok spoločnosti – graf 

Z nasledujúceho grafu vychádza, ako by mala vyzerať infraštruktúra spoločnosti 

na začiatku zahájenia jej činnosti.  
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Obrázok 1 Začiatok spoločnosti - štruktúra 
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5.3 Poloha spoločnosti a jej vybavenie / zariadenie 

Pri rozhodovaní o vhodnom umiestnení spoločnosti sa musíme pozerať na 

niekoľko dôležitých faktorov, a síce na konkurenciu, na možnosti parkovania vozidiel, 

na potrebnú kapacitu, na jednoduchú dostupnosť zo strany klientov a na centrálnu 

polohu celej spoločnosti. Otázkou však zostáva, ako získať vhodný objekt. Ostávajú tri 

reálne možnosti, a to: kúpiť hotovú nehnuteľnosť do osobného majetku, prenajať 

vhodné nebytové priestory  či postaviť na vlastné náklady úplne nový, plne vyhovujúci 

objekt. 

Najlacnejšou možnosťou by bol prenájom vhodného objektu, hrozbou je však 

nájomná zmluva na dobu určitú a všetky obmedzenia, týkajúce sa prenájmu nebytových 

priestorov. 

Postaviť úplne nový objekt je možnosťou najnákladnejšou. V ostávajúcej situácii 

sa javí, že najlepšou možnosťou je investícia do kúpy vhodného objektu. Tento objekt 

však musí spĺňať všetky nutné podmienky pre pôsobenie poradenskej spoločnosti v 

oblasti krízového managementu. 

Vybavenie objektu musí naviac spĺňať všetky bezpečnostné a iné kritéria. Keďže 

je objekt už postavený a určite slúžil v minulosti pre iné účely, je potrebné previesť 

drobné úpravy, pôjde však o zmeny len kozmetické. Je potrebné zariadiť kancelárie, aby 

zodpovedali požadovanému štandardu (počítače, tlačiarne, faxy, potrebný software, 

kancelársky nábytok apod.)  

Pri vchode do budovy, na dobre viditeľnom mieste, potom musí byť uvedené 

obchodné meno spoločnosti.  

Podľa polohy sídla spoločnosti vyplýva, že jej potencionálnymi zákazníkmi 

budú predovšetkým spoločnosti v tejto lokalite a zahraničné spoločnosti so svojimi 

pobočkami a organizačnými zložkami v tejto oblasti. Ich počet sa neustále zvyšuje, 

rovnako tak ako sa zvyšuje i prísun zahraničného kapitálu na Slovensku. 

Práca poradcov v oblasti krízového managementu vyžaduje vysoké pracovné 

nasadenie a schopnosť plne sa sústrediť. Veľkú rolu tu hrá i zodpovednosť.  

Uvažovala som o vhodnom rozdelení kancelárií. Dospela som k nasledujúcemu 

rozvrhnutiu kancelárskych priestorov. Predpokladom je, že každý manažér bude mať 

svoj stály stôl a nebude migrovať. Ďalej potom asistentka – recepčná by mala mať 

samostatnú miestnosť, môžeme ju nazvať prijímacia miestnosť. Tu by prebiehal prvý 
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kontakt so zákazníkmi, než by prešli do konferenčnej miestnosti. Pre externých 

konzultantov by potom slúžila buď kancelária, ktorá je v požadovanú dobu voľná, 

konferenčná miestnosť či jedna plne zariadená miestnosť, určená práve pre externého 

manažéra. 

Z predchádzajúceho náčrtu teda vyplýva, že spoločnosť Navigátor, s.r.o. 

potrebuje pre svoju činnosť minimálne päť miestností, vhodných pre zariadenie 

kancelárií, ďalej potom miestnosť pre malú kuchynku a v neposlednej rade i miestnosť 

vhodnú pre sociálne zariadenie. Podľa zákona je naviac každá spoločnosť povinná 

skladovať materiály minimálne po dobu päť rokov (záleží na dôležitosti dokumentov), 

je teda nutné mať i priestory na skladovanie písomností.  

Spoločnosť Navigátor, s.r.o. bude riadená konateľom spoločnosti. Každý týždeň 

budú prebiehať porady všetkých zamestnancov spoločnosti, kde sa budú preberať 

jednak obchodné záležitosti a jednak i záležitosti akokoľvek ovplyvňujúce spoločnosť 

ako celok.  

Všetky ostatné organizačné veci budú korigované na základe interných smerníc.  

Obchodné zmluvy budú uzatvárané v spolupráci s externými právnikmi 

a daňovými spoločnosťami. 
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6 Služby 

Spoločnosť Navigátor, s.r.o. ponúka komplex služieb v oblasti krízového 

managementu. Služby sú rozdelené do jednotlivých sekcií tak, aby si zákazník mohol 

vybrať presne tu službu, ktorú potrebuje. Nasledovne po stretnutí s naším konzultantom, 

sa naše služby prispôsobia špecifickým požiadavkám zákazníka. Naše služby sú 

konštruované tak, aby pokryli celú problematiku krízového managementu v praxi. 

Krízový manažment by nemal figurovať ako samostatná oblasť, vždy sa 

vyskytuje v spojitosti s ostatnými odvetviami managementu – reengineeringom, 

strategickým plánovaním, manažmentom akosti – a tiež je úplne individuálny u každej 

spoločnosti.  

Na nasledujúcom obrázku som znázornila praktický model krízového 

managementu.  

 

 
Obrázok 2 Model krízového managementu 
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Vytvorila som tabuľku, ktorá zakresľuje sedem základných typov rizík a ich 

rozdelenie. Tieto skupiny predstavujú hlavné typy kríz a každá spoločnosť by na ne 

mala byť pripravená. V rámci každej skupiny sa vyskytujú špecifické krízy, ktoré sú 

obdobné či sa vzájomne prelínajú. Na druhej strane existujú zásadné rozdiely medzi 

každou skupinou. Organizácie, ktoré sa starajú o svoju budúcnosť, sú pripravené aspoň 

na jednu krízu z každej skupiny. Tabuľka je prílohou číslo 1. 

Najdôležitejšou úlohou našich konzultantov je dosiahnutie istoty, že každý 

účastník pochopil účel, zmysel, poslanie, ciele a úlohy tohoto procesu, vrátane metód 

pre ich dosiahnutie. 

6.1 Ponuka služieb 

Spoločnosť bude ponúkať nasledovné typy služieb : 

• Poradenstvo v oblasti krízového manažmentu – externé i interné 

• Predchádzanie krízam – analýza slabých miest spoločnosti, po drobné návrhy na 

ich zlepšenie 

• Príprava na krízu – vyhotovenie detailných krízových plánov 

• Sprievodca vzniknutou krízou – zameranie na korektnú krízovú komunikáciu 

• Renovácia spoločnosti po kríze – jej spätné uvedenie na trh 

• Jednanie s príslušnými úradmi 

• Komunikácia s médiami v dobe krízy 

 

Poradenstvo oblasti krízového manažmentu – poskytovanie základných 

informácií, návrhov a rád, ako postupovať vo vzniknutej situácii. Táto časť by sa dala 

nazvať prvou fázou, ktorá je fázou prevencie. Väčšinou býva spoločnosťami 

preskočená, pritom pri spätnom pohľade je táto fáza finančne nenáročná a zároveň je 

cestou najjednoduchšou. Priamo sa dotýka Top managementu a celkového riadenia 

spoločnosti. Snahou je minimalizácia rizík vyskytnutia sa krízy práve dôkladnou 

prípravou. 

Predchádzanie krízam, príprava na krízu – je fázou druhou, ktorá obsahuje 

prípravu na úspešné zvládnutie krízy, vyhotovenie detailných krízových plánov. Je 

nutné vedieť, že spoločnosť má krízový plán, podľa ktorého sa riadi, ako predpokladať, 

že kríza nejako prejde a spoločnosť zostane nezasiahnutá. Krízové plány zahŕňajú plány 
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akcií, komunikačné plány, požiarne cvičenia, vhodné kontakty, druhotné počítačové 

systémy, špeciálne druhy komunikácií a ďalšie. Výsledkom krízového plánovania je 

teda dokument, ktorý nazývame Krízový plán. Obsahuje výkazové a ďalšie dokumenty, 

stanovujúce opatrenia a postupy, ktorými sú plnené úlohy štátu a právnických osôb pri 

hrozbe vzniku krízy alebo po vzniku krízy. Kríza sa vyskytuje vždy v tie 

najnevhodnejšie okamžiky, je preto vhodné, aby spoločnosť mala vybudované zázemie  

a zabehnuté kontakty, ktoré je potrebné využiť kdekoľvek. Je nutné sa zamerať na 

situácie vysoko pravdepodobné a vysoko subjektívne. Kríza sa väčšinou skrýva v 

detaile a jej prehliadnutie môže byť finančne veľmi náročné. Preto je vhodné vytvoriť 

krízové centrum, mať nachystané krízové plány, určený krízový tím, zavedenú krízovú 

komunikáciu. Aby toto všetko okamžite fungovalo v prípade krízy. 

Cieľom krízového plánovania je teda : 

• vytvoriť účelný a efektívny systém predchádzania vzniku kríz. Ten musí byť 

postavený na zmysluplnom riadení, odborne pripravených ľudských zdrojov, 

racionálne vytváraných a účelne spotrebovávaných materiálnych i finančných 

zdrojoch 

• vytvorenie akcieschopného systému regulácie nežiadúcich dopadov prírodných, 

antropogénnych, spoločenských a sociálnych foriem hrozieb a ohrození na 

vonkajšiu bezpečnosť štátu, jeho ekonomického systému, životnom prostredí, 

kritických prvkov civilnej a obrannej infraštruktúry štátu, vnútornom poriadku a 

bezpečnosti, životov, zdravia a majetkových hodnôt obyvateľov 

• vytvoriť efektívny a ekonomicky prijateľný systém zvládania vybraných 

krízových situácií, založený na preaktívnom prístupe všetkých orgánov 

krízového riadenia, včasnom a premyslenom vyhlasovaní právnych noriem, 

využívania rôzneho spektra zdrojov 

• zladiť a koordinovať proces obranného plánovania, civilného núdzového 

plánovania, ako i vytvoriť podmienky pre vzájomnú súčinnosť medzi 

jednotlivými orgánmi krízového riadenia 

Sprievodca vzniknutou krízou – dá sa nazvať fázou treťou – rozpoznanie krízy a 

následný sprievodca vzniknutou krízou. Spoločnosti majú často problém určiť, kedy sa 

nachádza v kríze, správne rozpoznať krízu. Je dôležité krízu rozpoznať a včas na ňu 

korektne reagovať. Niekedy však i tie najsilnejšie varovné signály zostávajú 
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nepovšimnuté. Akonáhle sa kríza objaví, je nutné na ňu reagovať pozitívne a pohybovať 

sa efektívne, počúvať názory vo vnútri spoločnosti i detailne monitorovať situáciu okolo 

spoločnosti. V tejto fáze spolupracujú externí i interní spolupracovníci spoločnosti, 

rovnako tak ako nezávislí pozorovatelia. Pri prebiehajúcej kríze je nutné utvárať 

rozhodnutia rýchlo a korektne. Potrebné informácie podávať jasne a zrozumiteľne, bez 

zbytočných detailov naviac. Vo väčšine prípadov sa stáva, že informácií je buď málo či 

príliš a všetko závisí len na rozhodnutí poverenej osoby.  

Renovácia spoločnosti po kríze je fázou štvrtou, finálnou. V krízovom 

managemente je dôležité heslo “turnaround” – tzv. obrat k lepšiemu. Pri tomto obrate, 

kedy je tvorený i scenár, by sa nemalo zabúdať na analýzu všetkých zložiek, nielen  tej 

postihnutej. Pokiaľ sa robí totiž analýza len tej jednej zložky, kde aktuálne prebehla 

kríza, nepodarí sa vždy odhaliť dôležité príčiny a priebeh krízy. Samostatný 

“turnaround” je záležitosťou managementu a krízového poradcu. Tí spoločne tvoria 

plán na zastavenie poklesu smerom dole, na opätovnú stabilizáciu podniku na trhu. Dá 

sa povedať, že “turnaround” je akýsi ďalší (pomyselný) stupienok krízového 

managementu. 

Pri následnej revitalizácii či reorganizácii (reengineering) firmy by mali byť 

dodržané opäť určité postupy : analýza, príprava, realizácia. V rámci analýzy je treba 

zmapovať postavenie firmy na trhu, uplatniteľnosť jej doterajších výrobkov, distribučnú 

politiku, majetkové pomery, organizáciu a systém práce, motiváciu zamestnancov a 

personalistiku. Samostatná prípravná fáza je veľmi náročná. Management určuje 

základné hodnoty firmy a vypracováva plán revitalizácie, potom pripravuje plán 

informatívny a presvedčovací. Po tom už začína opätovné pôsobenie na trhu, čiže 

realizácia plánu managementu. 

Komunikácia s médiami v dobe krízy - naši zákazníci budú upozornení na 

dôležitosť komunikácie s médiami v dobe krízy, zvlášť potom na pravidlo trojitého S - 

spoluúčasť, spolupráca a spojenie. Budeme našich zákazníkov zastupovať v 

komunikácií s médiami, či len poskytovať poradenský servis. 

Podľa priania zákazníka budú naši konzultanti buď priamo začlenení 

v "postihnutej" spoločnosti či tu budú pôsobiť len ako externí poradcovia. 

Spoločnosť Navigátor, s.r.o. sa bude zaoberať, ako už bolo niekoľkokrát 

zmienené, krízovým managementom v praxi. Svoje kvalitné služby bude poskytovať 
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jednak právnickým a jednak i fyzickým osobám na Slovensku i v zahraničí. Pre 

spoločnosti, ktoré normálne fungujú je ťažké, koľkokrát i úplne nemožné, rozpoznať 

blížiacu sa krízu či jej počiatky. Len ťažko si dokážu predstaviť následovné dopady na 

svoju povesť, zisk a ďalší existenciu na trhu. Preto je spoločnosť Navigátor, s.r.o. na 

trhu a ochotná ponúknuť svoje služby spoločnostiam, ktoré prejavujú známky krízy, sú 

na pokraji krízy či sa nachádzajú uprostred v kríze. 

Prioritou spoločnosti Navigátor, s.r.o. je kladenie dôrazu na jedinečnosť 

a výnimočnosť každej situácie, maximálne zameranie na spokojnosť a individuálne 

potreby zákazníka, na poučenie sa z predchádzajúcich chýb. 

Kompletný servis spoločnosti Navigátor, s.r.o. zahrňuje všetky štyri vyššie 

uvedené fázy. Je však úplne na zákazníkovi, či si zvolí naše služby ako komplex či len 

niektorú fázu, alebo len časť fázy. Všetky služby sú úplne špecifické, v náväznosti na 

individualitu situáciu. 

Je potrebné povedať, že konzultanti spoločnosti Navigátor, s.r.o. sú plne 

kvalifikovaní i  pre krízový management v oblasti zdravotníctva, ktoré má úplne 

výnimočné a individuálne postupy. Cieľom krízového managementu zdravotníckych 

zariadení je poskytovať potrebnú zdravotnú starostlivosť obyvateľstvu práve za 

mimoriadnych situácií a krízových stavov. 

6.2 Porovnanie konkurencie, Bezpečnostnej stratégie 

Slovenskej republiky 

Konkurencia v tejto oblasti nie je zatiaľ veľká. Myslím si teda, že sa mi podarilo 

objaviť konkurenčný výklenok na trhu, ktorého by bolo vhodné využiť. 

Slovenská republika má vlastnú bezpečnostnú stratégiu. Tá sa však vzťahuje 

predovšetkým na štát ako celok, nie na jednotlivé spoločnosti. Základným koncepčným 

dokumentom bezpečnostnej politiky štátu je Bezpečnostná stratégia Slovenskej 

republiky, schválená vládou SR dňa 22. januára 20018 a naväzujúca na predchádzajúcu 

Bezpečnostnú stratégiu zo 17. februára 19999. Tá identifikuje bezpečnostné hrozby a 

klasifikuje bezpečnostné riziká Slovenskej republiky z hľadiska jej aktuálnosti a miery, 

t.j. pravdepodobnosti ich vzniku a úrovne možných negatívnych dopadov, prípadných 

                                                 
8 Bezpečnostná stratégie Slovenskej republiky, Uznesenie vlády SR č.80 z 22. januára 2001 
9 Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, Uznesenie vlády SR č.123 zo 17. februára 1999 
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krízových situácií na spoločnostiach, funkcii štátu, ekonomiku a občanov Slovenskej 

republiky. Vychádza sa z toho, že Slovenská republika je členským štátom Organizácie 

Severoatlantické zmluvy (NATO) a členom Spoločenstva Európskej únie (EU), čo má 

podstatný vplyv  nielen na formovanie bezpečnostného prostredia, ale i na rozsah 

hrozieb a mieru rizík ekonomických ohrození. Úlohou bezpečnostnej politiky je, okrem 

iného, tiež presadzovanie strategických záujmov, ktoré Slovenskej republike zaistí také 

podmienky a medzinárodné postavenie, ktoré prospievajú nielen bezpečnosti, ale i 

ekonomickej prosperite štátu. V súlade s Bezpečnostnou stratégiou má potom Slovenská 

republika záujem na vyváženie a dlhodobý rast DPH, stabilnom a transparentnom 

trhovom prostredí, rozvoji medzinárodných obchodných vzťahov, zaistenie 

alternatívnych zdrojov základných surovín a iné. Bezpečnostná stratégia vychádza z 

potrieb ochrany životného prostredia a strategických záujmov Slovenskej republiky. 

Z vyššie uvedeného je teda jasné, že vláda SR sa zaoberá bezpečnostnou 

stratégiou ako celkom a v súvislosti so štátom, nie jednotlivými spoločnosťami a ich 

postavením na trhu. Preto sa domnievam, že spoločnosť Navigátor, s.r.o. by mala na 

trhu výborné postavenie a pokiaľ by ju zaplnili kvalitní odborníci z oblasti krízového 

managementu, potom by spoločnosť bola na dnešnom trhu iste úspešná. 

6.3 Propagačné materiály 

Zaistenie pravidelnej reklamy v dennej tlači, na internete, v Zlatých stránkach, v 

miestnych reklamných zoznamoch. Vlastnú webovú stránku s priebežnou aktualizáciou 

úspešných projektov. Reklama na firemných automobiloch. Tlač reklamných letákov, 

neskôr reklamné predmety rôzneho druhu i zamerania. Zviditeľniť sa na významných 

spoločenských akciách, užívať metódy sponzoringu (športové akcie, výchovné akcie, 

ZOO apod.). Pravidelné spojenie s vybratou charitou. 

6.4 Realizácia 

Tento projekt som prediskutovala s dopredu vybranými spoločnosťami a použila 

niektoré nápady v praxi. 

6.5 Výhľad do budúcnosti 

Po založení spoločnosti Navigátor, s.r.o. je potrebné usilovať sa o pravidelný 

príliv zákazníkov, ich maximálnu spokojnosť s ponúkanými službami.  
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V ďalekej budúcnosti potom prienik na zahraničný trh a získanie dominantného 

postavenia na trhu domácom.  

Snahou zároveň i bude rozšírenie ľudského potenciálu, a rady externých 

konzultantov. 

V neposlednej rade i zaistenie stálych ziskov a pevného postavenia na trhu. 
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7 Analýza trhu 

Je nutné urobiť detailný rozbor prostredia, v ktorom bude spoločnosť rozvíjať 

svoje aktivity, analyzovať silné a slabé stránky všetkých zainteresovaných subjektov a 

okolností.  

Tie môžeme rozčleniť na mikroprostredie a makroprostredie (viď obrázok 3). 

Společnost

Ekonomické, 
demografické

Politicko-
právní

Sociálně-
kulturní

Technologické

Dodavatelé Odběratelé

Klientela

Konkurence

 
Obrázok  3  Makro a mikroprostredia 

 

Do mikroprostredia môžeme zaradiť zákazníkov, dodávateľov, odberateľov, 

všetky distribučné články a v neposlednej rade i konkurenciu.  

Do makroprostredia počítame potom politicko – právne predpisy (zákony, 

vyhlášky, ustanovenia apod.), ekonomické hybné činitele (ovplyvňujúce kúpnu silu 

klientov), demografické podmienky (vek, hustota zaľudnenia, vzdelanie obyvateľstva), 

sociálne – kultúrne podmienky, technologické vplyvy a v neposlednej rade i prírodné 

skutočnosti (geografické pomery, klimatické podmienky, ochrana životného prostredia). 

Spoločnosť Navigátor, s.r.o. sa zameria na slovenský trh, v budúcnosti potom o 

prienik na trh zahraničný.  
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7.1 Segmentácia potencionálneho trhu + koláčový graf 

Segmentácia je nájdenie skupín potencionálnych zákazníkov, ktorí majú 

špecifické požiadavky na určitú skupinu výrobkov či služieb. Všetky ponúkané služby 

spoločnosť Navigátor, s.r.o. pokryje zo svojich ľudských zdrojov, výnimočne bude 

využívať pomocné pracovné sily, ktoré budú najímané na základe krátkodobých 

pracovných zmlúv či zmlúv o dielo. Domnievame sa, že zákaznícka skladba bude 

nasledujúca:  

 

Oblasti percenta 

Dopravné spoločnosti 45 

Farmaceutické spoločnosti 25 

Korporácie 20 

Vládne projekty 3 

Menšie spoločnosti 6 

Neziskové spoločnosti 1 

 

Podľa analýzy trhu som navrhla nasledujúci graf potencionálnych zákazníkov.  

 

 
Segmentácia trhu  

Dopravné spolocnosti 

Farmaceutické 
spolocnosti 
Korporácie 

Vládne projekty 

Menšie spolocnosti 

Neziskové spolocnosti 
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Vyššie zmienené navrhnuté potenciálne zákaznícke skupiny by sme oslovovali s 

ponukou našich služieb. 

7.2 Stratégia 

Spoločnosť Navigátor, s.r.o. bude propagovať nasledujúce strategické ciele, ktoré 

budú postupne upravované podľa momentálnej situácie na trhu a preferencií 

zákazníkov. 

 

• Orientácia na zákazníka – byť schopní maximálne uspokojiť požiadavky 

zákazníkov, prispôsobiť sa ich individuálnym prianiam 

• Snaha o priaznivú a dostupnú cenu ponúkaných služieb – ponuka individuálnych 

platobných podmienok, vhodných pre zákazníkov v danej situácii 

• Úplne špecifická ponuka poskytovaných služieb – jedinečnosť poskytovaných 

služieb 

• Zaistiť pokiaľ možno čo najväčšie ziskové rozpätie 

• Zameranie sa na určitý segment trhu 

• Stále sebavzdelávanie v oblasti krízového managementu a krízovej komunikácie 

Domnievam sa, že tento podnikateľský plán spadá do stratégie ″Ekologické trhové 

niky″. A to nakoľko splňuje nasledujúce kritéria : 

• Poskytované služby sú životne dôležité pre konkrétne spoločnosti 

• Riziko nevyužitia našich služieb je vyššie než cena 

• Trh je obmedzený 

• Konkurencia nie je 

• Úzko špecializovaná odbornosť a tým i úzke vymedzenie trhu 

• Neustála potreba odborného náskoku pred ostatnými 

• Špecializovaný trh 

7.3 Analýza služieb 

Domnievam sa, že sa mi podarilo nájsť konkurenčný výklenok na trhu, a tiež i 

ponuka služieb je špecifická, individuálna a tým je spoločnosť Navigátor, s.r.o. odlíšená 

od ostatných spoločností, zaoberajúcich sa podobnou tematikou.  
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Jej služby sú komplexné, zahrňujúce všetky aspekty krízového managementu a 

krízovej komunikácie. 

7.3.1 Potencionálni zákazníci 

Je nutné, aby spoločnosť pochopila chovanie zákazníkov, ich motiváciu, 

preferencie, potreby a priania. Stojí za zistenie, čo od spoločnosti poskytujúcej krízové 

poradenstvo očakávajú, požadujú a čoho si naopak najviac cenia. Potencionálnymi 

zákazníkmi sa dajú predpokladať hlavne veľké spoločnosti, ktoré sú nútené, či 

dobrovoľne chcú, riešiť otázku krízového managementu a nemajú vlastné ľudské, 

poprípade znalostné zdroje, zaoberajúce sa touto oblasťou. U všetkých zákazníkov bude 

hrať hlavnú rolu hlavne kvalita, rýchlosť a spoľahlivosť  poskytovaných služieb. 

Druhotne svoju významnú rolu iste zohrá i prezentácia spoločnosti, jej reklama 

a následovne i jej povesť – dobré meno (goodwill).  

Je preto potreba dbať na kvalitnú reklamu, ktorou bude spoločnosť prezentovaná. 

Je predpoklad, že väčšina potencionálnych zákazníkov sa bude nachádzať v 

nasledujúcich oblastiach: 

• Dopravné spoločnosti (prevážne letecké, plavebné, železničné) 

• Farmaceutické spoločnosti 

• Veľké korporácie rôznych zameraní 

7.3.2 Model distribúcie 

Dodávatelia – je potrebné dôkladne preskúmať ponuky rôznych dodávateľských 

firiem. Hlavne potom dodávateľov kancelárskych potrieb a prevádzkovateľov 

telekomunikačných sietí. Zamerať sa i na letecké spoločnosti (pre prípad potreby 

klienta). Nedá sa brať do úvahy len cena potrebných služieb, ale predovšetkým šírku, 

hĺbku ponúkaného sortimentu, dodacie a platobné podmienky jednotlivých dodávateľov 

a v neposlednej rade i ich renomé.  

Ponuka služieb bude fungovať na internej i externej báze, podľa špecifických 

požiadaviek klienta. 
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7.3.3 Konkurencia 

V tejto oblasti je najdôležitejšia dôkladná analýza prostredia. Predovšetkým 

analýzy stratégií a cien konkurenčných spoločností, SWOT analýzy, analýzy ich cieľov 

a možností. 

Na základe vyššie popísaných detailov, som previedla SWOT analýzu spoločnosti 

Navigátor, s.r.o. 

• Silné stránky (strength) – poskytovanie kvalitných služieb, rozsiahla ponuka 

služieb, veľký dôraz kladený na propagáciu spoločnosti, kvalifikovaní 

zamestnanci, stále vzdelávanie zamestnancov, zaplnenie konkurenčného 

výklenku 

• Slabé stránky (weaknesses) – nová spoločnosť na trhu, snaha o zavedenie 

dobrého mena, zmena preferencií zákazníkov, platobná neschopnosť 

zákazníkov, možnosť vstupu konkurencie na trh 

• Príležitosti (opportunities) – vstup na zahraničný trh, možnosť rozšírenia služieb 

v budúcnosti, získanie a uchovanie stálych zákazníkov, vytvorenie stabilnej 

zákazníckej siete  

• Hrozby (threats) – rastúce náklady, strata postavenia na trhu, strata dôvery 

zákazníkov, vstupy nových konkurenčných spoločností na trh 

  

7.3.4 Hlavní konkurenti 

Ako som sa už zmienila v kapitole 3.2, nenašla som spoločnosť na trhu, ktorá by 

poskytovala celé spektrum nami ponúkaných služieb. Domnievam sa preto, že sa nám 

podarilo nájsť konkurenčný výklenok a preto spoločnosť Navigátor, s.r.o. by mohla byť 

naprosto individuálna a dosiahnuť vynikajúcu pozíciu na trhu. 

 

7.4 Porterova analýza 

Cieľom nasledujúcej kapitoly je pomocou Porterovej analýzy popísať odvetvie 

ponúkaných služieb. Odvetvie potom v tejto súvislosti chápeme ako skupinu firiem, 

ktoré poskytujú rovnaké či podobné služby. 
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7.4.1 Ohrozenie zo strany nových konkurentov 

Kapitálová náročnosť – spoločnosť musí investovať veľké množstvo kapitálu. 

Keďže konkurencia v tomto odvetví v podstate neexistuje, potom i ceny sa pohybujú 

veľmi vysoko. Vstup novej spoločnosti na trh je síce finančne náročný, ale vzhľadom 

k existencii konkurenčného výklenku, nasledovne i veľmi úspešný. 

Diferenciácia produktu – služby musí dosahovať prvotriednu kvalitu za dostupné 

ceny, avšak zaistiť zisk pre spoločnosť. 

7.4.2 Vyjednávajúca sila dodávateľov 

Spoločnosti svojimi cenovými ponukami bojujú o svojich zákazníkov. Je potrebné 

dôkladne analyzovať dodávateľské siete a vybudovať takú dodávateľskú sieť, ktorá by 

plne vyhovovala spoločnosti Navigátor, s.r.o. Naše služby naviac nie sú až tak úzko 

prepojené s dodávateľmi a kvalita poskytovaných služieb je len nepriamo úmerná 

dodávateľom. 

7.4.3 Vyjednávajúca sila odberateľov 

Podobne ako dodávatelia môžu odberatelia výrazne ovplyvňovať profitabilitu 

odvetvia, a to predovšetkým tlakom na cenu, kvalitu služieb či zmenami podmienok 

dodania. Sila odberateľov závisí na rade faktorov, ktoré ústia z ich konkrétnej tržnej 

situácie a dôležitosti nákupu.  

Na odberateľov pôsobí rada vnútorných i vonkajších faktorov – prostredie, 

organizácia, interpersonálne a individuálne faktory. Tieto vplyvy následovne 

ovplyvňujú odberateľské preferencie. 

7.4.4 Ohrozenie substitútmi 

Substitúty nazývame výrobky či služby, ktoré poskytujú podobné využitie. 

V našej situácii môžeme za nepriame substitúty považovať spoločnosti, ktoré ponúkajú 

jednoduchú pomoc od vzniknutých kríz a to síce takú, že ″postihnutú″ spoločnosť 

odkúpi a nasledovne potom spoločnosť prestane fungovať na trhu. A jednak i takéto 

rozhodnutie ″postihnutej″ spoločnosti, ktoré by nasledovne viedlo k úplnému ukončeniu 

jej činnosti na trhu. 

Ďalším potencionálnym substitútom by mohli byť vládne nariadenia v oblasti 

krízového managementu. 
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7.4.5 Rivalita medzi existujúcimi spoločnosťami 

Keďže sa na trhu zatiaľ nevyskytuje podobná spoločnosť, nie je potreba sa 

zaoberať súperením medzi konkurentmi. Pokiaľ by však došlo ku vstupu nových 

spoločností na trh, je potrebné sa touto témou dôkladne zaoberať. 
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8 Stratégia a jej implementácia 

Spoločnosť Navigátor, s.r.o. bude svoje aktivity rozvíjať na území Slovenskej 

republiky, po stabilizácii na domácom trhu, osloví i trh zahraničný. Verím, že ponuka 

služieb je tak komplexná a silná, že priláka veľké množstvo zákazníkov, ktorí budú 

využívať ponúkané služby. Hoci som počítala i s tým, že keďže spoločnosť bude na trhu 

nová, nebude mať okamžite potrebné množstvo zákazníkov, aby zaistila potrebné 

financie na hladký priebeh existencie spoločnosti.. V dobe, kedy sa spoločnosť 

Navigátor, s.r.o. bude presadzovať na trhu, budú interní konzultanti poskytovať školenia 

a kurzy v oblasti krízového managementu a krízovej komunikácie. Cieľový zákazníci 

zostávajú rovnaký. Kurzy zaujmú menšie spoločnosti a individualistov, ktorí sa chcú 

vzdelávať v tejto oblasti. 

8.1 Stratégia marketingu 

Spoločnosť sa bude snažiť o aktívnu marketingovú politiku, s jasným cieľom 

orientácie na individualitu zákazníkom požadovanej zákazky. Zákazníkove potreby 

musia byť stopercentne uspokojené. 

8.1.1 Cenová stratégia 

Spoločnosť Navigátor, s.r.o. bude poskytovať poradenské služby na základe 

dopredu dohodnutej hodinovej sadzby. Ostatné služby, pokiaľ budú použité v blokoch, 

potom budú ocenené individuálne, podľa obtiažnosti problému. Zákazník bude dopredu 

poznať harmonogram krokov, na konci každého týždňa písomnou správou o priebehu 

práce. Po celú dobu pôsobenia konzultantov (a to ako externe tak i interne, u zákazníka) 

bude mať zákazník možnosť upresniť či pozmeniť priebeh vykonávaných prác.  

Pre stálych zákazníkov budú k dispozícii individuálne platobné plány. 

8.1.2 Reklamná stratégie (stratégia reklamy) 

Jedným z hlavných nástrojov reklamy bude spoločnosť Navigátor, s.r.o. 

využívanie internetu. Webové stránky spoločnosti budú obsahovať základný popis a 

predstavenie spoločnosti, sídlo, kontakt a s priebežnou aktualizáciou projektov. Webový 

odkaz bude umiestnený i na hlavných vyhľadávačoch, aby bola zaistená viditeľnosť a 

dosiahnuteľnosť spoločnosti. 
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Formou sponzoringu sa budeme zaujímať o rôzne spoločenské akcie, pravidelne 

prispievať dopredu vybranej charite. V budúcnosti by sa spoločnosť chcela podieľať i 

na projektoch pre neziskové organizácie. 

Kontaktovať vládu Slovenskej republiky, obor Bezpečnosti štátu, a ponúknuť im 

pomoc pri riešení naliehavých úloh v oblasti krízového managementu. 

Pravidelná reklama v Zlatých stránkach, inzertných novinách apod. 

Organizovanie kurzov a seminárov v oblasti krízového managementu a krízovej 

komunikácie. 

8.2 Stratégia predaja 

Po tom, čo zákazník osloví spoločnosť Navigátor, s.r.o. a prejaví záujem o jej 

služby, bude dohodnutá schôdzka. Na schôdzke konzultant v krátkosti predstaví 

spoločnosť Navigátor, s.r.o. a vypočuje, čo má zákazník za problém. Buď zhodnotí 

navrhnuté riešenie či sám navrhne, ako v danej situácii postupovať. Po dohodnutí oboch 

strán o obsahu a rozsahu práce, konzultant zostaví návrh zmluvy a predpokladané 

finančné náklady. O zmluve je možné diskutovať so zákazníkom, upraviť ju. Pokiaľ to 

situácia vyžaduje, je zostavený finančný plán a splátkový kalendár. Za predpokladu, že 

zmluva vyhovuje obom stranám, je takáto dohoda podpísaná a vzájomná spolupráca 

môže začať. 

Ceny sú pevne stanovené, záleží však na druhu a dĺžke práce. 

K nahliadnutiu budú pripravené i referencie a doporučenia stávajúcich 

zákazníkov. 

8.3 Cenová ponuka jednotlivých služieb 

Keďže celý tento podnikateľský projekt je zameraný na uskutočnenie v 

budúcnosti, predložená cenová ponuka by mala byť znovu preskúmaná v čase realizácie 

tohoto plánu.  

Kurzy a semináre – ceny sa budú líšiť podľa toho, či sú semináre vedené externe či 

interne (tzn. v sídle spoločnosti Navigátor, s.r.o. či v sídle klienta) 

Krátkodobé, jednodenné kurzy (1 x 7 hodín) – v rozmedzí 3.500,- Sk – 5.000,- Sk 

Krátkodobé, dvojdenné kurzy (2 x 7 hodín) – v rozmedzí 6.000,- Sk – 7.500,- Sk 

Krátkodobé, dvojdenné kurzy (3 x 2 dni) – 17.000,- Sk – 20.000,- Sk 

Dlhodobé kurzy (78 hodín a viac) – 25.000,- Sk – 30.000,- Sk 



 48 

 

K cenám kurzov je nutné pripočítať DPH. Ceny sú uvedené vrátane potrebných 

študijných materiálov. Kapacita kurzov je maximálne 10 ľudí. 

Kurzy budú zaisťované internými a externými konzultantmi spoločnosti 

Navigátor, s.r.o. Pri príprave kurzov budeme systematicky hľadať a úspešne uplatňovať 

originálne postupy výučby  aplikácie nemenných princípov danej problematiky, tak aby 

sa pochopené a naučené dalo čo najefektívnejšie uplatniť v každodennom pracovnom, 

ale často i v osobnom živote.  

V ďalekej budúcnosti by sa potom samostatná školiaca divízia pokúsila byť 

akreditovaným testovacím strediskom, s možnosťou medzinárodnej uznávanej 

certifikácie pre svojich účastníkov.  

Ďalšie služby, poskytované spoločnosťou Navigátor, s.r.o., sú ocenené nasledovne : 

• Poradenstvo v oblasti krízového managementu – hodinová sadzba 1.500,- Sk 

• Predchádzanie krízam, príprava na krízu – ceny sú úplne individuálne pre každú 

spoločnosť – záleží na jej veľkosti a miere participácie konzultantov spoločnosti 

Navigátor, s.r.o. 

• Sprievodca vzniknutou krízou – opäť ceny sú úplne individuálne pre každú 

spoločnosť – záleží na jej veľkosti a miere participácie konzultantov spoločnosti 

Navigátor, s.r.o. 

• Renovácia spoločnosti po kríze – ceny sú závislé na rozsahu a priebehu krízy 

• Komunikácia s médiami v dobe krízy – hodinová sadzba 2.000,- Sk 

Aby sme splnili podmienky zisku, ktoré sú bližšie rozpísané v kapitole 10, 

minimálne musíme každý mesiac naplniť kapacitu kurzov. Potom bude každá ďalšia 

poskytnutá služba bonusom vedúcim k zisku a rozšíreniu spoločnosti. 
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9 Management – zhrnutie 

Spoločnosť bude mať spočiatku len štyroch zamestnancov, z nich jeden bude 

hlavný manažér, ktorý bude zodpovedný za všetko dianie spoločnosti. Spoločnosť však 

bude využívať i spoluprácu externých konzultantov. Do budúcnosti by spoločnosť 

Navigátor, s.r.o., ak bude prosperovať podľa očakávania, mala mať viac externých i 

interných konzultantov a samostatnú školiacu divíziu. 

9.1 Organizačná štruktúra spoločnosti, personálne zaistenie 

Hlavný manažér musí mať niekoľko ročné skúsenosti v oblasti vedenia 

spoločnosti, v riadení ľudských zdrojov, marketingu a krízovom managemente. Mal by 

byť bystrý, rýchlo jednajúci, schopný odhadnúť možnosti spoločnosti (a to ako 

finančné, tak personálne), s kladným vzťahom ku klientom. V neposlednej rade by mal 

mať vysokoškolské vzdelanie, multilingválne, s certifikovanými znalosťami z rôznych 

oblastí managementu, vynikajúce IT znalosti 

Ďalšími dvomi zamestnancami sú interní konzultanti, plne vyškolení v 

problematike krízového managementu, právnymi, ekonomickými, jazykovými a IT 

znalosťami.  

Štvrtým zamestnancom je recepčná/účtovníčka. To je osoba, ktorá je v styku s 

klientmi, vybavuje telefonáty, korešpondenciu, účtovníctvo. Zároveň  sa však svojimi 

detailnými znalosťami z oblasti účtovníctva, ekonómie a práva aktívne zúčastní 

kompletného chodu spoločnosti. 

Na počiatku činnosti spoločnosti Navigátor, s.r.o. budú konzultanti vystupovať i v 

roli školiteľov. Spoločnosť by chcela poskytovať krátkodobé i dlhodobé kurzy a 

semináre v oblasti krízového managementu a krízovej komunikácie. Neskôr, po 

riadnom zabehnutí spoločnosti na trhu a vytvorení stálej zákazníckej siete, by táto 

činnosť vytvorila samostatnú divíziu spoločnosti. 

Pokiaľ bude spoločnosť na trhu úspešná, potom sa dá i uvažovať o rozšírení 

základne interných a externých konzultantov.  
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Organizačná štruktúra spoločnosti je znázornená na obrázku 2. 
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Obrázok  2 - Organizačná štruktúra spoločnosti 

 

Pracovná doba jednotlivých zamestnancov bude 8,5 hodín (od deviatej hodiny 

rána do pol šiestej večer). Všetci zamestnanci však v pracovnej zmluve odsúhlasili, že v 

dobe potreby budú pracovať, podľa urgencie projektov, nie podľa času. Odmena za čas 

strávený naviac bude kompenzovaná finančne, materiálne i zvláštnymi dňami voľna. 

V budúcnosti bude snaha o rozšírenie základne interných i externých konzultantov 

a o preniknutí na zahraniční trh. 
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10 Finančný plán 

Do finančného plánu som zahrnula náklady na obstaranie hmotného a drobného 

nehmotného majetku, ďalej potom ročné odpisy HIM, mzdové a režijné náklady. 

Následovne som spočítala celkovú potrebu kapitálu. 

 

10.1 Rozbor nákladov a zisku – prognóza 

Najprv je nutné sa zaoberať počiatočnými nákladmi na obstaranie hmotného 

(HIM) a drobného nehmotného investičného majetku (DNIM). Celkové počiatočné 

náklady na obstaranie investičného majetku činia 5.687.000,- Sk. Tieto náklady sú 

podrobne rozdelené v nasledujúcich tabuľkách. 

 

Náklady na obstaranie HIM 

Auto 1 400.000,- Sk 

Auto 2 400.000,- Sk 

PC 1 90.000,- Sk 

PC 2  60.000,- Sk 

PC 3 60.000,- Sk 

PC 4  60.000,- Sk 

Nábytok 100.000,- Sk 

Budova 4.000.000,- Sk 

Celkom  5.170.000,- Sk 

 

Náklady na obstaranie DNIM 

Drobné kancelárske potreby 10.000,- Sk 

Ostatní kancelárske technológie 50.000,- Sk 

Ostatné 20.000,- Sk 

Celkom 80.000,- Sk 
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Ročné odpisy HIM 

Auto 1 400.000,- Sk/4 = 100.000,- Sk 

Auto 2 400.000,- Sk/4 = 100.000,- Sk 

PC 1 90.000,- Sk/3 = 30.000,- Sk 

PC 2 60.000,- Sk/3 = 20.000,- Sk 

PC 3 60.000,- Sk/3= 20.000,- Sk 

PC 4 60.000,- Sk/4 = 15.000,- Sk 

  

Budova 4.000.000,- Sk/50 = 80.000,- Sk 

Celkom ročné odpisy 365.000,- Sk 

 

Stanovenie mzdových nákladov je len orientačné, a to z dôvodu fluktuácie cien 

externých konzultantov. Pre interných zamestnancov potom platia nasledujúce 

priemerné mesačné cifry. 

 

Vedúci manažér 70.000,- Sk 

Interný konzultant 50.000,- Sk 

Interný konzultant 50.000,- Sk 

Recepčná/účtovníčka 30.000,- Sk 

Celkom 200.000,- Sk 

 

K tejto sume  je potrebné pripočítať tiež zdravotné a sociálne poistenie, čo činí 

35% z celkovej hrubej mesačnej mzdy. Celkové mesačné mzdové náklady teda budú 

činiť 270.000,- Sk. (viď nasledujúca tabuľka). 

 

Hrubá mzda všetkých zamestnancov 200.000,- Sk 

Zdravotné a sociálne poistenie 70.000,- Sk 

Celkom mzdové náklady 270.000,- Sk 
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Do konečných mesačných nákladov je nutné zahrnúť i náklady režijné. 

  

Elektrina 4.500,- Sk 

Telefón, fax 5.000,- Sk 

Ostatné 2.500,- Sk 

Celkom 12.000,- Sk 

 

Konečný súčet celkových prevádzkových mesačných nákladov tak činí 282.000,- 

Sk. 

Pri obrate prevádzkových nákladov štyrikrát ročne by sa prevádzkový kapitál 

vrátil až za tri mesiace. Aby bola dostatočná zásoba po celú túto dobu, je potrebná 

čiastka 846.000,- Sk. (282.000*3) Zo všetkých vyššie spomenutých koeficientov je 

možné vypočítať celkovú potrebu kapitálu. 

 

Koeficienty Sk 

Celkové prevádzkové náklady 846.000,- Sk 

Náklady na obstaranie investičného majetku 5.170.000,- Sk 

Počiatočné zásoby 50.000,- Sk 

Ostatné náklady a rezerva 50.000,- Sk 

Kapitál celkom 6.116.000,- Sk 

 

10.2 Potreba cudzieho kapitálu 

Celková potreba kapitálu činí 6.116.000,- Sk, pričom počiatočné vklady činili 

čiastku 4.000.000,- Sk. Teda potreba cudzieho kapitálu je vypočítaná na 2.116.000,- Sk. 

Ak bude požiadané o úver u komerčnej banky v hodnote 2.000.000,- Sk s úrokom vo 

výške 16% a dobou splatnosti 4 roky. Mesačná splátka potom bude činiť 56.680,56,- 

Sk. Táto čiastka musí byť pripočítaná k celkovým mesačným nákladom. 282.000,- Sk + 

56.680,56,- Sk, čo sú celkové mesačné náklady i so splátkami úveru. Celkové mesačné 

náklady potom činia 338.680,56,- Sk 
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10.3 Analýza rentability 

Mesačné tržby teda musia prevýšiť čiastku 338.680,56,- Sk + maržu. Po odhadoch 

veľkosti dopytu po službách spoločnosti, som dospela k záveru, že predpokladané 

mesačné tržby sa budú pohybovať  okolo čiastky 380.000,- Sk v prvom roku existencie 

spoločnosti. Celkový predpokladaný mesačný zisk by mal činiť zhruba 40.000,- Sk. 

10.4 Návratnosť investícii 

Návratnosť investícii charakterizuje vzťah medzi výsledkom hospodárenia a 

vloženými či viazanými prostriedkami. Dáva do pomeru výsledný efekt s celkovým 

majetkom a tiež môžu zohľadniť štruktúru krytia majetku. Žiadúca je čo najvyššia 

ziskovosť. Bez toho, než by spoločnosť fungovala na trhu minimálne jeden rok, by 

všetky čísla boli len dohadom a špekuláciou. Mojím odhadom, a po porade s finančným 

odborníkom, som dospela k záveru, že pokiaľ by spoločnosť splnila všetky vyššie 

uvedené predpoklady, potom by návratnosť investícii činila päť až šesť rokov. 
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11 Predpokladané problémy / Rizika 

Pri založení novej spoločnosti je potrebné počítať s celou radou problémov a 

situácii, ktoré môžu nastať.  

 

• finančné riziko – neposkytnutie úveru (v tomto prípade by som uplatnila 

variantu takú, kde by nehnuteľnosť, potrebná pre vykonávanie poradenskej 

činnosti nebola zakúpená, ale prenajatá) 

• nedostatok školených odborníkov v oblasti krízového managementu či ich častá 

fluktuácia 

• zmena preferencií v potrebách zákazníkov, zmena preferencií na trhu 

• legislatívne obmedzenia 

• vstup novej konkurencie na trhu 

• nespokojnosť zákazníkov 

• totálne zlyhanie pri projekte 

• prevýšenie nákladov nad zisky 

• platobná neschopnosť zákazníkov 
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12 Zisťovanie úrovne krízového managementu na 
Slovensku, v Českej republike a vo Veľkej Británii 

 

Skôr ako sa rozhodneme založiť novú spoločnosť, je potrebné spraviť prieskum 

úrovne krízového managementu na Slovensku a porovnať ho s úrovňou v okolitých 

krajinách v Českej republike a vo Veľkej Británii. Krízový manažment v Českej 

republike je na podobnej úrovni ako na Slovensku – nie je ešte rozbehnutý, no krízový 

manažment vo Veľkej Británii je na veľmi vysokej úrovni, preto som si vybrala práve 

túto krajinu, ktorá by nám mohla byť v budúcnosti vzorom.   

Keďže som nenašla žiadnu jednotnú definíciu týkajúcu sa tejto tematiky, rozhodla 

som sa, že zostavím dotazníky, ktoré sa budú pýtať na rôzne oblasti krízového 

managementu. Tieto dotazníky potom vyhodnotím. Spätne potom tieto hodnotenia budú 

slúžiť k úprave ponuky služieb či k vytvoreniu špecifických ponúk. Prípadne 

k vytvoreniu potencionálnej zákazníckej siete.  

Podľa analýzy trhu som vypracovala zoznamy spoločností, ktoré som oslovila 

pomocou e-mailů, poprípade som navštívila ich internetové stránky. 

Na vyhľadávanie potrebných kontaktov som využívala nasledujúce zdroje: 

pre Slovenskú republiku 

• www.zlatestranky.sk 
• www.zoznam.sk 
• www.porada.sk 
• internetové stránky príslušných spoločností 

 
pre Českú republiku 

• www.zlatestranky.cz 
• www.inform.cz 
• www.centrum.cz 
• www.google.cz  
• internetové stránky príslušných spoločností 

 
pre Veľkú Britániu 

• www.yell.com 
• www.google.co.uk 
• www.reuters.co.uk 
• internetové stránky príslušných spoločností 
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13 Dotazníky 

Vytvorila som dva typy dotazníkov. Prvý dotazník je uzavretého typu, s ponukou 

odpovedí ÁNO / NIE. Tento typ dotazníku som posielala spoločnostiam pôsobiacim 

v oblasti priemyslu. Druhý dotazník, s ponukou odpovedí a, b, c, d. Tento typ 

dotazníkov som posielala spoločnostiam pôsobiacim v oblasti farmácie, zdravotníctva a 

potravinárskeho priemyslu. Ukážky dotazníkov, spoločne s ich vyhodnotením sú 

v prílohe číslo 4 - 7. 

Zároveň som oslovila niektoré ministerstva Slovenskej republiky, či by sa ich 

zástupcovia mohli vyjadriť k problematike krízového managementu v ich rezorte. 

Zoznam ministerstiev je v prílohe číslo 8. 
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14 Vyhodnotenie 

 

Realizácia projektu 

Čo sa týka realizácie plánu, domnievam sa, že plán je plne realizovateľný v blízkej 

či vzdialenej budúcnosti. Ako som už niekoľkokrát predniesla, je potrebné však 

preskúmať finančnú stránku projektu, lebo ceny sú platné pre rok 2008 a sú v korunách. 

V budúcnosti by mali byť v eurách. Myslím si, že som podchytila všetky oblasti, ktoré 

sú dôležité z hľadiska krízového managementu a že spoločnosť by bola na dnešnom 

trhu úspešná a jediná svojho druhu. Podľa prieskumu trhu by mala spoločnosť dostatok 

zákazníkov a silnú pozíciu by mala i z hľadiska poskytovania seminárov o krízovom 

manažmente. Mám pocit, že by spoločnosť bola natoľko flexibilná a spoľahlivá, že by 

mala zaručené dlhodobé, úspešné pôsobenie na trhu. 

 

Tento projekt mi ukázal, že každý začínajúci podnikateľ si musí premyslieť 

mnoho skutočností a súvislostí, a to oveľa skôr, než zaháji svoju podnikateľskou 

činnosť. Domnievam sa, že sa mi podarilo pojať všetky oblasti, ktoré sú potrebné pri 

založení novej spoločnosti. Predpokladám tiež, že táto myšlienka je vysoko 

perspektívna do budúcna. Pre zistenie úrovne krízového managementu na Slovensku, 

v Čechách a vo Veľkej Británii, som rozoslala dotazníky a oslovila som i vybrané 

ministerstvá, aby nám poskytli tlačovú správu. 

Vo Veľkej Británii som rovnako oslovila poradenské spoločnosti, ktoré pôsobia 

v oblasti krízového managementu. 

Z každej z oslovených oblastí sa mi dostalo odpovedi (nie ale z každej 

z oslovených spoločností). Z tohto dôvodu som výsledky vždy globalizovala pre celú 

oslovenú oblasť.  

 

14.1 Slovenská republika 

Na Slovensku je len málo spoločností, ktoré berú krízový manažment ako súčasť 

svojich strategických plánov a pripúšťajú, že by sa mohli ocitnúť v kríze. Prevládajú 

spoločnosti, ktoré ani nepočuli o krízovom manažmente a neuvedomujú si hrozby krízy. 
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Spoločnosť, poskytujúca len informácie o krízovom manažmente, na slovenskom trhu 

chýba. 

Na trhu existujú spoločnosti, poskytujúce špičkové poradenské služby v oblasti 

stratégie, manažmentu a e-business. Napriek tomu sa však žiadna z týchto spoločností 

nezaoberá krízovým manažmentom, ani neuvažuje o rozšírení ponuky služieb týmto 

smerom. Sú spoločnosti, ktoré poskytujú kurzy a školenia, ponúkajúce tréningové 

programy pre podnikateľov a manažérov, ich cieľom je zoznámiť ich so zdrojom krízy a 

stupňom možných ohrození. Nič menej na priamu pomoc v čase krízy, by som vhodnú 

spoločnosť nenašla. 

Podobne ako v Českej republike, sú i na Slovensku krízové programy súčasťou 

plánov štátnych inštitúcií, ktorým to ukladá povinnosť zo zákona. Plány súvisia 

s prípravou na riešení potencionálnych krízových situácií ako sú napr. vojna, vojnový 

stav, výnimočný stav, núdzový stav a mimoriadna situácia. Vyčleňujú sily a prostriedky 

na riešenie krízových situácií a vytvárajú systém včasného vyrozumenia a uvádzajú do 

stupňa pohotovosti príslušné orgány krízového riadenia. Zároveň pripravujú a 

organizujú úlohy v systéme bezpečnostných akcií, úloh integrovaného záchranného 

systému a odborného zabezpečenia evakuácie. 

Právne predpisy, ktoré súvisia priamo s tematikou krízových plánu, sú nasledujúce 

: 

• č. 387/2002 z.. o riadení štátu v krízových situáciách  

• č. 227/2002 z.. o bezpečnosti štátu v dobe vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu  

• č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 

• č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky 

• č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR 

Z tohto prieskumu vyplýva, že sú na trhu spoločnosti, ktoré by boli ochotné 

diskutovať s nami navrhnutou spoločností poskytujúcou služby v oblasti krízového 

manažmentu.  Mnohé z nich by si dali poradiť kvalifikovanými odborníkmi v tejto 

oblasti. Dobre poznajú slabé miesta vo svojej spoločnosti a kríze by sa najradšej vyhli. 

Nechcú riskovať dopady na svoju povesť a zisk.  

Na základe môjho prieskumu som zistila, že mnou prezentovaný projekt by bol na 

Slovensku úspešný a prosperujúci. 
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14.2 Česká republika 

Z tohto prieskumu vyplýva, že spoločnosti, ktoré majú zo zákona stanovenú 

nutnosť existencie krízového manažmentu, sa touto oblasťou zaoberajú. Vypracovávajú 

krízové plány (ktoré sú individuálne pre každú spoločnosť a sú vnútornými chránenými 

dokumentmi. Právne predpisy, ktoré súvisia priamo s tematikou krízových plánov, sú 

nasledujúce: 

• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovanom záchrannom systéme 

• Zákon č. 240/2000 Sb., o krízovom riadení  

• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodárskych opatreniach pre krízové stavy 

• Zákon č. 127/2005 Sb.,  o elektronických komunikáciách 

• Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Českej republiky 

• Zákon č. 222/1999 Sb., o zaisťovaní obrany Českej republiky 

• Zákon č. 412/2005 Sb., o ochrane utajovaných informácii a bezpečnostnej 

spôsobilosti 

• Prevádzacie nariadenie vlády 

Ministerstvá majú na základe hore citovaných zákonov zriadené pracovisko 

krízového riadenia, spracovaný Krízový plán, zriadený Krízový štáb. Krízový štáb je 

pracovný orgán k riešeniu krízových situácií. Jeho zloženie a úlohy určuje minister 

príslušného rezortu. V tomto štábe sú zaradení vrcholoví pracovníci ministerstva – 

námestníci ministra, riaditelia odborov a ďalší odborníci. 

Činnosť Krízového štábu ministerstva upravuje dokument Metodika práce 

Krízového štábu. Činnosť Krízového štábu bude pri hrozbe vzniku a po vzniku krízovej 

situácie spravidla koordinovaná z úrovne Ústredného krízového štábu. 

Metodika bude spravidla využívaná v prípadoch: 

• predchádzania krízovým situáciám a pri príprave na ich riešenia, 

• bezprostredné hrozby vzniku a  po vzniku krízovej situácie,  

• zapojenie ČR do spojeneckých vojnových, mierových, záchranných a humanitárnych 

operácií, 

• vyhlásenie núdzového stavu, stavu ohrozenia štátu, vojnového stavu a vo zvláštnych 

prípadoch i stavu nebezpečia, cvičenie orgánov krízového riadenia 
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Ministerstvá majú tiež pre túto problematiku zriadený odbor bezpečnosti a 

krízového riadenia. Náplňou tohto odboru je podrobné rozpracovanie úloh v oblasti 

krízového riadenia (krízového manažmentu) a robenie metodickej a kontrolnej činnosti. 

Ďalej zabezpečuje prípravu a realizáciu systému akcieschopnosti jednotlivých 

ministerstiev pre riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií, vrátane 

zaisťovania humanitárnej pomoci. 

Nenašla som však spoločnosť, ktorá by poskytovala poradenstvo v tejto oblasti či 

sa inak zaoberala krízovým manažmentom. Z toho vyplýva, že mnou prezentovaný 

projekt by mal úspech aj v Českej republike. Spoločnosť Navigátor, s.r.o. by 

v budúcnosti dokázala získať klientov aj v Čechách, pokiaľ by tu neexistovala podobná 

spoločnosť. 

 

14.3 Veľká Británia 

Úroveň krízového managementu vo Veľkej Británii je na vysokej úrovni. Existuje 

celá rada spoločností, ktoré sa touto tematikou zaoberajú, so sieťami klientov ako na 

domácom trhu, tak v zahraničí. Podarilo sa mi osloviť spoločnosť Regester Larkin 

v Londýne. Táto spoločnosť sa zaoberá krízovým manažmentom a dá sa povedať, že sú 

špičkou vo svojom obore. Prieskum v Londýnskych firmách a rozoslanie dotazníkov mi 

pomohla spraviť bývalá spolužiačka momentálne žijúca v Londýne. Na základe týchto 

dotazníkov som sa presvedčila, že krízový manažment naozaj funguje a je bežnou 

súčasťou existencie veľkých spoločností. 

Vo Veľkej Británii existuje i celá rada kurzov/seminárov krízového managementu. 

Tiež literatúra s touto tematikou je rozšírená. 

 

14.4 Navigátor, s.r.o. 

Z prieskumu vyplýva, že spoločnosť Navigátor, s.r.o. by mala potencionálne 

uplatnenie na slovenskom trhu, pestrú klientelu a nádejné vyhliadky do budúcnosti. Ako 

som sa už skôr zmienila, spoločnosť by sa zaoberala jednak poradenstvom (externým i 

interným) a jednak výukovou činnosťou (kurzy, semináre). V ďalekej budúcnosti by 

potom mohla svoju činnosť rozšíriť na preklady odborných kníh z oblasti krízového 
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managementu (keďže na slovenskom trhu literatúra v  tejto oblasti značne zaostáva) a 

usporiadaním konferencií s tematikou krízového managementu. 

 



 63 

 

Záver 

Mojou úlohou bolo zostaviť podnikateľský zámer a zasadiť ho do reality s 

predpokladom založenia tejto spoločnosti. 

V jednotlivých kapitolách som podrobne vysvetlila pojem krízového 

managementu a  nutnosti krízového plánovania. Graficky som znázornila počiatok 

spoločnosti, nutné vybavenie i zamestnaneckú základňu. 

Detailne som sa zaoberala ponukou služieb, porovnaním konkurencie a ľahko som 

i načrtla Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky. 

Tento podnikateľský projekt obsahuje i podrobnú analýzu trhu, vrátane jeho 

segmentácie. Stratégia je silne pre zákaznícky orientovaná so silným firemným 

zázemím. Dôkladne som spravila jednak analýzu služieb a jednak Porterovu analýzu. 

Obidve analýzy priniesli mnoho nových poznatkov, ktoré viedli k istým úpravám. 

Podrobne som sa zaoberala i jednotlivými stratégiami, vrátane cenovej ponuky. 

Cenová ponuka bola tvorená na základe prieskumu cien platných pre rok 2008. (bude 

teda nutné ceny prepočítať na euro) 

Vytvorila som ideálnu organizačnú štruktúru spoločnosti a dôkladne sa zaoberala 

personálnym zaistením. 

V neposlednej rade som prezentovala finančný plán pre projekt. Zaoberala som sa 

predovšetkým rozborom nákladov a ziskov, potrebou cudzieho kapitálu a nasledovne i 

analýzou rentability plus návratnosti investícii.  

Na záver som spomenula predpokladané riziká, ktoré sú spojené s uvedením novej 

spoločnosti na trh. 

Ako prílohy som zvolila tabuľku rozdelenia rizík, etický kódex spoločnosti, 

spoločenskú zmluvu a dotazníky. 

 

Tento projekt mi ukázal, že každý začínajúci podnikateľ si musí premyslieť 

mnoho skutočností a súvislostí, a to omnoho skôr, než zaháji svoju podnikateľskú 

činnosť. Domnievam sa, že sa mi podarilo pojať všetky oblasti, ktoré sú potrebné pri 

založení novej spoločnosti.  
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Investície do projektu sú síce veľké, ale je nutné brať do úvahy skutočnosť, že 

spoločnosť vlastní nehnuteľnosť, ktorá môže byť v prípadoch najväčšej núdze, 

speňažená. 

Podnikateľskú činnosť by som definovala ako aktíva prevádzané za účelom 

určitého zisku, avšak žiadny podnikateľ nemôže počítať s tým, že legálnym spôsobom 

zbohatne cez jednu noc. 

 

Kríza sa môže vyskytnúť v akomkoľvek obore podnikania. Jej rýchle a úspešné 

zvládnutie znamená minimalizáciu vzniknutých strát, záchranu reputácie firmy a 

obnovenie firemnej stability v čo najkratšej dobe. 

Krízový management môže byť vyjadrený dvomi otázkami – 

1/  Môže spoločnosť uniesť realitu o sebe samej a snahu učiť sa predchádzať krízam, nie 

ich ignorovať? 

2/ Koľko finančných prostriedkov je spoločnosť ochotná investovať do nápravy svojich 

slabých miest a vyskúšať svoju krízovú stabilitu? 

Krízový manažment je z veľkej miery hlavne o tom, čo musí byť urobené pred 

tým, ako sa to stane. Pevne stanovené hodnoty spoločnosti prejdú v kríze náročným 

testom. Preto slovo na záver - budúcnosť i tej najväčšej korporácie sa môže ocitnúť na 

miskách váh v mihnutí oka 
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Príloha 1  Tabuľka rozdelenia rizík 

 

ekonomické informačné 
fyzické 

(strata kľúčového 
podniku a zariadenia) 

ľudských 
zdrojov 

reputačné psychopatického 
jednania 

prírodných 
katastrof 

štrajk 
pracovných síl 

strata majetkových a 
dôverných 
informácii 

strata vybavenia, 
podniku a dodávateľov 

strata kľúčových 
pozícii v 

managemente 
ohováranie 

manipulácia 
zamestnancov 

zemetrasenie 

nezvládnuteľné 
pracovné sily 

nepravdivé 
informácie 

zlyhanie zariadení 
podniku 

strata kľúčových 
pozícii v 

personalistike 
zvrátené vtipy únos požiar 

nedostatok 
pracovných síl 

manipulácia s 
informáciami 

strata kľúčového 
zariadenia 

nepravidelná 
dochádzka 

nepravdivé 
povesti o 

spoločnosti 

držanie 
rukojemníkov 

povodeň 

zásadný pokles 
cien a výkonov 

Y2K 
zásadné prerušenie 

výroby 
vznik vandalizmu 
na pracoviskách 

poškodenie 
firemnej 
reputácie 

teroristický útok explózia 

krach na trhu 
  

násilie na 
pracoviskách 

manipulácia 
s firemnými 

logmi 
násilné činy tajfún / búrka 

zásadný pokles 
ziskov 

     
hurikán 
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Príloha 2 Etický kódex 

Etický kódex spoločnosti Navigátor, s. r.o. 

Konatelia spoločnosti Navigátor, s. r.o. v náväznosti na víziu a riadiace princípy 

spoločnosti stanovujú nasledujúce zásady etiky: 

Navigátor,  s. r.o. je spoločnosť poskytujúca poradenstvo v oblasti krízového 

managementu, ktorá zamestnáva spoločenstvo ľudí najrôznejších profesií, záujmov, 

pováh i kultúrnych a sociálnych zvyklostí.  

Pre naplnenie základného cieľa spoločnosti Navigátor,  s. r.o. je potrebné, aby 

spoločnosť bola verejnosťou vnímaná ako spoločnosť s jednotným charakterom, 

rešpektujúca oprávnené potreby zamestnancov, obchodných partnerov i verejnosti. 

 

Úvod 

Etický kódex je základným dokumentom popisujúci zásady chovania, ich 

rešpektovanie a dodržovanie je očakávané od všetkých zamestnancov spoločnosti. Jeho 

cieľom je zjednotiť vystupovanie celého spoločenstva zamestnancov a vtlačiť tým 

jednotný charakter Navigátor,  s. r.o., a to jednak ako spoločnosti navonok, a súčasne i 

ako zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom. 

Za etické chovanie v duchu tohoto kódexu sa považuje hlavne: 

• čestné jednanie v súlade s dobrými mravmi  

• nezavádzanie v omyly a neposkytovanie nepravdivých informácií  

• neponúkanie služby a dodávky za podmienok, o ktorých je dopredu známe, že 

sú nesplniteľné  

• "dodržanie daného slova" 

Dobré meno spoločnosti, jej životaschopnosť a prosperita je i základom pre rozvoj 

zamestnanosti a odmeňovania pracovníkov spoločnosti. 

 

Prístup zamestnancov k svojej práci 

Zamestnanci spoločnosti Navigátor,  s. r.o. si musia byť vedomí skutočnosti, že 

základným cieľom ich práce je prosperita spoločnosti a za tým účelom:  
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• Pracujú svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností, plnia pokyny 

nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a dodržujú zásady 

spolupráce s ostatnými zamestnancami 

• Pri svojej práci teda potom dodržujú  zásady ….., politiky bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a politiku ochrany životného prostredia 

• Pri rozhodovaní sa nenechávajú ovplyvňovať pohlavím, vekom, rasou, 

národnosťou, vyznaním či sexuálnou orientáciou 

• V maximálnej možnej miere spolupracujú na rozvoji svojich schopností a 

zručnosti 

• Majetok spoločnosti Navigátor, s. r.o. užívajú len k dosiahnutiu stanovených 

cieľov, čo najhospodárnejšie, chránia ho pred zneužívaním, poškodením, stratou, 

odcudzením či zničením a bez váhania robia opatrenia k odstráneniu zistených či 

hroziacich škôd 

• Na svojich pracoviskách vytvárajú príjemné prostredie, udržujú svoje 

pracovisko v poriadku a dbajú na to, aby spĺňali všetky podmienky bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vrátane dodržovania zákazu 

užívania a distribúcie alkoholu a drog 

Vedúci zamestnanci, naviac nad rámec hore uvedeného, hodnotia svojich 

podriadených výhradne na základe ich osobných schopností a dosahovaných 

pracovných výsledkov.  

 

Spolupráca medzi zamestnancami  

Predpokladom kvalitného plnenia úloh je hlavne : 

• Aktívna a efektívna komunikácia pri riešení pracovných úloh 

• Otvorená a vzájomná informovanosť o všetkom, čo môže mať vplyv na kvalitu a 

úspešnosť ako práca každého jednotlivca, tak práca celého kolektívu 

• Slušné, ohľaduplné a kolegiálne chovanie medzi zamestnancami 

• Uplatňovanie princípov tímovej práce 
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Vzťah k zákazníkom, obchodným partnerom a verejnosti 

Predpokladom pre úspešný rozvoj spoločnosti je rovnako vystupovanie navonok s 

cieľom udržania doterajších a získanie nových klientov a obchodných partnerov. Za 

týmto účelom je potrebné: 

• Dbať na udržanie dobrého mena, jednať s klientmi a obchodnými partnermi 

otvorene a eticky a to isté vyžadovať pri jednaní i od druhej strany 

• Prezentovať spoločnosť Navigátor,  s. r.o. svojim vysokým nasadením, s 

vedomím, že najúčinnejšou prezentáciou sú výsledky nielen kolektívu, ale 

každého zamestnanca 

• Jednať tak, aby sme boli vnímaní ako súčasť spoločnosti Navigátor, s. r.o. 

• Využívať skúseností, znalostí miestnych podmienok a orientácia na trhu 

• Zaisťovať úplnú spokojnosť klientov, k tomu získať detailné informácie o ich 

požiadavkách 

• Riadiť sa zásadou, že neexistuje dôležitejší či menej dôležitý zákazník 

• Byť si vedomí toho, že klient hodnotí spoločnosť Navigátor, s. r.o. vždy nielen 

podľa odvedenej práce, ale i podľa prístupu zamestnancov, ich chovania, 

vzhľadu a vystupovania 

• Ponúkať klientom komplexné zabezpečenie ich potrieb 

• Chrániť so všetkou starostlivosťou informácie o klientoch a nakladať s nimi ako 

s dôvernými, pokiaľ klient sám nedá súhlas s ich zverejnením 

 

Stret záujmov  

Zamestnanci sú povinní predchádzať situáciám, v ktorých by sa ich súkromné či 

finančné záujmy mohli dostať do stretu so záujmami spoločnosti Navigátor, s. r.o.  

Obchodné tajomstvo a dôverné informácie  

Predmetom obchodného tajomstva sa rozumie každá skutočnosť obchodná, 

výrobná, technická či inej povahy súvisiaca s podnikaním spoločnosti Navigátor, s.r.o., 

ktoré majú skutočnú či aspoň potencionálnu materiálnu či nemateriálnu hodnotu a nie 

sú v príslušných kruhoch bežne dostupné. Dôvernými informáciami sú hlavne 

akékoľvek informácie o zamestnancoch, zákazníkoch, o finančnej situácii, know-how, 

ako i o uzavretých a uzatváraných zmluvných vzťahoch. Zamestnanci sú viazaní 

mlčanlivosťou o predmete obchodného tajomstva a o dôverných informáciách, majú 
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povinnosť ich chrániť proti zneužitiu a nehovoriť ich osobám bez predchádzajúceho 

súhlasu k tomu oprávneného zamestnanca spoločnosti Navigátor, s. r.o. Táto povinnosť 

potom platí i po ukončení pracovného pomeru. Styk s médiami a poskytovanie 

informácií širokej verejnosti sú uskutočňované prostredníctvom povereného tlačového 

hovorcu. 

V prípade, že sa ktorýkoľvek zamestnanec v súvislosti s pracovnou činnosťou 

zoznámi so skutočnosťou, ktorá je v zmysle zákona č.148/1998 Zb., o ochrane 

utajovaných skutočností, v platnom znení považovaná za utajovanú, má povinnosť 

zachovať o nej mlčanlivosť. Všetky údaje týkajúce sa zamestnancov, sú spoločnosťou a 

jej zamestnancami získavané, spracovávané a poskytované tretím osobám výlučne v 

súlade s ustanoveným zákonom č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v plnom 

znení.  

 

Korupcia 

Zamestnanci nesmú :  

• Požadovať ani prijímať platby, dary či iné plnenia, u ktorých sa pri rozumnom 

zvážení dá predpokladať, že by mohli ovplyvniť obchodné jednanie, alebo ktoré 

prekračujú hranice bežnej pohostinnosti 

• Poskytovať menom spoločnosti Navigátor, s. r.o. obchodným partnerom, 

zástupcom štátnej správy a ďalším osobám úplatky ani iné výhody, ktoré majú 

za cieľ získať zákazky, výhody alebo prospech pre spoločnosť 

Pokiaľ je zamestnancovi v súvislosti s jeho zamestnaním ponúknutá akákoľvek 

výhoda, je povinný ju odmietnuť a okamžite informovať o tom svojho nadriadeného. 

 

Konatelia ukladajú : 

• Všetkým zamestnancom spoločnosti Navigátor, s. r.o. dodržovať stanovený 

etický kódex 

• Vedúcich zamestnancov potom dôkladne zoznámiť so všetkými ich 

podriadenými zamestnancami a informovať ich o potrebe dodržovania 

stanovených zásad a o možných dôsledkoch v prípade ich porušovania. 

Priebežne kontrolovať dodržovanie zásad. V prípade zistenia priestupku voči 

týmto zásadám prijímať zodpovedajúce opatrenia, ktoré môžu obsahovať i 
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výpoveď z pracovného procesu a uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu 

právnou cestou 

Ing. .... 

Ing. .... 

Ing. .... 

V ............ dňa ................... 

Účinnosť od ...................... 
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Príloha 3 Spoločenská zmluva 

 

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA  

uzatvorená za účelom spoločného podnikania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigátor, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

 
apríl 2008 
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Obchodné meno a sídlo spoločnosti. Založenie. 

 

obchodné meno spoločnosti 

 

Navigátor, s. r.o. 

 

so sídlom 

 

.................................................................... 

 

Spoločníci uvedení nižšie zakladajú a podpisom tejto zmluvy už založili spoločnosť s ručením 

obmedzeným s názvom Navigátor, s. r.o. (ďalej len spoločnosť). 

 

 ....., Ing. 

  RČ 

  bydlisko 

 

 ....., Ing. 

  RČ  

  bydlisko 

....., Ing. 

  RČ 

  bydlisko 

 

 ....., Ing. 

  RČ  

  bydlisko 

 

Spoločnosť zakladajú na dobu neurčitú. Svoju činnosť zaháji dňom zápisu do obchodného  

registra. 

 

Predmet podnikateľskej činnosti 

 

• poskytovanie poradenstva v oblasti krízového managementu 

• poskytovanie ekonomického poradenstva a ekonomických služieb 

• školiaca činnosť 
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Základné imanie spoločnosti a obchodné podiely 

Výška základného imania pri založení spoločnosti sa stanovuje na 4.000.000,- 

Sk (slovom : štyri milióny korún slovenských). 

 

Pokiaľ valné zhromaždenie rozhodne o zvýšení základného imania spoločnosti, 

môžu záväzok k novému vkladu prevziať zakladajúci spoločníci do jedného mesiaca 

od rozhodnutia valného zhromaždenia, a to úmerne k ich doterajším vkladom 

(podielom). Keby niektorý spoločník nevyužije toto svoje právo na prednostné 

zvýšenie jeho vkladu, rozdelí sa zvýšenie základného imania medzi ostatných 

zakladajúcich spoločníkov, ktorí prejavili záujem, a to znovu úmerne k ich doterajším 

vkladom. 

 

Prevod obchodného podielu spoločníka na inú osobu je možný len so súhlasom 

valného zhromaždenia spoločnosti. Pre schválenie prevodu podielu na inú osobu je 

nutný súhlas dvojtretinovej väčšiny pri hlasovaní vo valnom zhromaždení. 

 

Výška vkladov jednotlivých spoločníkov : 

Meno spoločníka Výška vkladu Obchodný podiel v % 

....., Ing. 1.000.000,- Sk 25 % 

....., Ing. 1.000.000,- Sk 25 % 

....., Ing. 1.000.000,- Sk 25 % 

....., Ing. 1.000.000,- Sk 25 % 

Celkom 4.000.000,- Sk 100 % 

 

Správcom základného imania spoločnosti sa stanovuje .....,Ing. , ktorý pre tento 

účel zriadi nový bankový účet v Komerčnej banke a bude na tomto účte peňažné 

vklady do doby vzniku spoločnosti uchovávať. 

 

Spoločníci sú povinní splatiť svoj vklad v peňažnej forme do 15 dni od podpisu 

tejto zmluvy k správcovi základného imania alebo priamo na hore uvedený nový účet 

pre tento účel zriadený. 
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Orgány spoločnosti 

 

Orgány spoločnosti sú : 

valné zhromaždenie 

konatelia spoločnosti 

 

 

 

Valné zhromaždenie 

Jednanie a funkcie valného zhromaždenia sa riadia §125 a násl. obchodného 

zákonníka pokiaľ nestanoví táto spoločenská zmluva inak.. 

 

Konatelia spoločnosti 

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia. Každý konateľ je 

oprávnený jednať menom spoločnosti samostatne, pokiaľ nestanoví táto spoločenská 

zmluva alebo valné  zhromaždenie inak. 

 

Konateľov menuje táto spoločenská zmluva. Odvolanie doterajších a menovanie 

nových konateľov môže byť prevedené len dvojtretinovou väčšinou pri hlasovaní 

valného zhromaždenia spoločnosti. 

 

Konatelia môžu byť menovaní len z rady spoločníkov spoločnosti. 

 

Právomoci a povinnosti konateľov spoločnosti sa riadi §133 a nasl. obchodného 

zákonníka, pokiaľ nestanoví spoločenská zmluva inak. 

 

Prvými konateľmi spoločnosti sú: 

 

Meno konateľa 

....., Ing, RČ  

....., Ing., RČ  

....., Ing, RČ 

....., Ing, RČ 
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Zánik účasti spoločníka v spoločnosti 

Jednanie vo veci zániku účasti spoločníkov v spoločnosti vedú konatelia. Riadi 

sa pritom stanoviskom valného zhromaždenia či výsledkom korešpondenčného 

hlasovania spoločníkov. Vyrovnávací podiel sa hradí podľa §61 odst. 3 obchodného 

zákonníka. Pokiaľ účasť spoločníka zanikla podľa §149 obchodného zákonníka, má 

spoločnosť právo vyrovnávací podiel znížiť až na výšku splateného vkladu. 

 

Zrušenie a likvidácia spoločnosti 

O zrušení, zániku, likvidácii spoločnosti rozhoduje len valné zhromaždenie. 

Spoločníci sa môžu domáhať súdneho zrušenia spoločnosti až po prejednaní svojho 

návrhu s konateľmi a na valnom zhromaždení. 

Valné zhromaždenie stanovuje postup likvidácie a rušenia, menuje likvidátora a 

určí konateľom ďalší postup. Valné zhromaždenie schváli výsledok likvidácie a 

záverečné vyrovnanie medzi spoločníkmi. 

 

Záverečné ustanovenie 

Obchodný rok sa vždy uzatvára k 31.12. príslušného roku. 

 

Pracovná účasť spoločníka v spoločnosti a jeho podnikateľská aktivita sa 

upravuje zmluvou, udelenou prokurou či plnou mocou. Uvedené dokumenty 

uzatvárajú so spoločníkom konatelia. Odmena za hore uvedené sa nezlučuje 

s podielom na zisku. 

 

Zmena spoločenskej zmluvy je vyhradená valnému zhromaždeniu. 

 

Spoločníci sú povinní vedľa obmedzení podľa §136 obchodného zákonníka 

ohlasovať spoločnosti svoje samostatné podnikanie mimo spoločnosť, účasť v iných 

spoločnostiach a iné zamestnanecké pracovné pomery. Sú povinní sa v tomto riadiť 

stanoviskom valného zhromaždenia.  
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Keby v príslušnom roku nevykazovali úplnú účasť na podnikaní a na plnení 

pracovných úloh doloženú predchádzajúcimi dokladmi, strácajú v tomto bežnom 

roku: 

právo na podiel na zisku, 

právo hlasovať na valnom zhromaždení, ktorého sa zúčastňujú len s hlasom 

poradným, 

právo akokoľvek používať svoj obchodný podiel, 

pri výpočte vyrovnávacieho podielu bude od podielu odpočítané všetko, čo 

spoločnosť získala v dotyčnom roku na majetku, zisku a imaní. 

V prípade čiastočnej účasti na podnikaní a na plnení pracovných úloh sa u 

bodov 1), 3) a 4) určuje podiel účasti na vytváraní zisku spoločnosti a jednotlivé body 

sa úmerne znížia. 

V prípade choroby, trvalej invalidity a penzie môže účasť na hore menovaných 

bodoch zmeniť valné zhromaždenie hlasovaním s nutností dvojtretinovej väčšiny. 

 

Podpísaní spoločníci s úradne overenými podpismi sa zaväzujú plniť 

ustanovenie spoločenskej zmluvy podľa dobrých mravov, národných zvyklostí a v 

prospech spoločnosti. Budú účinne rozvíjať majetok spoločnosti a zvyšovať trvalo 

efekt hospodárenia spoločnosti. Nepripustia nič, čím by vedome, porušením svojich 

kompetencií, hrubou nedbalosťou a nekalou konkurenciou, spôsobili stratu a škodu a 

zaväzujú sa hradiť spoločnosti ekonomickú ujmu takto vzniknutú. 

 

 

Podpisy spoločníkov: 

Spoločník Podpis 

..., Ing., RČ  

bytom  

 

..., Ing., RČ .......... 

bytom ............ 

 

..., Ing., RČ  

bytom 

 

..., Ing., RČ  

bytom 
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Podľa knihy pre overovanie číslo .......................................................... osvedčujem 

pravosť podpisov, ktoré na túto listinu pripojili hore uvedení mne neznámi, ich 

totožnosť bola zákonite preukázaná. 

 

Notárstvo : ............................................................................ 

 

dňa :  ............................................................................
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Príloha 4   Dotazník ÁNO / NIE 

1. Začína Vaša spoločnosť? 

2. Máte na trhu nový produkt či službu? 

3. Vkladáte nový článok do svojej výroby? 

4. Nachádza sa Vaša spoločnosť v prostredí rýchleho technologického pokroku? 

5. Prešla Vaša spoločnosť nedávno zmenou na úrovni managementu? 

6. Plánujete väčšiu reorganizáciu spoločnosti či jej časti? 

7. Došlo k poklesu firemných ziskov? 

8. Podlieha Vaša činnosť prísnym reguláciám? 

9. Je Vaša spoločnosť závislá len na jednom produkte či službe? 

10. Využíva Vaša spoločnosť len jedného dodávateľa? 

11. Má Vaša spoločnosť len stálych zákazníkov? 

12. Je Váš informačný systém spoľahlivý? 

13. Prenikla Vaša spoločnosť nedávno na nové trhy? 

14. Je Vaša spoločnosť ochotná riskovať pri vstupe na nové trhy? 

15. Môže mať Vaša spoločnosť negatívny vplyv na životné prostredie? 

16. Využíva Vaša spoločnosť úspešných zamestnancov na vedúcich pozíciách? 

17. Došlo k výraznému zvýšeniu firemných ziskov? 

18. Stretli ste sa s poklesom dopytu po Vašich službách či produktoch? 

19. Prešla Vaša spoločnosť súdnym sporom či nariadeným auditom? 

20. Je Vaša spoločnosť závislá na neprehľadnom účtovníctve? 

21. Je vedenie spoločnosti spojené s rodinnými vzťahmi? 

22. Bola by produkcia Vášho produktu ovplyvnená prírodnými katastrofami? 

23. Je úveru schopnosť Vašej spoločnosti vysoká? 

24. Dochádza k častej migrácii zamestnancov vo Vašej spoločnosti? 

25. Bola spoločnosť niekedy ohrozená podvodom? 

26. Je Vaša spoločnosť vysoko verejne známa? 

27. Pracujú zamestnanci v súlade s managementom? 

28. Prevádzkuje Vaša spoločnosť činnosť v politicky či ekonomicky nestabilnej zemi? 

29. Má Vaša spoločnosť neadekvátne peňažné rezervy? 

30. Zaoberá sa Vaša spoločnosť výrobou hazardných produktov či ich k svojej výrobe 

využíva?  
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 Príloha 5   Dotazník a, b, c, d 

 

1) Predstava o budúcnosti spoločnosti 

a) o vzdialenejšej budúcnosti spoločnosť príliš neuvažuje, dôležitá je prítomnosť a 

aktuálne problémy 

b) v spoločnosti existuje určitá predstava o budúcnosti, nie je však podrobne písomne 

špecifikovaná či rozpracovaná do plánu 

c) spoločnosť má jasne písomne formulovanú víziu na 1 – 2 roky a podľa nej sa 

zostavuje krátkodobé plány 

d) spoločnosť sa snaží svoju víziu uplatňovať v podnikateľskom pláne 

 

2) Vízia a zamestnanci 

a) zamestnancov nie je potrebné zoznamovať s víziou, úlohy sú im zadávané podľa 

momentálnych potrieb spoločnosti 

b) zamestnanci majú možnosť sa zoznámiť s víziou u svojich managerov 

c) zamestnanci spoločnosti sú s víziou pravidelne oboznamovaní 

d) zamestnanci spoločnosti sa spolupodieľajú na formulovaní podnikovej vízie a ich 

pripomienky sú potom námetom na poradách managementu 

 

3) Krízové plány spoločnosti 

a) interne sa spracovávajú len krátkodobé plány podľa aktuálnych trhových príležitostí, 

spoločnosť sa však programovo krízovým managementom nezaoberá 

b) krízové plány sú vytvárané na jeden kalendárny rok, nezávisle na momentálnom stave 

spoločnosti 

c) krízové plány sú spracované len v prípade, keď preukázateľne príde ku kríze 
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d) krízové plánovanie je bežnou súčasťou chodu spoločnosti 

 

4) Hodnotenie trhovej konkurenčnej pozície 

a) vyhodnotenie tržnej konkurenčnej pozície sa v spoločnosti nevykonáva 

b) trh je sledovaný len vtedy, ak sa objavia problémy a je nutné zistiť, v akej pozícii sa 

spoločnosť skutočne nachádza 

c) existuje prehľad o konkurencii na trhu a priebežne, nie však úplne pravidelne či 

plánovane, je sledovaná trhová pozícia spoločnosti 

d) vďaka systematickému sledovaniu situácie na trhu je trhová konkurenčná pozícia 

spoločnosti v každom okamžiku presne známa a dajú sa i odhadnúť ďalšie zámery 

konkurencie 

 

5) Spôsob prenášania informácií v spoločnosti 

a) potrebné informácie sú dostatočne známe len kompetentným pracovníkom, nie sú v 

spoločnosti systematicky uverejňované 

b) informácie sú známe, nie sú však ostatnými pracovníkmi optimálne využité 

c) spoločnosť má kvalitný informačný systém, prístup je však obmedzený len na Top 

management 

d) spoločnosť má kvalitný informačný systém, prístup je povolený všetkým 

zamestnancom spoločnosti 
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 Príloha 6   Hodnotenie dotazníkov ÁNO / NIE 

Na dotazník má respondent možnosť odpovedať áno/nie 

15 či viac kladných odpovedí – spoločnosť je v ťažkej kríze, je vhodné zvážiť uzavretie 

spoločnosti 

10 – 14 kladných odpovedí – spoločnosť je v kríze 

6 – 9 kladných odpovedí – je predpoklad, že spoločnosť sa skoro ocitne v kríze 

5 či menej kladných odpovedí – spoločnosť je vo výbornom stave 
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 Príloha 7   Hodnotenie dotazníkov a, b, c, d  

Predstava o budúcnosti spoločnosti – ukazuje nám, či je spoločnosť schopná pružne 

reagovať na zmeny a následovne tieto zmeny implementovať do svojho strategického 

riadenia a plánovania 

a) preukazujú, že ich činnosť je natoľko priehľadná, že nie je treba sa zaoberať 

strategickým plánovaním, budúcnosť nie je pre oslovenú spoločnosť prioritou. Je teda 

predpoklad, že spoločnosti chýba plánovanie, zmeny sú prevádzané náhodne a 

spoločnosť tým pádom nie je schopná predpokladať ekonomický dopad zmien 

b) ciele spoločností vytýčené nie sú príliš konkrétne a nie sú ďalej systematicky 

rozpracovávané. Pri zmenách sú až naposledy zháňané potrebné zdroje 

c) potvrdzuje krátkodobé plánovanie v spoločnosti. Spoločnosť sa zameriava na 

využívanie vlastného potenciálu 

d) spoločnosť si je vedomá potreby strategického riadenia a plánovania. Je schopná 

akúkoľvek zmenu dostatočne dopredu naplánovať a nasledovne i previesť 

 

Vízia a zamestnanci – sledujem zapojenie zamestnancov v spoločnosti, čo môže byť 

indikátor chovania spoločnosti ako celku pri stave krízy 

a) zamestnanci sú využívaný len na k plnenie vlastných pracovných povinností, nie je 

očakávaná žiadna iniciatíva z ich strany. Ako motivácia je pravdepodobne využívaná 

len hmotná odmena 

b) náznak vôle informovať svojich zamestnancov o priebežnom chode spoločnosti, nie je 

očakávaná žiadna odozva zo strany zamestnancov 

c) zamestnanci sú pravidelne informovaní o zámeroch spoločnosti, čím je vytváraný 

priestor pre vlastnú iniciatívu zamestnancov 

d) zamestnanecký potenciál je maximálne využívaný. Zamestnanci sa aktívne podieľajú 

na formovaní spoločnosti a tým i jej firemnej kultúry 

 

Krízové plány spoločnosti – snažím sa získať informácie o skúsenostiach spoločnosti 

s krízovým managementom a jeho krízovom plánovaní 

a) spoločnosť krízových plánov vôbec nevyužíva. S najväčšou pravdepodobnosťou ho 

ani nie je schopná definovať, nedokáže doceniť jeho nutnosť a význam 
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b) spoločnosť nekladie krízovému plánovaniu naprosto žiadny význam, žije len zo dňa 

na deň, krízové plánovanie je len ďalší dokument, ktorý musí byť spracovaný 

v Novom roku 

c) krízové plány sú témou len vtedy, ak sa ocitne spoločnosť v kríze. Nemajú žiadny 

preventívny ani budúci efekt 

d) spoločnosť je silným subjektom, ktorý uvažuje nad svojou budúcnosťou a nič nie je 

ochotná ponechať náhode. Je viac než pravdepodobné, že spoločnosť sa vyznačuje 

silnou, stabilizovanou pozíciou na trhu 

 

Hodnotenie konkurenčnej pozície – zaoberám sa konkurenciou ako možným zdrojom 

krízy  

a) spoločnosť sa zaoberá aktuálnymi problémami. Konkurenčná pozícia je  chápaná len 

ako boj o zákazníka 

b) spoločnosť sleduje aktivity konkurencie na trhu vždy, keď dochádza k rozhodnutiu, 

ktoré by malo ovplyvniť jej budúci vývoj 

c) spoločnosť pozná svoju konkurenciu v danom tržnom segmente. K ohrozeniu 

dochádza len vtedy, keď na trh vstúpi nový konkurent 

d) spoločnosť sa výborne orientuje na svojich trhoch. Je predpokladom, že získané 

informácie sú premietnuté do stratégie spoločnosti a tým je zaistená i kladná 

budúcnosť spoločnosti 

 

Spôsob prenášania informácií v spoločnosti – zisťujem stav informačných kanálov, 

ktoré sú veľmi dôležité pri krízovej komunikácii 

a) v spoločnosti v podstate neexistuje informačný systém. Čo by bol veľký problém 

v potencionálnej kríze 

b) informačný systém je závislý na zamestnancoch. Je predpoklad, že problém nastane, 

ak dôjde k migrácii zamestnancov. Nepredávanie informácií vedie potom k 

následnému kolapsu informačného systému 

c) informačný systém existuje, nedochádza však k vzájomnému prepojeniu toku 

informácií 

d) spoločnosť kvalitne využíva interný informačný systém, čím je vytvorený  

      základný predpoklad efektívnosti rýchleho prenosu informácií, zvlášť potom   

      v období krízy 
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 Príloha 8  Zoznam vybraných ministerstiev na Slovensku 

a v Čechách 

 

 

Slovenská republika 

• Ministerstvo školstva 

• Ministerstvo vnútra – Úrad krízového managementu MV SR 

• Ministerstvo hospodárstva 

• Ministerstvo zdravotníctva 

• Ministerstvo životného prostredia 

• Ministerstvo obrany – sekcia obranného plánovania a managementu zdrojov 

 

Česká republika 

• Ministerstvo dopravy 

• Ministerstvo životního prostředí 

• Ministerstvo obrany 

• Ministerstvo zdravotnictví 

• Ministerstvo zemědělství 

• Ministerstvo informatiky 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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 Príloha 9 Zoznam oslovených spoločností v Slovenskej 

republike, Českej a vo Veľkej Británii 

Slovenská republika 

názov spoločnosti kontakt 

PRIEMYSEL:  

Slovnaft a.s. kristina.felova@slovnaft.sk  

OMV Slovensko s.r.o. info.sk@omv.com  

Aral oil@oil.sk  

Slovenská správa ciest alojz.maron@ssc.sk 

Procter & Gamble, spol. s.r.o. spotrebitel.im@pg.com 

DANONE  info@danone.com 

PREPRAVA   

ELUMA Trans marketing@eluma.sk 

 pala@eluma.sk 

Birkart Globistics SK, s.r.o  birkart@birkart.sk 

Cargo Transport spol. s r.o. ct@cargo.sk 

RMD car, s.r.o. rmd@rmd.sk 

Čechofracht cftsk@cechofrachtsk.sk  

SLOVAKTEAM s.r.o. sonja.k@slovakteam.sk 

Šped-Trans spedtrans@spedtrans.sk 

M&G Spedition s.r.o.  mgsped@mgsped.sk 

Air Carpatia, s.r.o. aircarpatia@aircarpatia.sk 

Air Slovakia BWJ, s.r.o. airslovakia@airslovakia.sk 

SkyEurope Airlines, a.s. info@skyeurope.com  

Slovenské aerolínie, a.s. slovakairlines@sll.sk  

VIP Air, s.r.o. vipair@vipair.sk  

ELEKTRÁRNE  

Slovenské elektrárne, a.s. info@hq.seas.sk 

Ochrana a bezpečnosť SE, a.s. oabse@oabse.sk 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky info@ujd.gov.sk 

  

FARMATEUTICKÉ SPOLO ČNOSTI:  

Zentiva, a.s. info@zentiva.sk 

Pfizer Luxembourg SARL, o.z. vaspfizer@pfizer.sk 

ORGANON SLOVAKIA, s.r.o.,  info@organon.sk 

BOIRON SK boiron@boiron.sk   

Chirana-Dental, s.r.o. chirana@chirana.sk 

Schering Slovakia, s.r.o. schering@schering.sk  

Spirig Eastern, a.s. spirig@spirig.sk  

Unimed Pharma, s.r.o. pharma@unimed.sk  
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POTRAVINY:  

SLOVENSKÉ PIVOVARNICTVO  

Pivovar Šariš, a.s. pivovar.saris@saris.sabmiller.com 

Pivovar Steiger osbratislava@steiger.sk 

Pivovar TOPVAR, a. s. marketing@topvar.sk 

LIMONÁDY  

Coca – Cola company radovan.peknik@cchbc.com 

 vnejsi-vztahy.cz@cchbc.com 

Kofola a. s. info@kofola.sk 

VINEA - Vitis trade, s. r. o. vitispezinok@vitis.sk 

Slovenské pramene a žriedla a.s., BUDIŠ info@ssz.sk 

St. Nicolaus - trade a.s. info@stn-trade.sk 

KLÁŠTORNÁ s.r.o. miroslav.danis@klastorna.sk 

 MASO  

Tauris, a.s. tauris@tauris.sk 

PM Zbrojníky milos.husar@pmzbrojniky.sk   

Hydina ZK a. s. Košice hydinazk@hydinazk.sk 

Vitana monika.jurcova@vitana.sk 

MECOM, a.s. prezident@mecom.sk 

MLIEKÁRNE  

LIPTOVSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. liptmilk@liptmilk.sk 

Tatranská mliekareň a.s. tami@tami.sk 

Rajo a.s. predaj@rajo.sk 
 

 

Česká republika 

Farmaceutické spoločnosti, zdravotníctvo 

Názov spoločnosti Kontakt  

Zentiva, a.s. via web  

Ferring, léčiva, a.s. info@ferring.cz  

Astrazeneca cz-info@astrazeneca.com  

Infusia infusia@infusia.cz  

Organon, s.r.o. info@organon.cz  

Jansen Cilag, s.r.o. info@jansencilag.cz  

Novonordick infoline@novonordick.com  

Ústav jaderného výzkumu ReŽ, a.s. paz@ujv,cz  

Bristol - Myers - Squibb bms.czech@bms.com  

Pharmacia Křenova 439, PRAHA 6, 162 00  

Sindapharm, spol. s r.o. tila@sindapharm.cz  

Biopharm kyncl@biopharma.com  

Lacomed info@lacomed.cz  
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Glaxo Smith Klime, s.r.o. Filip.F.Dostal@gsk.com  

Farmak, a.s. ceo@farmak.cz  

Fakultní nemocnice Brno fnbrno@fnbrno.cz  

Nemocnice Milosrdných bratří Brno kc@nmbbrno.cz  

Fakulní nemocnice u Svaté Anny 

Brno info@fnusa.cz 
 

Úrazová nemocnice Brno reditelstvi@unbr.cz  

Všeobecná fakultní nemocnice Praha petra.pekarova@vfn.cz  

Fakultní Thomayerova nemocnice ftn@ftn.cz  

Fakultní nemocnice na Bulovce info@fnb.cz  

   

Potraviny   

Názov spoločnosti Kontakt  

Coca Cola Beverages ČR, spol.s r.o. vnejsi-vztahy@cchbc.com  

Vinea, spol. s r.o. vinea@iol.cz  

HBSW, a.s. info@hbsw.cz  

Karlovarské minerální vody, a.s. info@mattoni.cz  

Starobrno, a.s. starobrno@starobrno.cz  

Kofola, a.s. kofola@kofola.cz  

Pivovar Černá Hora, a.s. adamek@pivovarCH.cz  

Hamé, a.s. marketing@hame.cz  

HIPP via web  

Linea Nivnice, a.s. marketing@lineanivnice.cz  

Nutricia Česká republika deva@deva.cz  

Nestlé customer.service@cz.nestle.com  

Institut Danone Česká republika info@danone-institut.cz  

Olma, a.s. olma@olma.cz  

Bel sýry Česko a.s. info@syrarna.cz  

Vitana, a.s. vitana@vitana.cz  

   

Priemysel   

Názov společnosti Kontakt  

Benzina, a.s. benzina@benzina.cz  

Unipetrol, a.s. arne.kejdana@unipetrol.cz  

Čepro a.s. ceproas@ceproas.cz  

Chemopetrol, as personal@chemopetrol.cz  

Kaučuk, a.s. rene.keller@kaucuk.cz  

Spolana, a.s. martinek@spolana.cz  

ARAL Via web  

AGIP Česká republika via web  
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ČEZ, a.s. cez@cez.cz  

E.ON Česká republika info@eon.cz  

České aerolinie, a.s. dana.dvorakova@csa.cz  

České dráhy, a.s. via web  

Johnson&Johnson info@jnjcz.cz  

Evropská vodní doprava-Sped, s.r.o. evd@evd.cz  

 

 

Veľká Británia 

Pharmaceutical companies, health care  
Company name Contact 
AF ChemPharm Ltd enquiries@afchempharm.co.uk 
Alpharma 01271 311 200, via web 
Amersham Biosciences via web 
Amylin Pharmaceuticals IR@amylin.com 
Argenta Discovery info@argentadiscovery.com 
AstraZeneca via web 
Ayrton Saunders Ltd kelvin@ayrtons.com 
BioFocus plc richard.gordon@glpg.com 
Boots group plc via web 
Britannia Pharmaceuticals Ltd via web 
Cambridge Discovery Chemistry info@discoverychemistry.com 
Celltech Group plc contactucb@UCB-Group.com 
Chugai Pharma Europe web_info@chugai-pharm.co.uk 
CIBA Vision via web 
CPA via web 
Wockhardt UK via web 
Dextra laboratories dextra@dextra-labs.co.uk 
Galen Ltd customer.services@galen.co.uk 
Norbrook Laboratories via web 
GE Healthcare via web 
Evotec Ltd info@evotec.com 
Phytopharm plc info@phytopharm.com 
Provalis Diagnostics plc diagnosticsenquiries@provalis.plc.uk  
  
Food  
Coca Cola gbpressoffice@eur.ko.com 
Britvic britvic@britvicresponse.co.uk 
Calypso Soft drinks Ltd via web 
Cabana soft drinks  info@cabana.co.uk 
British soft drinks association bsda@britishsoftdrinks.com  
Red Bull Company Limited via web 
Young's sales@youngs.co.uk 
Fullers Brewing finealeclub@fullers.co.uk. 
Cow&Gate via web 
Heinz via web 
Milupa via web 
SHS International info@shsint.co.uk 
Sainsbury's via web 
Tesco support@tesco.net 
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Waitrose customer_service@waitrose.co.uk 
Baby Organix lizzie.vann@organix.com 
HP Foods consumer.services@hpfoods.com. 
  
Industry  
P&Q Ferries sales@ferries.co.uk 
Norfolk line doverpax@norfolkline.com 
Wightlink, Ltd info@wightlink.co.uk 
BMI via web 
Powergen via web 
3 valleys water, plc via web 
British Gas via web 
Thames Water customerservices@thameswater.co.uk 
Thames Link via web 
National Rail via web 
  
Crisis Management Consultancy   
Visor Consultants info@visorconsultants.com 
The International Institute for strategic 
studies via web 
MCM Crisis crisis@mcmcrisis.com 
Communicate Media Consultancy info@communicatemedia.com 
Siemens Insight consulting insight@insight.co.uk 
Bladonmore info@bladonmore.com 
Link Associates International info@linkassociates.com 
Docleaf Crisis Management info@docleaf.com 

Crisis management and disaster recovery 
info@crisismanagement-
disasterrecovery.com 

DLC media info@stakeholdergroup.com 
TPPR enguiries@tppr.co.uk 
Alkemi info@alkemists.com 
Steel Henge enguiries@steelhenge.co.uk 
Financial Dynamics charles.watson@fd.com 
Regester Larkin enguiries@regesterlarkin.com 

 




