
Hodnoty

Hodnoty GE - tvorili 3 roky
My všetci ... vždy s neochvejnou poctivos�ou ....
Sa s nadšením zameriavame na získania záujmu zákazníka
Žijeme pod�a zásad kvality Six Sigma ... zais�ujeme, aby z kvality mal 
prospech vždy v prvom rade zákazník a používame ju k urých�ovaniu rastu.
Trváme na dokonalosti a sme netolerantní k byrokracii.
Jednáme pod�a zásad bezhrani�nosti ... vždy h�adáme a využívame 
najlepšie nápady bez oh�adu na ich zdroj.
Oce�ujeme globálny intelektuálny kapitál a �udí, ktorí ho poskytujú ....
Tvoríme rôznorodé tímy, aby sme z nich vy�ažili �o najviac.
Pozerajte sa na zmenu ako na príležitos� k rastu, napr. digitalizácia.
Vytvorte jasnú, jednoduchú víziu zameranú na zákazníka a priebežne 
obnovujte a osviežujte jej uskuto��ovanie.
Vytvorte prostredie „neutíchajúceho“ vzrušenia, neformálnosti a dôvery 
... odme�ujte zlepšenia ... a oslavujte výsledky.
Demonštrujte ... vždy s nakazlivým nadšením pre zákazníka „štyri 
nezbytnosti“ riadenia GE : osobnú energiu, s ktorou vítate a uplat�ujete 
rýchlos� zmeny ... schopnos� vytvára� atmosféru, ktorá nabíja energiou 
druhých ... rozhodnos�, s akou robíte �ažké rozhodnutia ... a schopnos� 
trvalej výkonnosti.
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Stratégia

3.      Neúnavne h�adajte najlepšie praktiky, aby ste dosiahli ve�kého trháku, bu� v podniku, alebo mimo neho, upravte ho a postupne 
zdokona�ujte. Stratégia sa vyvinie, ke� máte k dispozícii u�iacu sa organizáciu, kde �udia túžia pracova� lepšie a lepšie.

Ke� stratégia mieri správnym smerom a je široko zameraná, nemusí sa �asto meni�, hlavne ke� je dop��aná novými iniciatívami. Dva 
základné princípy : komodizácia je zlá, �udia sú všetko.
Ma� stratégiu neznamená, že táto stratégia funguje. Stratégiu tvorí generálny riadite� s jeho priamymi podriadenými.

Kroky tvorby stratégie

Stratégia

Ak chcete zví�azi�, pokia� ide o stratégiu, menej h�bajte a viac konajte. Stratégia je približný postup �inností, ktoré meníte pod�a 
meniacich sa podmienok na trhu. Je to opakujúci sa proces, nie je teoreticky, alebo smrte�ne vážny. Stratégia musí by� jed.

1.      Vystúpte s ve�kým trhákom pre váš podnik - chytrým, realistickým, pomerne rýchlym spôsobom, tak, aby ste získali konkuren�nú 
výhodu. - max. 1 mesiac

2.      Zara�te správych �udí na správne miesta, aby ste ve�ký trhák presadili. Stratégia a skúsenosti musia zapadnú� do seba.

Stratégia je živá, dynamická hra, je zábavná, rýchla a je živá. Stratégia je ve�mi priamo�iara. Zvolíte hlavný smer a plníte svoj 
program o stošes�. Nesmiete dopusti�, aby stratégia bola zložitá a podrobná.

Stratégia sa môže to�i� okolo produktov - pizza, alebo služieb - lekáre�.

Stratégia je to, k �omu dospejete, ke� odbúrate veškerý šum. Je to podstata. Je to spôsob, ako konkurova�.
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Konkurencia

Prvý súbor otázok : Ako 
vyzerá ihrisko teraz ?

Druhý súbor otázok : 
�oho dosiahla 
konkurencia ?

Tretí súbor otázok : �o 
sme dosiahli my ?

Štvrtý súbor otázok : �o 
je za rohom ?

Piaty súbor otázok : Aký 
je váš ví�azný krok ?

Kto sú konkurenti v tomto 
obchode, ve�kí, malí, noví, 
starí?

�o urobil každý konkurent 
v minulom roku, aby 
zmenil ihrisko ?

�o sme urobili v minulom 
roku, aby sme zmenili 
konkuren�né hracie pole ?

Z �oho máte 
v nasledujúcom roku 
najvä�ší strach - �o by 
mohol urobi� konkurent, aby 
vás zni�il ?

�o môžete urobi�, aby ste 
zmenili hracie pole - je to 
akvizícia, nový produkt, 
globalizácia ?

Kto má aký podiel, globálne 
a na každom jednotlivom 
trhu ? Kam patríme my ?

Zaviedol niekto nové 
produkty, nové 
technológie, alebo nový 
distribu�ný kanál a zmenil 
tak hru ?

Kúpili ste nejakú 
spolo�nos�, zaviedli ste 
nový produkt, pretiahli 
k�ú�ovfého predajcu 
konkurencii, alebo získali 
ste licenciu na novú 
technológiu, alebo nový 
podnik ?

Aké nové výrobky alebo 
technológie by mohol váš 
konkurent zavies� a zmeni� 
tak hru ?

�o môžete urobi� preto, 
aby sa váš zákazník držal 
viac, než kedyko�vek 
predtým a viac ako 
kohoko�vek iného ?

Aké sú charakteristiky 
produktu ? Je to komodita, 
alebo vysoko hodnotná 
technológia, �i služba, alebo 
nie�o medzi tým ? Má dlhý, 
alebo krátky cyklus ? Kde sa 
nachádza na krivke rastu ? 
Aké sú hacie sily 
produktivity ?

Sú noví konkurenti na trhu, 
a pokia� áno, �o dosiahli 
v minulom roku ?

Stratili ste niektoré 
konkuren�né výhody, ktoré 
ste kedysi mali  - skvelého 
predajcu, zvláštny produkt, 
autorizovanú technológiu ?

Aké fúzie a akvizície by vás 
mohli vyvies� z miery ?

Trhák
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Konkurencia

Aké sú silné a slabé stránky 
každého konkurenta ? Ako 
dobré sú ich produkty ? 
Ko�ko každý z nich dáva na 
výskum a vývoj ? Aké je 
ve�ká predajná sila každého 
z nich. Ako je u konkurencie 
podnecovaný výkon ?

Kto sú hlavní zákazníci 
produktu a ako nakupujú ?
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Zákazníci

Zákazníci
Správajme sa k zákazníkom tak, ako by sme si želali, aby sa oni správali k nám.
Nikdy nedovo�te, aby vám oh�ad na zisk zabránil robi� to, �o je správne pre 
zákazníka.
Dajte zákazníkovi dobrý a spravodlivý diel.
Vytvori� dobré vz�ahy so zákazníkom vyžaduje �as. Nesnažte sa maximalizova� 
krátkodobé zisky na úkor trvalých vz�ahov.
Vždy vyh�adávajte spôsoby, ako zákazníkovi obchod s vami u�ah�i�.
Denne komunikujte so svojimi zákazníkmi. Ke� sa rozprávajú s vami, nemôžu sa 
rozpráva� s konkurenciou.
Nezapomínajte �akova�.
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Riadenie �udí

Riadenie �udí

Riadenie �udí nie je to, na �o sa zvýši �as !!! Personálny riadite� nie je ú�tovník, je omnoho 
dôležitejší, nerozde�uje peniaze, ale stará sa o �udí. Spolo�nosti nie sú budovy, stroje alebo 
technológie. Sú to �udia. Na akej práci záleží viac, než na ich ?
�udí je potrebné riadi�, aby pracovali spolo�ne, aby zvyšovali svoj výkon, aby boli motivovaní, 
zostali v spolo�nosti a rástli ako vodcovia.
Povýši� oddelenie �udských zdrojov - vzdelení �udia, ktorí pomáhajú manažérom vypestova� 
vodcov a ich kariéry. Personalista by mal by� duchovný a rodi� - poslúcha s neuverite�nou 
pozornos�ou, hovorí pravdu a dôverné informácie pozorne chráni. Robí sprostredkovate�a 
v interných záležitostiach, vie ako urovna� spor, ke� schádzate z cesty, povie vám to otvorene.

Používa� prísny, nebyrokratický systém hodnotenia, kde sa sleduje poctivos� - osobný 
pohovor, kde sa dozviem ako som hodnotená, �o mám zlepši� a kde je moje miesto v organizácii.

Hodnotenie musí by� jednoduché : �o ste urobili a �o máte urobi�.
Hodnotenie musí by� kvalitatívne (správanie) a kvantitatívne (výkon)

Hodnotenie treba robi� 1 krát ro�ne, alebo 2 krát ro�ne
Výsledok hodnotenie je kariérny rast zamestnanca
Hodnotenie musí odráža� skuto�né hodnoty firmy

Vytvori� mechanizmy na motiváciu - peniaze, uznanie, výcvik
Uznanie bez finan�nej odmeny stráca na význame. Aj Nobelova cena je spojená s finan�nou 
odmenou. �ím viac pracujete, dostávate odmenu pre dušu aj pe�aženku. Odmeny musia by� 

diferencované, aby to �udí motivovalo.
Dobrí �udia si nikdy nemyslia, že dosiahli svoj vrchol. Ale umierajú túžbou dosta� sa na�.

Rieši� vz�ahy s odbormi, hviezdami, tými, ktorých výkon slabne a s narušite�mi všetkého druhu
 Neviažu ich ani hodnoty, treba ich raz za �as pozva� na kober�ek, alebo vyhodi�

 Narušite� - kritizuje manažment, spôsobujú potiaže pre zábavu, sú ako jed a ovpyv�ujú tých, ktorí 
sa snažia

Zamera� sa na 70% zamestnancov
Navrhnú� �o najjednoduchšiu organiza�nú štruktúru s absolútne jasnými vz�ahmi podriadenosti 
a zodpovedností

Informácie sa šíria rýchlo
Znižujú sa náklady a zložitos�

Vrstvy sú spôsob, ako da� �u�om pocit rastu, ke� k nemu nedochádza
Vrstvy umož�ujú povyšova� zamestnancov miesto toho, aby ste im zvyšovali plat
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Výber zamestnancov

Poctivos� Inteligencia Zrelos� 

Poctiví �udia hovoria pravdu 
a dodržiavajú slovo. Nesú 
zodpovednos� za svoje 
minulé �iny, priznávajú 
chyby a napravujú ich. 
Poznajú zákony svojej 
zeme, odboru a spolo�nosti - 
v písomnej a ústnej forme - 
a dodržiavajú ich. Hrajú, aby 
vyhrali správnym spôsobom, 
pod�a pravidiel.

Inteligentný kandidát má 
silnú dávku intelektuálnej 
zvedavosti so širokými 
znalos�ami s ktorými môže 
v dnešnom zložitom svete 
pracova� alebo vies� iných 
bystrých �udí. Netreba si 
mýli� inteligenciu so 
vzdelaním.

Zrelý �lovek znesie náro�nú 
�innos�, zvládne stres 
a prekážky a na druhej 
strane, ke� prídu skvelé 
okamžiky, raduje sa 
z úspechu plný radosti 
i pokory. Zrelí �udia 
rešpektujú emócie druhých. 
Veria si a nie sú arogantní. 
Majú zmysel pre humor, 
vedia sa zasmia� - najmä zo 
seba. 

Testy prijímania nových �udí
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Výber zamestnancov

Energia Energize Edge Execute Passion
Schopnos� ís� smelo do 
akcie, dosahova� v nej 
úspech a ma� rados� so 
zmeny. Sú to vä�šinou 
extroverti a optimisti. 
V rozhovoroch sa �ahko 
prejavujú a nadväzujú 
priate�stvá. Nes�ažujú si, 
aká je práca �ažká. Pracujú 
radi. Tiež sa radi hrajú. 
�udia s pozitívnou energiou 
milujú život.

Dodáva� energiu, aktivizova� - 
podnecova� tím k tomu, aby 
dokázal nemožné - radova� 
sa, ke� sa nie�o podarí. 
�udia sa budú by� o to, aby 
mohol s nimi pracova�. 
Vyžaduje si to hlboké 
znalosti oboru a silné 
presved�ovacie schopnosti. 
Taká osoba skvele 
komunikuje, má jasne 
definované ciele, seriózne sa 
stavia k práci, ale seba 
neberie príliš vážne. Má 
zmysel pre humor. Jej postoj 
je optimistický, nech má pred 
sebou akýko�vek obtiažny 
úkol.

Elán, rozhodnos� - 
neanalyzova� úlohy 
donekone�na, ale ukon�i� 
rozhovor aj bez kompletných 
informácií. To sú slabí 
šéfovia, ktorí držia názor 
toho, kto práve vyšiel z dverí.

Vykonáva�, realizova�, 
výkonnos�

Váše�, nadšenie - hlboké 
prežívanie a skuto�né 
vzrušenie z práce, vášnivý 
skuto�ný záujem o to, aby 
kolegovia, zamestnanci 
a priatelia zví�azili. Takí 
�udia sa radi u�ia a rastú 
a pá�i sa im práca, ke� 
�udia vôkol nich robia to 
tiež. S nadšením robia 
všetko, šport .... Majú 
v žilách životnú š�avu.

Pricípy prijímania nových �udí - 4E + 1P :
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Výber zamestnancov

Autenticita Vidie� za roh 
Zá�uba obklopova� sa 

�u�mi šikovnejšími, ako je 
on sám 

Pružnos� 

Znamená vedie�, kto som, 
a stotož�ova� sa s tým. 
Opradvdivos� - premieta sa 
do spôsobu komunikácie 
s �u�mi. Vodcovia nesmú 
v najmenšom klama�.

Šiesty zmysel pre zmeny na 
trhu, predvída� kroky 
konkurentov ...

Prispôsobi� sa zmene, 
prizna� si chybu 
a napravi� ju - zmeni� 
seba, schopnos� pýta� sa 
iných na radu.

Prijímanie vedúcich pracovníkov 

Pre�o odišiel z predchádzajúceho zamestnania ?
Najdôležitejšia otázka

Zvedavos�, pevná sebadôvera, nie nadšený súhlas.

Otázky pri prijímaní do zamestnania 
Ako skoro si myslíte, že dosiahnem výsledky ? 
Mám dos� �udí, aby som to uskuto�nil ? 
Aké sú hodnoty spolo�nosti ? 
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Hodnotenie zamestnancov

Diferenciácia "Krivka vitality"

Ohodnoti� progres oproti minulému roku 
Ohodnoti� splnenie kvalitatívnych cie�ov
Ohodnoti� splnenie kvantitatívnych cie�ov

Najlepších 20% Vitálych 70% Najhorších 10%
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Hodnotenie vedúcich

+
+
+
-

+
+ schopný výborne premyslie� �alší postup
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

Hodnotenie vedúcich zamestnancov

nižšia výkonnos�

Výkon

Legenda : Najlepšie hodnotenie je v �avom hornom rohu. 
Kritéria hodnotenia závisia na cie�och spolo�nosti, na 4 
predpokladoch a dôležitých iniciatívach : zameranie na 
zákazníka, obchod po internete, služby a Six Sigma

bystrý, energický

rešpektovaný kolegami

dobré všeobecné myslenie
osvojuje si rolu
výborný tréner/radca

�iasto�ne mu chýba elán

vytrubuje svoje ambície

schopnosti pre vedenie podniku
ako vodca zatia� dozrieva

tolerantný, dobré vz�ahy so zákazníkmi

popredný vedúci pracovník
fenomenálne sa rýchlo u�í
dobrý inštruktor

Meno
Titul
Po�et mesiacov vo funkcii

výborný technológ

Fotka

x

Schopnosti

húževnatý

2000 metrov dlhá rozjazdová dráha
obchdouje po internete
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Hodnotenie vedúcich - 1

Zlé hodnoty, zlý výkon - 
vyhodi�

Dobré hodnoty, zlý výkon - 
ostáva, preškoli�

Zlé hodnoty, dobrý výkon - 
vyhodi�

Dobré hodnoty, dobrý 
výkon - ostáva
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Hodnotenie vedúcich-2

 

Potrebuje intenzívne kou�ovanie alebo 
preradenie na inú prácu

Potrebuje zmenu pracovného zaradenia

Má vysoký potenciál

Kandidát na povýšenie

Skúsený odborník

�erstvý nová�ik

Jednanie

Nedosahuje štandard Štandardná úrove� Prevyšuje štandard
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