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1. Má ešte zmysel hovoriť o dlhodobej 
stratégii, keď sa svet tak rýchlo mení?



„Taktika, ktorá nie je v súlade so 
stratégiou, vedie k nežiadúcim 

výsledkom.“
Garri Kasparov

„Ak nie ste veštec, dlhodobé
podnikateľské plánovanie je 
fantázia. Existuje príliš veľa

faktorov, ktoré sú mimo vašich rúk: 
podmienky na trhu, konkurenti, 
zákazníci, ekonomika. Pri písaní

plánu máte pocit, že máte kontrolu
nad vecami, ktoré v skutočnosti

ovplyvniť nemôžete.“

„Žiadny plán neprežije prvú 
zrážku s nepriateľom.“

Helmuth von Moltke, 1880



„VUCA world“ 
- volatility, uncertainty, 

complexity and ambiguity

Stabilita prostredia po 
2. svetovej vojne

Dlhodobé plánovanie Veľa experimentovania 

Lean - „Think big, start small, scale fast“

Agile



Michael Porter

„Stratégia je protiliek
na konkurenciu.“



• Stratégiu potrebujú najmä organizácie, ktoré fungujú v konkurenčnom 
prostredí. 

Ale súčasne je potrebné aj:

• Experimentovať, skúšať v malom, overovať na zákazníkoch

• Cieľom stratégie je napr.:
• odlíšiť sa, pozicionovať sa voči konkurencii a alternatívnym 

riešeniam
• vybrať si, čo nerobiť
• rozhodnúť o aktivitách, ktorými ide organizácia vytvoriť hodnotu 

pre zákazníkov, partnerov a seba



2. Stratégia je rozhodnutie o biznis modele





Príklad – invalidné vozíky pre ľudí v rozvojových krajinách

Dizajn Výroba Distribúcia Nastavenie Opravy

Nie
Zbiera a 
renovuje 

použité vozíky

Posiela z USA, 
distribuuje 

lokálna NGO

Posiela 
dobrovoľníkov 

z USA
Nie

Nie
Outsourcuje
výrobu low-
cost vozíkov

Posiela priamo 
z Číny 

príjemcovi
Nie Nie

Áno Regionálni 
výrobcovia

Flat-pack, R.V. 
posielajú 
lokálnym 

partnerom

Lokálni partneri 
(servis. centrá)

Lokálni partneri 
(servis. centrá)

Renovátor

Nákupca vo 
veľkom

Whirlwind 
Wheelchair 
International



• Pri nastavovaní vhodnej stratégie sa nevyhnutne 
musíte dostať na úroveň vášho biznis modelu.

• Potrebujete vypracovať niekoľko možných biznis 
modelov a vybrať si z nich jeden.

• Dosť to bolí.



3. Stratégia vs. riziko



Manažment rizík

Svet vízií, hľadania nových príležitostí, 
veľkého obrazu

Stratégia

Svet opatrnosti



Príležitosť je

A predsa, aké sú si blízke:

Riziko je

pravdepodobnosť, že sa stane 
udalosť, ktorá je 

želaná neželaná



Manažment rizíkStratégia



Súhrn

• Stratégia má význam najmä v konkurenčnom prostredí.

• To je ale skoro každé.

• Stratégia nevydrží tak dlho, ako kedysi.

• Stratégia je voľba biznis modelu

• Príležitosť a riziko sú technicky súrodenci.

• Je potrebné ju skĺbiť s experimentovaním a testovaním.



Na záver

• Ak sa dá, tak si to zbytočne 
nekomplikujte.



Kontakt

Juraj Ďurina

Email  juraj.durina@centire.com

linkedin.com/in/jurajdurina


