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úvod

Medzigeneračná výmena

Toto bude prelomová kniha!

Procesom nástupníctva sa rozumie zákonný prevod vlastníctva spoločnosti. Je to jeden

Tento pocit som nadobudla, keď sme s Adrianou dokončili rukopis, prvú verziu knihy. O dôležitosti, sile a načasovaní

z kľúčových prvkov procesu, ale nie jediný. Kto a do akej miery prevezme spoločnosť po

tejto publikácie som aj dnes hlboko presvedčená. Na základe mojich skúseností v rôznych spoločnostiach aj

jej predkoch, to závisí od mnohých faktorov. Prebehne nástupníctvo podľa „rodokmeňa“

rodinách som prišla na to, že v živote či kariére sa ocitáme na niekoľkých určujúcich križovatkách. Tie majú výrazný

alebo len po jednej vetve? Budú do procesu vstupovať len členovia rodiny alebo aj manželia

vplyv na mnohé zmeny v našich životoch a odvíjajú sa z nich kľúčové rozhodnutia. Tieto rozhodujúce okamihy

a manželky? To všetko je predmetom diskusie, práce a opatrení. Odovzdanie nástupníctva

vychádzajú práve z dôležitých rozhovorov s významnými ľuďmi.

je iba posledný krok v procese generačnej výmeny. Nástupníctvo nevnímame len ako „akt
odovzdania majetku“ nasledujúcej generácii, vidíme ho v širšej súvislosti:

Rodiny sú výnimočné a pracovať s vlastnou rodinou je náročné. Kvôli práci sa mnohokrát komplikujú vzťahy, ba
dokonca sa rozpadávajú celé rodiny. Nie všetky rodiny sú otvorené spolupráci s expertmi. Dôvody sú rôzne. Niekedy

Nástupníctvo je dynamický proces, prebiehajúci medzi dvoma

preto, lebo sa nechcú otvárať cudzím ľuďom, inokedy si myslia, že to sami zvládnu, veď vybudovali firmu, hádam

generáciami. Jeho cieľom je prenos vedomostí, moci a majetku

ju vedia odovzdať vlastnému dieťaťu... Každý dôvod je opodstatnený a z niečoho pramení. To však neznamená,

na mladú generáciu, zachovanie individuálnych hodnôt,

že tieto rodiny nemôžeme upozorniť na riziká, ktoré v procese odovzdávania rodinnej firmy nastanú. A to je dôvod,

dôležitých pre obe strany procesu, a spoločnej vízie budúcnosti.

prečo vydávame túto publikáciu: chceme dať každej rodinnej firme možnosť a šancu, aby sa vyhla chybám pri
procese nástupníctva a znížila tak riziko rozpadu rodiny a vzťahov. A väčšinou sa rozpadnú rodiny, nie firmy.

Generačná výmena nie je len príležitosť zhodnotiť majetok
rodinného podniku, je aj nástroj na vybudovanie viacgeneračnej

Kniha, ktorú držíte v ruke, vás prevedie zaujímavými oblasťami. Od pochopenia sily otvoreného dialógu s rodinou

firmy, ktorá bude odrážať rodinné ideály,

cez ujasnenie toho, čo naozaj chcete, aby sa stalo, po zameranie na to, čo sa naozaj deje, vytvorenie atmosféry

hodnoty a vízie dlho po tom, čo súčasný

bezpečia až k sebapoznaniu. Posunie vás k osvojeniu umenia dosiahnuť taký stupeň vzájomného porozumenia

šéf odíde.

a tvorivej synergie, že zúčastnené strany budú pozitívne vnímať závery, ku ktorým dospeli spoločnými silami
a pocítia ochotu a odhodlanie spolupodieľať sa na ich realizácii. Skrátka, posuniete sa k inému nastaveniu mysle

Najťažšie je určiť postupnosť tohto procesu.

a srdca.

Nejde o jednorazovú udalosť, ale o evolučný
proces, ktorý sa začína plánovaním toho,

Verím, že táto knižka vás môže hlboko ovplyvniť, motivovať, inšpirovať. Vnuknúť vám

čo je pre spoločnosť a súčasne aj pre

nové nápady, prehĺbiť myšlienky, ktoré už máte, odhaliť nové spôsoby a celkovo rozšíriť

rodinu najlepšie. Hľadanie kompromisu

porozumenie v procese generačnej výmeny.

medzi často súperiacimi cieľmi a zdrojmi.
Je dôležité začať tento proces rozumne.

A čo dodať na záver? Odporúčam vám ponoriť sa do jednotlivých

Porozprávajte sa s rodinnými príslušníkmi.

tém, zastaviť sa na chvíľu, hlboko sa zamyslieť nad každou jednou
časťou a nad tým, ako to vo vašej rodine je a ako môže byť. Buďte

Generačná

výmena

je

konečný

test

k sebe láskaví, pozorne počúvajte, čo prinášajú do vašich rozhovorov

veľkosti zakladateľa. Prajem vám, aby ste

členovia rodiny. Otvorte sa aj iným názorom a možnostiam, ktoré

sa o to zo všetkých síl usilovali a dosiahli

vaši členovia rodiny ponúkajú. Nezabudnite prejaviť svoju vďačnosť,

veľkolepý cieľ!

nech ste z ktorejkoľvek generácie. Našu už máte.
Užite si hodnotný čas so svojou rodinou.

Adrianna Lewandowska

Erika Matwij
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Ako budeme pracovať?
Podľa 5W* metodiky :
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úvod

vedomosti + moc + majetok
hodnoty

vedomosti, moc, majetok, hodnoty
pri realizácii spoločnej vízie
podľa Adrianny Lewandowskej

vízia

Aké sú výhody?
Príprava na proces generačnej výmeny podľa tejto metodiky zabezpečí väčšiu transparentnosť
aktivít, pokoj účastníkov procesu a väčšie zapojenie všetkých členov tímu z rodiny
a spoločnosti.

Štruktúra práce

Aký je problém, ktorý vidíme?
Väčšina spoločností, s ktorými spolupracujeme, sa hlási ku generačnej výmene. Priblížením
k procesu nástupníctva spoločnosti čelia rozsiahlej výzve, ktorú je dôležité najskôr pochopiť.
Niektorí majitelia, ktorí premýšľajú o nástupníctve, hovoria o rozdelení spoločnosti. A odrazu
sú zaskočení, že niet nikoho, kto by mohol prevziať jej riadenie. Alebo je, naopak, kandidátov
príliš veľa. Preto je potrebné pri začatí práce na generačnej výmene najskôr určiť, aká je
postupnosť a ako tento proces empaticky vykonať vo vzťahu ku všetkým jej účastníkom.

Poskytujeme vám súbor nástrojov v metodike – vedomosti, majetok, moc, hodnoty, vízia!
Je to súbor nástrojov pre rodiny podnikateľov zapojených do procesu nástupníctva. Súbor
dotazníkov, kompetencií, testov, scenárov, pohovorov, prípadových štúdií slovenských
a zahraničných spoločností, cvičení a rád.
Nástupníctvo je proces – od rozhodnutia cez výber kandidáta, jeho prípravu a rozvoj,
komunikáciu tohto rozhodnutia s rodinou a zamestnancami a nevyhnutné plánovanie činnosti

Aké riešenie navrhujeme?

seniora po odovzdaní spoločnosti. Potom nástupca prevezme spoločnosť.
Vďaka tematicky rozdeleným nástrojom vytvárame skupinu 25 samostatných pracovných
materiálov (5 nástrojov pre každú oblasť efektívneho nástupníctva). Budete tak môcť

Pre získanie predstavy o tom, aké fázy máme v procese generačnej výmeny, sa spoliehame
na 5W model.

nezávisle pristupovať k témam, ktoré podmieňujú efektívny prechod rodinného podnikania
procesom medzigeneračnej výmeny.

Najskôr nástupca (bez ohľadu na to, či ide o rodinu alebo externého manažéra) získa
vedomosti o spoločnosti, potom moc (zodpovednosť za projekty, neskôr čoraz väčšie oblasti)
a až nakoniec majetok. Celý proces spájajú hodnoty konzistentné pre majiteľa i nástupcu.
Ich spoločné pomenovanie čiže zadefinovanie, čo je pre firmu dôležité, a ich následná
implementácia sú to najcennejšie, čo dedíme. Aby bol proces prínosný nielen pre harmóniu
v rodine, ale aj pre spoločnosť, dopĺňame ho o poslednú zložku, teda víziu!
*

Vychádza z poľského originálu: wiedza, władza, własność, wartości, wizja

Veľa šťastia!
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vedomosti | moc | majetok | hodnoty | vízia

Úvod
Proces nástupníctva predstavuje pre majiteľov rodinných podnikov množstvo výziev, ktorým
musia čeliť. Sú spojené nielen s fyzickým odovzdaním spoločnosti, ale aj so starostlivosťou
o udržiavanie tradícii a hodnôt spoločnosti a rodiny, udržaním dobrých vzťahov
a rozhovormi o nádejach a ambíciách členov rodiny. Mnohým sa zdá, že nástupníctvo je
proces, ktorý nemusí byť riadený. Všetko, čo musíte urobiť, je podnikať a vychovávať deti
v duchu rodinného podnikania a nástupníctvo sa uskutoční prirodzene. Bohužiaľ, percento
spoločností, ktoré prešli takýmto nástupníctvom, je veľmi nízke. Preto je dôležité dobre sa na
proces nástupníctva pripraviť, keďže generačná výmena prináša množstvo nástrah, hrozieb,
konfliktov a nedorozumení. Je potrebné uvedomiť si jednotlivé elementy nástupníckeho
procesu (právne, finančné, riadiace, komunikačné, vzťahové) a zvážiť, kde sa spoločnosť
nachádza.
Čo ešte treba urobiť, aby sa proces nástupníctva mohol účinne vykonať?

18
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vedomosti | moc | majetok | hodnoty | vízia
15 minut

Materiály a zdroje

Popis nástroja

•

Audit vypracujte prostredníctvom dotazníka.

Nástroj skúma prípravu majiteľa na proces nástupníctva prostredníctvom analýzy jeho

•

Audit môžete vykonať samostatne alebo s moderátorom procesu, napr. špecialistom v oblasti ľudských zdrojov.

vedomia, prípravy spoločnosti a rodiny.

Pamätajte si:
Celý proces nástupníctva prebieha nielen prostredníctvom odovzdania moci, ale aj vedomostí

Ciele
•

Kontrola prípravy majiteľa na proces nástupníctva.

•

Určenie úrovne napredovania procesu nástupníctva.

•

Monitorovanie krokov podniknutých na začatie procesu odovzdania firmy.

•

Uvedomenie si zložitosti procesu nástupníctva.

•

Vytvorenie zoznamu úloh s cieľom efektívneho prevedenia spoločnosti a rodiny procesom nástupníctva.

a majetku.

POZOR! : Skopírujte pre každého účastníka zvlášť.

Povedomie o procese nástupníctva

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Viem, ako dlho by mal trvať dobre vykonaný proces nástupníctva.
Spoznal som rôzne formy prevodu spoločnosti / moci.
Už mám predstavu o tom, ako by mal vyzerať môj plán nástupníctva / vytvoril som plán
nástupníctva.
Som oboznámený s právnymi a daňovými faktormi týkajúcimi sa nástupníctva.

Tipy pred použitím nástroja
•

Pozorne si prečítajte každú z nasledujúcich viet.

•

Odpovedzte ÁNO alebo NIE na každú vetu v závislosti od toho, v akom štádiu prípravy ste.

•

Ak máte pri čítaní otázky pochybnosti, ktorú odpoveď si vybrať, nezabudnite, je lepšie povedať nie a rozšíriť
si svoje vedomosti alebo urobiť niečo znova, než potvrdiť, že je to urobené bez toho, aby ste si boli istí,

Viem, aké vlastnosti by mal mať nástupca.
Som si vedomý problémov a hrozieb, ktoré sa môžu vyskytnúť počas procesu
nástupníctva.

Príprava spoločnosti
Stanovil som hlavné hodnoty spoločnosti a rodiny.

či to stačí.

Podnik som právne zabezpečil v prípade náhleho nástupníctva.

•

Spočítajte počet označených odpovedí ÁNO.

•

Zaznamenajte svoj výsledok do tabuľky a skontrolujte svoju pripravenosť na nástupníctvo.

Vypracoval som stratégiu firmy.

•

Z otázok, na ktoré ste odpovedali NIE, si vytvorte vlastný zoznam nástupníckych aktivít, pomôže vám to

Vykonal som strategický audit spoločnosti.

lepšie naplánovať proces nástupníctva a dobre sa naň pripraviť.

Kľúčoví zamestnanci vedia, aký má potenciál naša spoločnosť a čo vieme robiť
„najlepšie na svete“.
Viem ako firmu previesť procesom generačnej výmeny.
Postaral som sa o to, aby naša spoločnosť bola učiaca sa organizácia, zamestnanci sa
rozhodovali samostatne a rozvíjali ju aj bez mojej účasti.
Vykonal som finančnú analýzu, poznám hodnotu firmy ako i súčasnú finančnú kondíciu.

Pokračovanie auditu nájdete v knihe...

majetok

majetok
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Finančný
plán
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vedomosti | moc | majetok | hodnoty | vízia

Úvod
Rozhovor o finančných aspektoch fungovania rodinného podniku je často medzi členmi
rodiny opomínaný, pretože je ťažké priamo vyjadriť svoje finančné očakávania, načrtnúť
potenciálne scenáre týkajúce sa financovania a splácania jednotlivých akcionárov (členov
rodiny) a správne pripraviť samotný podnik z finančnej stránky na medzigeneračné výmeny.
Efektívne nástupníctvo v rodinnom podniku z finančného hľadiska je determinované tromi
kľúčovými oblasťami:
•

uchovanie kapitálu na financovanie stratégie spoločnosti

•

zachovanie rodinnej kontroly nad spoločnosťou

•

zachovanie finančnej likvidity akcionárov

Počas prvej generačnej výmeny hrozí aj nerovnováha v likvidite, pretože pri prevode vlastníctva
musia byť členovia rodiny vyplatení.

•
•

Ako pripraviť spoločnosť a rodinu z finančnej stránky na nástupníctvo?
Ako definovať pravidlá vyplácania odmien a nakladania s finančnými prostriedkami
medzi členmi rodinnej firmy?

•

Aká je najlepšia a najvhodnejšia forma nástupníckeho financovania pre spoločnosť?

176
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1-2 dni

Materiály a zdroje
•

Dokumenty na čítanie a dotazníky na vyplnenie.

•

Nástroj je určený na nezávislé použitie vlastníkom a / alebo nástupcom. Svoje odpovede môžete konzultovať
s právnikom a finančným poradcom.

Popis nástroja
POZOR! SKOPÍRUJTE A VYPLŇTE TOĽKOKRÁT, KÝM NEBUDETE S VÝSLEDKOM
SPOKOJNÝ.

Nástroj „Finančný plán“ pozostáva z nasledujúcich dokumentov:

Ciele

1. Nástupníctvo ako kríza likvidity
2. Časový rozmer finančného plánovania
3. Financie majiteľov
4. Financie nástupcov

•

Oboznámenie majiteľov a nástupcov s najdôležitejšími aspektmi finančného transferu spoločnosti.

5. Formy financovania nástupníctva

•

Výpočet a reflexia, v dôsledku čoho by sa mali uskutočniť diskusie o finančnej forme nástupníctva.

6. Slovník pojmov: finančný plán

1. Nástupníctvo ako kríza likvidity

Tipy pred použitím dokumentu
•

Prvé dva dokumenty, t.j dokument „Nástupníctvo ako kríza likvidity“ a dokument „Časový rozmer finančného
plánovania“ sú úvodné dokumenty určené pre samoštúdium.

•

Dokumenty „Financie majiteľov“ a „Financie nástupcov“ sú vytvorené pre samostatnú prácu majiteľov

Úspech rodinnej firmy je výsledkom vyváženia potrieb troch prekrývajúcich sa skupín:
•

rodiny

•

firmy

•

akcionárov

Rodina

Každá z týchto skupín sleduje rôzne ciele:

Kontrola rodiny
nad spoločnosťou

a nástupcov. Odporúča sa, aby majitelia a nástupcovia začlenili do tejto práce svojich životných partnerov.
•

Dokument „Formy financovania nástupníctva“ by mal byť základom diskusie medzi nástupcom a majiteľom,
pokiaľ možno za účasti rodiny.

•

Posledný dokument „Slovník pojmov: finančný plán“ je dokument, do ktorého je možné podľa potreby nazerať.

Firma
Kapitál na
financovanie
stratégie
spoločnosti

Akcionári

Finančná likvidita
akcionárov

Pokračovanie auditu nájdete v knihe...

vízia
vízia
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Strategický
audit
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Úvod
Strategický audit nie je nič iné, ako test objektívneho hodnotenia biznisu. V závislosti od jeho
špecifickosti sa zameriava na preskúmanie najdôležitejších oblastí firmy, ako sú napr. hlavné
ciele a realizovaná stratégia, alebo prechádza skôr na funkčný stupeň a analyzuje napríklad
pravidlá motivačného systému.
Rodinná firma, ako každá iná, potrebuje audit vedenia, aby získala informácie o jej postavení
a slabých aj silných stránkach. Počas procesu nástupníctva sú tieto informácie ešte
podstatnejšie, najmä z pohľadu nástupcu, ktorý sa chce dozvedieť čo najviac o firme, za ktorú
bude čoskoro plne zodpovedný.
Ukončenie auditu završuje diskusia vlastníka a potenciálneho nástupcu o tom, ako si
predstavujú víziu rozvoja firmy v nasledujúcich rokoch. Na základe výsledkov „ako to je”
hľadajú spoločné odpovede na to, „aké by to malo byť”. Vypracovanie spoločnej predstavy
o budúcnosti firmy je veľmi dobrým vykročením k úspechu firmy po generačnej výmene.
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3 hodiny

Materiály a zdroje
•

Audit bol vykonaný prostredníctvom dotazníka.

•

Audit môžete vykonať samostatne alebo s moderátorom procesu.

Ciele

Stratégia

Štruktúra

Ciele
Marketing
a predaj

•

Produkcia

HR

Financie

Perspektíva majiteľa – vďaka auditu bude môcť sám sebe úprimne odpovedať na otázku: V akom stave
prenechávam firmu?

•

Blízke prostredie

Perspektíva nástupcu – vďaka auditu bude môcť sám sebe odpovedať na otázku: Akú firmu vlastne
preberám?

•

Hľadanie spoločnej vízie rozvoja podniku.

Vzdialené prostredie

Tipy na prácu s dokumentom

Auditový prieskum sa začína na vrchole pyramídy, čiže od firemných cieľov. Potom treba preskúmať, čo sa
deje v prostredí firmy – vzdialenom a blízkom, nato sa vrátiť do pyramídy a postupne prejsť až na jej spodok
k financiám. Ku každej oblasti je pridelený dotazník, čiže celý audit pozostáva z 9 dotazníkov. Na pravom
okraji každého dotazníka sa nachádza krátky slovník s vysvetlivkami niektorých termínov.

•

•

Výsledkom práce majú byť závery o všeobecnej situácii vo firme a posúdenie, čo tento stav znamená pre
budúcnosť. Závery nám majú pomôcť uvedomiť si, na čo sa máme zamerať pri riadení firmy, aké úkony

Po vyplnení všetkých dotazníkov je potrebné zapísať závery.

môžu počkať, čo už dobre funguje, čo si, naopak, vyžaduje zmenu, kde je najväčší firemný potenciál, a na čo

Keď vlastník aj nástupca vykonajú audit, stretnú sa a prediskutujú svoje závery. Návrhy spoločnej diskusie

si treba dávať pozor.

sa nachádzajú na konci dokumentu v sekcii „Hodnotenie”.

Samozrejme, firma je zložitá a komplikovaná organizácia. Preto je jednoduchšie ju nehodnotiť hneď ako
celok, ale radšej ju podeliť na časti a individuálne hodnotiť každú z nich.

•

Pre uľahčenie sa nižšie nachádza grafická schéma, ktorá predstavuje vzor procesu auditu:

Fungovanie firmy môžeme vyjadriť rôznymi spôsobmi. Pre naše potreby a samotnú formu čerpania
z dokumentu sa zdá najlepší spôsob uvedený na nasledujúcom obrázku:
Individuálne vykonanie auditu
vlastníkom

Stretnutie, na
ktorom vlastník a
nástupca spoločne
hovoria o svojich
záveroch

Individuálne vykonanie auditu
nástupcom

Pokračovanie auditu nájdete v knihe...

Generačná výmena krok za krokom

du na to, či už
Bez
proces
ohľadu
nástupníctva
na to, či užvo
proces
vašejnástupníctva
rodinnej firmevoprebieha
vašej rodinnej
alebo je
firme
to prebieha alebo je to
ká budúcnosť,
ešte
stojí
ďaleká
za to budúcnosť,
sa o ňom porozprávať.
stojí za to saVoprocese
ňom porozprávať.
nástupníctva
V procese
nie sú nástupníctva nie sú
tejšie právne najdôležitejšie
ani vlastnícke otázky,
právne ale
ani vy
vlastnícke
sami – deti
otázky,
a rodičia,
ale vy vaše
samiplány,
– detitúžby,
a rodičia, vaše plány, túžby,
obavy.
nádeje a obavy.

INŠTITÚT
RODINNÉHO
BUSINESSU

Inštitút
Rodinného
Inštitút
Businessu,
Rodinného
s.r.o. Businessu, s.r.o.
INŠTITÚT
RODINNÉHO
Majerníková
3565/1B,Majerníková
Bratislava 841
3565/1B,
05
Bratislava 841 05
BUSINESSU
info@irbslovensko.sk info@irbslovensko.sk

www.irbslovensko.sk
www.irbslovensko.sk

78 – 80 – 973812ISBN
– 0 –978
2 – 80 – 973812 – 0 – 2

Adrianna Lewandowska
Erika Matwij

vám uľahčili Aby
rozhodovanie
sme vám ouľahčili
veciach,
rozhodovanie
ktoré často onie
veciach,
sú jednoznačné,
ktoré častoprinášame
nie sú jednoznačné, prinášame
o publikáciu. vám
Sprevádzame
túto publikáciu.
vás v nej
Sprevádzame
okruhmi tém,
vás ktoré
v nej môžu
okruhmi
predstavovať
tém, ktoré môžu predstavovať
é míny“ pri „nástražné
odovzdávanímíny“
firmyprimladšej
odovzdávaní
generácii.
firmy
Veríme,
mladšej
že generácii.
tieto oblasti
Veríme,
pri že tieto oblasti pri
m uchopení môžu
správnom
byť skvelým
uchopení
štartom
môžuabyť
inšpiráciou.
skvelým štartom a inšpiráciou.
a je výnimočná
Publikácia
tým, že umožňuje
je výnimočná
vybrať
tým,
si tému
že umožňuje
a v nej audit,
vybrať
o si
ktorom
tému je
a vpotrebné
nej audit, o ktorom je potrebné
diskutovať. Podľa
v rodine
toho,diskutovať.
v akom štádiu
Podľa
nástupníctva
toho, v akom
saštádiu
firma nástupníctva
a rodina nachádzajú,
sa firma a rodina nachádzajú,
časnej nálady
podľa
či chuti.
súčasnej
Každýnálady
audit či
máchuti.
svojeKaždý
opodstatnenie,
audit má a
svoje
aj keď
opodstatnenie,
sa vám
a aj keď sa vám
ať, že sa témymôže
opakujú,
zdať,ježe
dôležité
sa témy
saopakujú,
k nim vracať,
je dôležité
lebo vždy
sa k prinášajú
nim vracať,
niečo
lebonové
vždy prinášajú niečo nové
ujú situáciu za iného
analyzujú
uhla situáciu
pohľadu.z Na
iného
riešenie
uhla pohľadu.
niektorýchNaauditov
riešenie
odporúčame
niektorých auditov odporúčame
expertov, rodinných
prizvaťprávnikov
i expertov,čirodinných
finančných
právnikov
špecialistov.
či finančných špecialistov.
e nech už začnete
Veríme,s že
ktoroukoľvek
nech už začnete
témou,s bude
ktoroukoľvek
to vždy znamenať
témou, bude
veľký
to vždy
prínosznamenať veľký prínos
nie sa v názoroch,
pre zladenie
hodnotách,
sa v názoroch,
v nastaveniach
hodnotách,
či spôsoboch
v nastaveniach
nazerania
či spôsoboch
na rodinu nazerania na rodinu
a firmu.

