
Peter  Ulčin je zakladateľom a výkonným riaditeľom Executive & Business 

Consulting. Moderátor TA3, odborník na marketing a podnikanie 

Miroslav Šuchter mu položil otázky ohľadne poradenstva vo firmách. 

Môžete nám priblížiť, čím sa zaoberá Vaša firma?

Executive & Business Consulting Ltd. (EBC) je poradensko-konzultačná spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je zlepšovanie 

kondícieklienta. Inými slovami to znamená, že asistujeme našim klientom pri zvyšovaní ich individuálneho alebo 

organizačného výkonu. 

Ltd. je skratka pre Limited Company. Je EBC zahraničnou spoločnosťou?

Presne tak, Ltd. je Limitied Company, čo je obdoba spoločnosti s ručením obmedzedím. EBC je londýnska firma, avšak 

pôsobí globálne. Založeniu firmy vo Veľkej Británií predchádzalo moje vysokoškolské štúdium a následne pôsobenie ako 

konzultanta. 

Zlepšovanie kondície klienta znie dosť všeobecne. Môžete nám o tom povedať viac? 

EBC má tri hlavné oblasti pôsobenia. 

Prvou oblasťou nášho pôsobenia je zvyšovanie predaja a zlepšovanie zákazníckeho servisu. Tu spolupracujeme s klientom 

na rozvoji a zdokonaľovaní predajných techník zzodpovedných za predaj, ako aj na zvyšovaní kvality zákazníckeho servisu. 

Výsledkom pre klienta je dosiahnutie zvýšenéprofitu a maximálnej spokojnosti zákazníkov. 

Druhou oblasťou, ktorou sa zaoberáme, je individuálny a tímový rozvoj. V tejto oblasti asistujeme klientom pri rozvoji 

zamestnaneckých schopností potrebných pre zvládnutie nových kompetencií v práci, vedieme exekutívny tréning pre 

nadobudnutie a zlepšenie manažérských kompetencií potrebných na úspešné riadenie firmy a pomáhame plánovať kariérny 

rozvoj zamestnancov za účelom čo najoptimálnejšieho využitia ľudských zdrojov a talentov vo firme. Tu naši klienti môžu 

očakávať zvýšenie individuálnej a tímovej produktivity a zníženie fluktuácie medzi zamestnancami. 

Posledná oblasť, v ktorej pôsobíme, je organizačný vývoj. Vedieme prednášky a semináre pre spoločnosti a ich 

zamestnancov s cieľom vytvoriť čo najlepšie pracovné prostredie potrebné na efektívny chod a rast firmy, pomáhame 

klientom pri vytváraní stratégií na smerovanie ich spoločnosti a asistujeme pri riadení inovácií potrebných pre vývoj firmy s 

cieľom ponúknuť produkty a služby líšiace sa od konkurencie. Hlavnými výsledkami našej spolupráce s klientmi v tejto 

oblasti sú zlepšenie konkurencieschopnosti, zvýšenie reputácie medzi klientmi, pritiahnutie nových zákazníkov  a 

dosiahnutie stabilného miesta na trhu. 

Ktorej oblasti sa venujete najviac?

To závisí na individuálnych potrebách jednotlivých klientov. Nemáme oblasť, ktorú by sme preferovali. Ako som spomínal, 

naším cieľom je, aby sa zlepšila výkonnosť našho klienta.

Spýtam sa inak. Ktorá oblasť je podľa Vás najdôležitejšia?

Všetky tri oblasti, v ktorých EBC pôsobí, sú dôležité a navzájom sa čiastočne prelínajú. Ale osobne si myslím, že je to tréning 

zamestnancov, lídrov a manažérov. Už len 10% nárast v rozvoji ich kompetencií vedie k 8,6% zvýšeniu produktivity firmy. 

Keď si to prerátate v rámci profitu, niet divu, že je to multimiliardový biznis.

Manažér a líder, rozdeľujete to?  

Áno, rozdeľujem. Manažérov vnímam ako jeden z najdôležitejších článkov firmy. Starajú sa o jej riadny chod. Navrhujú a 

tvoria organizačnú štruktúru, pripravujú plány a monitorujú výsledky, či sa zadané ciele plnia. Manažéri sú vlastne 

odborníci, ktorí majú schopnosť riadiť firmu ako komplexný systém, v ktorom koordinujú každodennú prevádzku a riešia 

problémy. Na druhej strane, lídri určujú smerovanie firmy na základe ich vízií. Navyše, majú schopnosť odkomunikovať tieto 

vízie tak dobre, že dokážu inšpirovať ľudí, aby dosiahli tieto ciele cez všetky prekážky.  

Sú vo firme dôležitejší lídri alebo manažéri? 

Obe skupiny sú rovnako dôležité. Jedna skupina by bez druhej nevedela a nemohola fungovať. Ich vzájomná spolupráca je 

nevyhnutná pre efektívny chod a rast firmy. Avšak, treba dávať pozor, aby v skupine nebolo príliš veľa lídrov, pretože by sa 

mohlo stať, že firma by mala mnoho nápadov a myšlienok kam sa uberať, no nemal by ich kto realizovať. 

Máte predstavu o počte? 

Vo väčších korporáciach je to obyčajne jeden hlavný líder a ďalší na jednotlivé oddelenia. Títo lídri by však mali mať jasne 

určenú stratégiu kam idú a čo chcú dokázať. Môže sa napríklad stať, že oddelenie pre výskum a vývoj vyvíja produkt alebo 

službu, ktorá nie je zhodná s predstavou obchodného a marketingového oddelenia. Pri malých a stredných podnikoch stačí 

jeden vodca s jasnou predstavou a skvelými komunikačnými schopnosťami, ktorý má za sebou kvalitný tím manažérov.  

Ako sa dostať ku skvelým lídrom a manažérom? 

Najdôležitejší je proces selekcie a náboru správnych kandidátov a potom prichádza rozvoj kompetencií. Lídrom sa môže stať 

jeden z manažérov, ktorého firma dlhodobo pripravuje na pozíciu. Druhá možnosť sú externé zdroje, čo je mnohokrát 

efektívnejšie z hľadiska energie, peňazí a výsledku. Čo sa týka manažérov, sú to väčšinou interní zamestnanci firmy, ktorí sú 

odborníci v tom, čo robia a ktorým firma neustále pomáha nadobúdať potrebné kompetencie v rámci vedenia ľudí.  



Spomínali ste inováciu potrebnú pre rast firmy. Myslíte si, že je vhodná doba na experimentovanie 

s novými produktmi a službami?

Výskum v rámci inovácie ukazuje, že až 75% vrcholových manažérov vníma inováciu ako prioritu. A inovácia neznamená 

experimentovanie, ale dlhodobý proces, ktorý je založený na výskume a vývoji nových produktov a služieb vyplývajúcich z 

potrieb zákazníkov. Navyše, neexistuje vhodná alebo nevhodná doba na inováciu. Ak chcú byť firmy zaujímavé pre nových 

klientov a udržať si starých, musia neustále prichádzať s niečím novým a atraktívnejším. To, s čím prídu, musí byť výnimočné. 

Lídri na trhu sú najväčší inovátori, preto sú neustále jeden krok pred konkurenciou. Zvyšok len opakuje a imituje daný trend. 

Čo okrem skvelej executívy a neustálej inovácie pomáha firmám, aby boli na trhu úspešné?

Toto je veľmi komplexná otázka, no k dvom spomenutým by som ešte určite pridal predaj a zákaznícky servis. Vnímam to ako 

kolobeh, v ktorom sa všetky časti neustále podporujú, aby sa vytváral konečný efekt. To znamená, že výkonný tím efektívne 

riadi a motivuje zamestnancov, ktorí sú šťastní a produktívni, čo sa odráža na kvalitnom zákazníckom servise a zvýšenom 

predaji. A to zase zvyšuje profit, ktorý firma následne investuje do vedenia, atď. 

Určite áno, keď to tak vnímate. To však záleží na uhle pohľadu. Pre niekoho to znie nereálne, no pre úspešné firmy je to 

taktika, ako byť najlepším. 

Šťastní a produktívni zamestnanci, kvalitný zákaznícky servis a zvýšený profit. Nemáte pocit, 

že to znie ako utópia?

Ako môžu firmy dosiahnuť, aby boli zamestnanci šťastní?

Opäť to závisí na selekcii správnych zamestnancov. Ak firma obsadzuje pozíciu spojenú s predajom a zákazníckym servisom, 

mala by hľadať kandidátov s povahovými vlastnosťami ako sú extroverzia a prívetivosť. Tie sú spájané s pozitívnymi, 

asertívnymi a spoločenskými jednotlivcami, ktorí majú vysokú mieru starostlivosti a porozumenia pre iných. Navyše, firma 

by mala dbať o to, či tieto vlastnosti zapadajú do prostredia, v ktorom jednotlivci pracujú, či toto prostredie podporuje vplyv 

týchto vlastností a či zamestnanec vníma jeho pracovné prostredie ako ideálne. 

Napríklad, extrovertní jedinci s vysokou mierou prívetivosti, ktorí dosahujú dobré výsledky v predaji a zákazníckom servise, 

dosiahnu vyšší výkon iba v prípade, že prostredie, v ktorom pracujú, je dostatočne extrovertno-prívetivé a vnímajú ho ako 

ideálne. Táto kombinácia zaručí, že zamastnanec bude robiť to, čo ho baví v prostredí, ktoré podporuje jeho charakterové 

vlastnosti. 

Čo by ste odkázali čitateľom na záver?

Aby dali svojim zamestnancom vyššiu mieru zodpovednosti za výkon určitých úloh a možnosť spolupodielať sa na plánoch a 

rozhodovaní firmy. Výskum naznačuje, že kombinácia týchto dvoch faktorov vedie až k 89% spokojnosti zákazníkov, 

4,5-násobnému zvýšeniu zisku, 50% nárastu v produktivite zamestnacov a 54% zníženiu fluktuácie podriadených. 

7 Berrymede Road

W4 5JE London, UK

www.executive-business-consulting.com

peter.ulcin@executive-business-consulting.com

+421 948 60 40 34 | SK

+44 75 11 11 0800 | UK


